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Decret 05/11. Sobre presumptes aparicions 

a l’ermita de la Mare de Déu del Remei

Sant Feliu de Llobregat, 10-2-2011

Havent transcorregut bastants anys durant 

els quals el Sr. Josep Casasampere Altimís ha 

anat manifestant presumptes signes de visió 

física de la Mare de Déu a l’ermita del Remei, 

en el terme de la parròquia de Sant Esteve 

de Cervelló,

Havent rebut la sol·licitud de laics i sacer-

dots per tal que l’autoritat eclesiàstica cor-

responent realitzés el discerniment oportú 

d’aquests fenòmens,

I d’acord amb aquests precedents, havent 

creat una comissió de persones expertes i 

assenyades per a l’estudi del cas i en dispo-

sició de les conclusions del treball de la dita 

comissió,

PEL PRESENT decretem que:

Primer. No consten indicis suficients per 

afirmar que els fenòmens dels quals ha estat 

protagonista el Sr. Josep Casasampere Alti-

mís, tinguin un origen sobrenatural.

Segon. Reconeixem la vàlua de la pregària 

mariana en si mateixa que es desenvolupa 

en aquest lloc.

Tercer. La presentació, divulgació o invita-

ció que es faci per a participar en qualsevol 

pregària en aquest lloc, no podrà donar a en-

tendre que s’apareix la Mare de Déu.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bis-

be 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 06/11. Fundació Laurentius

Sant Feliu de Llobregat, 14-3-2011

Acceptats els estatuts de la Fundació deno-

minada Laurentius; 

Examinats els estatuts pels quals haurà 

de regir-se la fundació, on se’n determina 

l’objectiu social i la resta de continguts pre-

ceptuats pel Codi de Dret Canònic;

Atès que aquesta fundació compleix els 

requisits establerts en la disciplina vigent de 

l’Església per a ser erigida com a associació 

pública; 

PEL PRERSENT decret, a tenor del cànons 

299 i 322 del Codi de Dret Canònic, aprovem 

els estatuts de la Fundació Laurentius, la 

qual queda constituïda en fundació canò-

nica autònoma pública a la Diòcesi de Sant 

Feliu de Llobregat, i li concedim personalitat 

jurídica pública. 

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bis-

be de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Senyor Bisbe,

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

[ ]Decrets
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la Caritat-Vedruna de Viladecans

Sant Feliu de Llobregat, 31-3-2011

Acceptada benignament la petició que ens 

ha estat presentada per a l’erecció d’un 

Oratori en el nou habitatge adquirit per 

la Comunitat de germanes Carmelites de 

la Caritat-Vedruna, a Viladecans, situat a 

l’Avinguda de la Generalitat, nº 64, i havent-

se donat conformitat al local habilitat a tal 

objecte;

PEL PRESENT decret erigim l’esmentat 

Oratori, i autoritzem perquè s’hi pugui ce-

lebrar la Santa Missa i s’hi pugui reservar i 

venerar la Santíssima Eucaristia, observades 

fidelment les disposicions canòniques i les 

normes litúrgiques vigents, mentre no dispo-

sem el contrari.

Advertim que l’esmentat Oratori no podrà 

ser destinat a usos profans sense l’autoritza-

ció de l’ordinari (CDC, c. 1224.2), i no podrà 

ser traslladat sense obtenir prèviament la 

nostra llicència.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bis-

be de Sant Feliu de Llobregat

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Senyor Bisbe,

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

Decret 08/11. Retribucions a preveres i dia-

ques

Sant Feliu de Llobregat, 8-4-2011

Considerant la conveniència d’actualitzar 

les percepcions econòmiques dels preveres 

i diaques, segons les possibilitats del Fons 

comú diocesà de Sant Feliu de Llobregat;

D’acord amb els cànons 281 i 1274 del 

Codi de Dret Canònic, i havent realitzat les 

consultes oportunes;

PEL PRESENT decret disposem que aquest 

any, amb efecte des de primer de gener de 

2011, d’acord amb les normes diocesanes 

sobre la retribució dels preveres i diaques, 

vigents al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i 

segons acord amb els bisbes de les diòcesis 

de la Província Eclesiàstica de Barcelona, si-

gui augmentat el valor del punt en un 2,5% 

(dos i mig per cent).

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bis-

be 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 12/11.- Festa litúrgica de precepte de 

Sant Jaume Apòstol

Sant Feliu de Llobregat, 12-7-2011

Atès que la festa litúrgica de sant Jaume 

Apòstol és de precepte, 

Atès que el calendari laboral de la Genera-

litat de Catalunya d’aquest any disposa que 

el dia 25 de juliol, festa de sant Jaume Apòs-

tol, és dia feiner,

Atesa la importància de la mateixa festa dins 

el calendari de l’Església i preveient les dificul-

tats dels fidels per a conciliar l’horari laboral 

amb l’assistència a la celebració de l’Eucaristia;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. En les poblacions on s’hagi triat aques-

ta data com a festa local i, en conseqüència, 

sigui dia festiu, es manté la festa de sant Jau-

me com a dia de precepte;

2. En les poblacions on no sigui dia fes-

tiu, queda dispensada l’obligació de parti-
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obligacions derivades de les festes de pre-

cepte.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bis-

be 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 13/11.- Concesión de personalidad 

jurídica a la Hermandad del Santo Cristo de 

la Agonía y Nuestra Señora de los Dolores 

de Sant Boi de Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 14-7-2011

Aceptada la instancia que nos ha sido pre-

sentada por D. Fructuoso Soto Soto, Pre-

sidente (Hermano Mayor), junto con los 

estatutos de la asociación pública Herman-

dad del Santo Cristo de la Agonía y Nues-

tra Señora de los Dolores, constituida en la 

Parroquia de Sant Josep Obrer, de Sant Boi 

de Llobregat, en que se solicita la erección 

definitiva y la concesión de personalidad ju-

rídica pública;

Examinados los estatutos por los que debe-

rá regirse la asociación, en que se determina el 

objetivo social y demás contenidos preceptua-

dos por el Código de Derecho Canónico;

Visto que esta asociación cumple los re-

quisitos establecidos en la disciplina vigente 

de la Iglesia para ser erigida como asociación 

pública;

POR EL PRESENTE decreto, a tenor de los 

cánones 301 i 313 del Código de Derecho Ca-

nónico, erigimos, con carácter definitivo la 

asociación

Hermandad del santo cristo de la agonia y 

nuestra señora de los dolores la cual queda 

constituida en asociación pública de fieles 

del Obispado de Sant Feliu de Llobregat, y le 

concedemos personalidad jurídica pública. 

Así mismo aprobamos los estatutos funda-

cionales.

Lo decreta y firma el Excmo. y Rvdmo. Sr. 

Obispo de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Per orden del Sr. Obispo,
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, pbro.

Secretario general y canciller
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El Bisbat de Sant Feliu ajuda amb 10.000€ 

al de Cartagena per a la reconstrucció a 

Llorca

Sant Feliu de Llobregat, 15-7-2011

La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, en la 

persona del seu bisbe Mons. Agustí Cortés 

Soriano, ha realitzat un donatiu de 10.000€ a 

la diòcesi de Cartagena, per a col·laborar amb 

les necessitats de la ciutat de Llorca després 

del terratrèmol del passat 11 de maig.

Aquest import prové d’un Fons Social del 

bisbat que es nodreix dels donatius que par-

ticulars i entitats, normalment religioses, fan 

a l’església local amb la qualificació expres-

sa de “donatiu per a finalitats socials”.

La diòcesi de Cartagena, amb el seu bisbe 

al capdavant, Mons. José Manuel Lorca Pla-

nes, han informat les altres diòcesis d’Espan-

ya durant aquests mesos per a fer conèixer 

l’afectació patida a Llorca a causa del terra-

trèmol. A l’últim informe es fa referència per 

exemple al patrimoni diocesà malmès i es 

parla de divuit esglésies i edificis religiosos 

situats al casc històric, altres barris i altres 

pedanies de la ciutat.

El mateix mes de maig, el bisbe Agustí va 

escriure al bisbe José Manuel per a expres-

sar-li en nom propi i de tota la diòcesi “nues-

tra comunión en el dolor y nuestra cercanía 

en la oración”. Ara, com a signe concret 

d’aquesta comunió i com a mostra de soli-

daritat amb tots els afectats, s’ha fet efectiu 

aquest donatiu de 10.000€.[ ]Comunicats i
notes de premsa
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hora enlluernats pels canvis socials i els 

avenços científics i tècnics, admiren i vene-

ren la joventut, en tant que és la posseïdora 

d’aquests avenços i d’aquest futur.

En segon lloc, que segons com, l’afirma-

ció “la joventut no és un dret” és vertadera o 

falsa. La joventut, en tot cas, és una riquesa 

(salut, coneixements, força, imaginació...), 

però una riquesa en creixement, en procés i 

en promesa, en projecte i recerca. En aquest 

sentit, podem dir que els joves tenen dret 

que la societat posi al seu abast els mit-

jans pel ple desenvolupament de les seves 

potencialitats. Però també, en la mesura en 

què ja tenen una riquesa personal adquirida, 

aquesta riquesa personal, més que drets, el 

que genera és deures.

El passatge evangèlic de l’encontre i 

el diàleg de Jesús amb el jove ric és ben il-

lustratiu. El jove vol obtenir la felicitat i Jesús 

li recorda el camí dels manaments. Quan Je-

sús s’adona que amb això no està satisfet, 

diu sant Marc que se’l mirà i el va estimar. I 

li va dir que donés tots els seus béns als po-

bres, que així tindria un tresor al cel, i que el 

seguís. Aleshores, diu l’evangeli, que el jove 

girà el cap molt trist i se n’anà perquè tenia 

molts béns.

- El canvi és substancial: podem anar 
de l’exigència a la generositat. La 
força del jove (la seva riquesa) el fa 
capaç de grans coses: ser radical 
en l’exigència i ser radical en la 
generositat.

- Per la via de l’exigència podem 
acabar en violència. Per la via 
de la generositat acabarem en la 
construcció d’un món millor.

- El repte, aleshores, està a passar 
de l’una a l’altra. En concret, com 
transformar la indignació en potència 

Els indignats i la Jornada Mundial de la Jo-

ventut (3-7-2011)

Els joves estan d’actualitat. Sempre ho es-

tan, però avui més, a causa de dos fets: un, 

ben conegut, el de l’ocupació d’alguns car-

rers i places més significatius d’importants 

ciutats per a mostrar la seva “indignació”; 

i l’altre, la reunió multitudinària de joves a 

Madrid amb motiu de la Jornada Mundial de 

la Joventut el proper mes d’agost. La proximi-

tat en el temps d’aquests dos esdeveniments 

ens fa pensar.

Fa anys vaig sentir a un company d’estu-

dis, que aleshores treballava força amb gent 

jove, que feia una afirmació molt categòrica: 

“la joventut no és ni un dret, ni un mite”. He 

tornat de vegades sobre aquesta afirmació i 

avui em sembla que mereix ser aprofundida.

Cal fer un parell d’aclariments. Primer 

que, pel que sembla, el que el meu company 

volia era, sense posar en dubte el seu amor 

pels joves, “desmitificar” la joventut, com a 

somni, desig i arquetip indiscutible, en con-

trast amb el que sosté la moda del moment. 

Crec que, en realitat, el mite fonamental no 

és tant la joventut, sinó aquella altra convic-

ció que diu que el futur serà, sens dubte i 

sempre, millor. Un futur que anul·larà i trepit-

jarà el que s’ha fet fins ara i crearà quelcom 

de nou i millor. Una ampla generació d’adults 

[ ]Escrits
dominicals
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mateix?

Seguirem mirant amb afecte el jove, sen-

se amagar-li res de la Veritat.

Amor de joventut (10-7-2011)

La joventut, com tota realitat humana, és 

ambivalent, es pot aprofitar per un veritable 

creixement o bé per a entrar en un procés de 

degradació. Però posem en clar una cosa. El 

fet de considerar la coincidència de les con-

centracions dels indignats amb la Jornada 

Mundial de la Joventut, no volem dir de cap 

manera que ambdues realitats representin 

cadascuna un valor i un contravalor de la jo-

ventut. Ans al contrari, el fet de posar-les una 

al costat de l’altra, ens fa pensar en els punts 

en comú i en els punts de contrast, no pre-

cisament en “la moralitat” de les persones, 

sinó en els plantejaments de vida que poden 

animar l’una i l’altra.

Segons diuen, és difícil esbrinar quin 

pensament (no diguem quina ideologia, 

que seria més complicat encara) hi ha dar-

rere de la protesta dels indignats. Hi haurà 

de tot. Acceptant que també pot haver-hi 

de tot, podem endevinar més fàcilment el 

pensament d’un jove que respondrà a la 

crida de la Jornada Mundial de la Joventut. 

La indignació, com a vivència personal, pot 

ser comuna a tots els joves. Amb llenguatge 

dels antics, hi ha una “santa indignació”, 

com aquella que sentien els sants davant 

el mal i el sofriment de tota mena. El que 

distingeix una indignació és el seu origen i 

el seu destí. Ja que la indignació pot venir 

d’un moviment interior de ràbia, d’enveja, 

d’orgull o, fins i tot, d’odi; però també pot 

venir d’un sentiment de veritable compas-

sió o de defensa dels drets dels més dèbils. 

Així també pot abocar a l’insult, l’agressivi-

tat i, fins i tot, la violència; però també pot 

esdevenir l’origen de lliurament personal i 

de sacrifici de la vida pels altres.

En aquest punt hom pensa espontània-

ment en el fet que a la Bíblia (allà on trobem 

el pensament de Déu) molt sovint apareix 

relacionada la joventut amb l’amor. Concre-

tament, dins l’àmbit del símbol matrimonial 

aplicat a les relacions entre Déu i el Poble 

d’Israel, el primer amor, l’amor de joventut, 

és un referent constant, una mena d’ideal 

o paradigma. La millor felicitació i benedic-

ció és desitjar un goig “com el de l’esposa 

de la joventut, semblant a una font d’aigua 

fresca” (Pr 5,18) Quan Déu vol animar l’es-

perança del Poble, promet una felicitat, com 

la d’un jove nuvi davant la seva esposa (Is 

62,5); o bé anuncia la recuperació de l’Alian-

ça de quan el poble era jove (Ez 16,60), quan 

el poble corresponia amb amor generós (Os 

2,17). Així mateix, la complanta i la denún-

cia de Déu davant les infidelitats actuals 

del Poble, consisteixen a contrastar-les amb 

l’amor jove dels inicis (Ez 16,43). Així, dirà el 

profeta:

“Això diu el Senyor: Recordo l’amor que 

em tenies de jove, com m’estimaves al temps 

de les noces. Em seguies pel desert, per ter-

res que ningú no sembra…” (Jr 2,2)

- El jove és la criatura més predisposada 
a l’amor.

- L’amor de joventut és apassionat, 
radical, generós, entusiasta, confiat 
i alegre.

- El jove que estima s’indigna per amor 
i alhora és capaç de travessar deserts 
per tal de fer feliç l’estimat.

No tots els joves estimen de debò. Però 

tots tenim el deure d’estimar com ho fa un 

jove. L’amor ha de madurar, però si s’enve-

lleix és que ja és mort. “Etern” vol dir “sem-

pre jove”.
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0 Els pecats de joventut (17-7-2011)

L’honradesa amb la realitat i el bé mateix dels 

joves ens demana no caure en dissimulacions 

demagògiques i ésser molt sincers i nets a 

l’hora de valorar-los. Així mateix, hem de te-

nir molta cura de no caure en generalitzaci-

ons fàcils.

Dit això, reconeixem que la mateixa força 

que empeny un jove a estimar apassionada-

ment, el pot predisposar a l’egoisme radical. 

El fet és que ha esdevingut familiar l’expres-

sió “pecats de joventut”. De vegades aques-

ta expressió denota una voluntat d’introduir 

una certa disculpa, pel fet de reconèixer en el 

jove un grau d’inconsciència. Però també es 

fa servir l’expressió per a designar un conjunt 

d’errors i pecats particularment greus, del 

quals cal alliberar-se. És en aquest sentit com 

apareixen en els salms pregàries com

“No et recordis dels pecats i de les faltes 

que he comès de jove; recorda’t de mi, tu que 

estimes tant, tu que ets bo, Senyor” (Sal 24 

[25],7)

Sembla que qui prega, ja adult, arrosse-

ga una llosa que l’impedeix viure en pau. 

Són els pecats comesos de jove i dels quals 

llavors no era tan conscient o no era tan hu-

mil com per a demanar perdó... Ara però ha 

pogut mesurar la seva gravetat i, potser, les 

conseqüències que aquells pecats han tingut 

per a tota la vida, tant la pròpia com la dels 

altres. Però també té la sort de trobar una 

sortida alliberadora, jugant amb la idea del 

record: si un record el pot condemnar (“no et 

recordis, Senyor”), un altre record l’allibera.

“Recorda’t, Senyor, de la teva tendresa i 

de l’amor que has guardat des de sempre” 

(Sal 24 [25],6)

Sap que el Senyor no pot deixar de recor-

dar. Però pot fer prevaldre un record sobre 

un altre; concretament pot fer prevaldre el 

record de la seva tendresa i el seu amor so-

bre el dels seus pecats. I és que ho pot fer 

precisament pel fet que la seva tendresa i el 

seu amor pesen més i “són des de sempre”. 

Ho són en contrast amb la nostra virtut... i 

el nostre pecat. Quan l’orant era jove, Déu 

l’estimava, tot i els seus pecats; avui segueix 

estimant-lo, perquè la seva tendresa i el seu 

amor no “han envellit”, sinó que romanen 

sempre en ple vigor juvenil...

Per això podem parlar de “la joventut de 

Déu”. Si diem que és etern, en el fons el que 

volem dir és que la seva misericòrdia sempre 

és viva, inesgotable, constantment disposa-

da a regalar-se.

- El reconeixement dels propis pecats 
demana al jove humilitat. Però no li 
resulta humiliant, si ho fa davant Déu.

- Ans al contrari, esdevé un moment 
veritablement alliberador, ja que 
alhora que revela la seva realitat 
autèntica, li obre la porta de la 
rehabilitació i la pau.

- Això és possible només perquè Déu no 
es cansa d’estimar.

No és aquesta la veritable passió de l’amor 

de Déu?

Jove sincer o vertader? (24-7-2011)

Aprofundir en l’ànima dels joves és una expe-

riència apassionant. Voldríem fer-ho amb la 

mirada i els sentiments de Déu, per tal que, 

tant si anem descobrint grans tresors com si 

reconeixem errors i limitacions, no deixéssim 

d’estimar-los de debò.

En aquesta tasca de conèixer l’ànima dels 

joves trobem un avantatge: generalment són 

transparents. En el llibre dels Proverbis apa-

reix aquesta sentència:

“Qui pot dir que té el cor net, que és pur 

del pecat? Doble pes i doble mesura: el Se-
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0nyor detesta una cosa i l’altra. El jove deixa 

entreveure en el seu fer si el seu obrar és pur 

i honrat.” (20,9-11)

Sí que podem dir que el jove detesta la hi-

pocresia i posa per damunt de tot el valor de 

la sinceritat. També la practica? De vegades, 

comprovem directament, o un pare o educa-

dor ens conta que un jove ha mentit o ha dis-

simulat la realitat. Això ens entristeix profun-

dament, perquè seguim pensant que és pro-

pi del jove la transparència. Per altra banda, 

hem de reconèixer que els joves imiten molt, 

tant en la manera de pensar, com en les for-

mes externes, fins al punt que alguns pensen 

que són absolutament “formalistes”: volent 

trencar les formes dels adults, s’aferren a les 

formes del grup o de l’ídol admirat. Potser 

intervenen dues causes en aquest fenomen: 

per una banda, la por a la solitud, a ser un 

estrany entre els altres, sentint alhora una 

forta necessitat de pertinença o d’identifica-

ció; i per l’altra, el fet que encara no tenen 

una personalitat pròpia i acabada.

En tot cas, és clar que, si algú vol sintonit-

zar amb un jove, en lloc d’imitar “formes ju-

venils”, ha de ser, per damunt de tot, absolu-

tament transparent, fins i tot pel que fa a les 

pròpies limitacions. Una qualitat que el jove 

valorarà i agrairà, encara que entre el jove i 

l’adult hi hagi diferències de mentalitat.

Tanmateix en això hi ha un problema. Cre-

iem que hem de demanar més. El jove mira-

rà de ser transparent i sincer i demanarà als 

altres que ho siguin. Però què val més, ser 

transparent i sincer o ser vertader? “Sincer” 

pot ser aquell que diu i fa el que realment 

pensa. “Vertader” és aquell que diu i fa el que 

pensa, però que a més el que pensa és la veri-

tat, la justícia, la bondat... El mateix llibre dels 

Proverbis, abans de la cita reproduïda, diu:

“El Senyor detesta les balances falses, 

però els pesos exactes el complauen.” (11,1). 

No és suficient manifestar clarament la 

pròpia mesura, sinó que aquesta mesura si-

gui “exacta” i justa.

- Abans que espontani i sincer el jove 
haurà de fer-se cercador humil de la 
veritat.

- Això demana estar ben convençut 
que ell (ni cap de nosaltres) no és la 
mesura de la veritat, sinó que aquesta 
és a fora, esperant ser descoberta i 
viscuda.

- I el cert és que el jove se sorprendria 
en saber que és la Veritat, amb 
majúscules, qui està buscant-lo, a ell.

Com es pot endevinar, aquest és un dels 

obstacles més difícils que tenim en el tracte 

amb els joves. Molts altres en són més res-

ponsables que ells d’aquest problema. Però 

seguim somniant amb la joventut sincera i 

vertadera.

Jove creient (31-7-2011)

El desig que els nostres joves, no només si-

guin sincers, sinó que també siguin “verta-

ders”, ens obre la gran qüestió que neguiteja 

tants de pares creients i que desconcerta a 

tants d’evangelitzadors. La pregunta en con-

verses entre adults és constant: Per què els 

nostres fills no creuen? Per què alguns dels 

nostres joves creuen, però creuen “a la seva 

manera”, sense implicar-se massa en els 

compromisos eclesials?

La qüestió és més punyent, quan els pares 

veuen que ja no funciona l’argument que es 

feia servir en la seva joventut: “si l’Església 

canvia les formes, el llenguatge, l’estil, i es 

fa jove, hi haurà joves a l’Església”. La gran 

majoria dels pares que es plantegen aquesta 

qüestió ja han viscut una Església renovada, 

on es poden trobar tot tipus de grups, co-

munitats, litúrgies, estils; generalment en 
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0 el seu procés de formació han gaudit d’una 

experiència veritablement positiva d’Església 

i, el que és més sorprenent, els seus propis 

fills també l’han tinguda, d’infants, molt lluny 

de l’experiència d’Església que ells visqueren 

de petits... Alguns poden argumentar que en-

cara calen més canvis, segons la sensibilitat 

dels propis joves. Però veiem que allà on els 

joves avui tenen la capacitat d’innovar amb 

llibertat, tampoc no es pot dir que hi hagi 

molts creients...

Gràcies a Déu hi ha una bona quantitat 

de joves creients. La Jornada Mundial de la 

Joventut en serà un bon testimoniatge. Però, 

què és el que fa que un jove cregui en Jesu-

crist? Una resposta ràpida i evident és: “la 

gràcia de Déu”. De fet, tantes vegades ens 

sorprèn la fe d’un jove que creu, tot i haver 

tingut totes les circumstàncies en contra. 

Tanmateix, sempre es donen alguns trets 

característics en el jove creient: l’alegria se-

rena, la confessió de fe, l’experiència de pre-

gària, el fort sentit comunitari, la generositat 

en el servei, la radicalitat en el compromís... 

I, a més, també podem assenyalar algunes 

circumstàncies que afavoreixen la fe dels 

joves, com ara, unes formes i un ambient ju-

venil, una vivència molt positiva de la fe, la 

proposta de vida prop dels ideals i amb una 

certa radicalitat, el cultiu intens de l’afecte, la 

disponibilitat d’un cert marge de llibertat, la 

recepció d’un veritable testimoniatge de vida 

cristiana concreta...

Tot i així, sabem que la característica més 

clara del jove creient (que per altra banda, es 

dóna moltes vegades sense tot aquest seguit 

de circumstàncies) és que ha fet un pas deci-

siu. Per dir-ho amb unes senzilles metàfores: 

ha triat el sol, preferint-lo a la lluna; o l’oceà, 

preferint-lo al llac; o la presència de l’amic, 

preferint-la a una carta seva; el tresor real, 

preferint-lo a la seva descripció o la seva il-

lusió; el dia, preferint-lo a la nit o a l’albada; 

la realitat, preferint-la a la promesa... En de-

finitiva, el jove creient

- Ha copsat els límits (la buidor) de tot 
allò que té normalment al seu abast. 
De vegades, havent estat decebut de 
la realitat mateixa.

- Però sempre, havent trobat, en 
contrast, allò més consistent: una 
nova realitat li ha estat donada des 
de fora i que rep amb sorpresa i 
agraïment.

- Davant d’aquesta nova realitat tota la 
resta perd la seva lluentor, com quan 
la llum del sol suplanta, durant el dia, 
la de les estrelles i la lluna.

Amb bona voluntat hem mirat de sintonit-

zar amb els joves subratllant la bondat del 

que fan, el que és propi de la seva “cultura”. 

Però si no són conscients també dels seus lí-

mits, mai no trobaran Déu. Si el trobessin re-

cuperarien la seva cultura jove. Sort que ells 

són, com diu Benet XVI, “una finestra oberta 

a l’infinit”.
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JULIOL

1 de juliol. El senyor bisbe presideix l’Euca-

ristia al centre de Salut mental de les germa-

nes hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús de 

Martorell, el dia de la Solemnitat del Sagrat 

Cor. Tot seguit visita la casa, els malalts i 

comparteix el dinar amb representants del 

centre i la comunitat de religioses.

2 de juliol. El senyor bisbe presideix la tro-

bada de final de curs de professors i mestres 

de Religió i de l’Escola Cristiana a la Casa de 

l’Església. L’acte consisteix en una reunió 

informativa, la celebració de l’Eucaristia i, 

finalment, un refrigeri.

El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 

Parròquia de Santa Maria de La Palma de 

Cervelló i confereix el sagrament de la Con-

firmació.

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

ristia a la Parròquia de Sant Corneli de Coll-

bató i confereix el sagrament de la Confirma-

ció.

El senyor bisbe presideix l’Eucaristia a la 

Parròquia de Sant Josep Obrer de Sant 

Boi de Llobregat, durant la qual la senyo-

ra Rosa Nicolás, de la Segona Comunitat 

Neocatecumenal, es consagra a l’Orde de 

les Verges.

4 de juliol. El senyor bisbe dóna la benvingu-

da, a la Casa de l’Església, als participants a 

la Jornada de Formació organitzada pel Secre-

tariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació 

amb el tema “Els reptes comunicatius de l’Es-

glésia. El 2.0 i les xarxes socials”. També és 

present el senyor bisbe Xavier Novell, bisbe 

de Solsona i responsable de la pastoral dels 

mitjans de comunicació de la Tarraconense.

6 de juliol. El senyor bisbe presideix l’Euca-

ristia, a la capella de la Casa de l’Església, 

amb els treballadors de la Cúria diocesana, 

en acció de gràcies pel curs 2010-2011. Tot 

seguit es comparteix un refrigeri.

El senyor bisbe presideix l’acte de cloenda 

del curs sobre la multiculturalitat organitzat 

per Càritas a la Casa de l’Església i entrega 

els diplomes als participants.

7 de juliol. El senyor bisbe rep a la Casa de 

l’Església la senyora Rosa Boladeras i Serra-

viñals, presidenta del Consorci de la Colònia 

Güell. I, juntament amb Mn. Joan Rossell 

Taberner, rector de la parròquia del Sagrat 

Cor de la Colònia Güell, el senyor bisbe i la 

senyora Boladeras, signen un conveni de 

col·laboració entre el Bisbat de Sant Feliu de 

Llobregat i la Colònia Güell.

9 de juliol. El senyor bisbe presideix la pri-

mera trobada del ”Itinerari Diocesà de Reno-

vació Cristiana”, a la Casa de l’Església.

11-13 de juliol. Reunió dels bisbes de la Con-

ferència Episcopal Tarraconense, a la Seu 

d’Urgell.

12 de juliol. Traspàs de Mn. Miquel Sentís i 

Pascual, rector emèrit de les parròquies de 

Sant Valentí de Les Cabanyes i de Santa Ma-

ria de Bellver de Guardiola de Font-rubí.

[ ]Crònica
diocesana
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0 13 de juliol. El senyor bisbe presideix les 

exèquies de Mn. Miquel Sentís i Pascual a la 

parròquia de Santa Maria de Bellver de Guar-

diola de Font-rubí.

14 de juliol. Sopar-tertúlia del senyor bisbe 

amb els preveres joves de la Diòcesi, a la 

Casa de l’Església. La trobada comença amb 

la pregària de vespres a la capella.

16 de juliol. El senyor bisbe presideix la Mis-

sa Conventual a la Basílica de la Mare de Déu 

de Montserrat, en la cloenda del centenari 

de la comunitat de les germanes filipenses 

de Sant Andreu de la Barca.

17 de juliol. Primer aniversari del traspàs de 

la mare del senyor bisbe Agustí.

18 de juliol. El senyor bisbe presideix la reu-

nió de la Fundació Laurentius.

21 de juliol. Sortida del senyor bisbe amb els 

preveres i diaca de la ciutat de Sant Feliu de 

Llobregat a Vinaròs.

22 de juliol. El senyor bisbe participa en el 

sopar de festa major de la Parròquia de Santa 

Maria Magdalena d’Esplugues de Llobregat.

25 de juliol. El senyor bisbe presideix l’Eucaris-

tia en la festa major de Sant Vicenç dels Horts 

a l’església parroquial de Sant Vicenç màrtir.

26 de juliol. El senyor bisbe visita a La Poble 

de Lillet les activitats d’estiu del Casal de la 

Parròquia de Santa Magdalena de Vilade-

cans i l’Esplai de la Parròquia de Sant Joan 

Baptista de Vilanova i la Geltrú. Allà saluda 

els monitors i infants i joves que participen 

en l’activitat. Dina amb ells i finalment, cele-

bra l’Eucaristia.

27 de juliol. Reunió extraordinària del Con-

sell Episcopal a Sitges.

31 de juliol. El senyor bisbe presideix l’Euca-

ristia en la festa major de Font-rubí a l’esglé-

sia parroquial de Sant Pere i sant Fèlix, darrer 

acte de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Vi-

lafranca del Penedès.

AGOST

5 d’agost. El senyor bisbe presideix l’Eucaris-

tia a l’ermita de la Mare de Déu del Vinyet de 

Sitges i comparteix el dinar amb els preveres 

i diaques de Sitges i Vilanova i La Geltrú, amb 

motiu de la festa de la Mare de Déu de les 

Neus.

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

tia a la capella del Monestir de Montsió, en la 

festa de Sant Domènec. A continuació com-

parteix el dinar amb les monges dominiques.

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

ristia a la Catedral, en la Festa de Sant Llo-

renç, diaca i màrtir.

13 d’agost. El senyor bisbe concelebra l’Eu-

caristia amb motiu de les DED (Dies en les 

diòcesis) en el context de la Jornada Mundial 

de la Joventut de Madrid a la zona del Fòrum, 

a Barcelona.

16-21 d’agost. El senyor bisbe assisteix a les 

Jornades Mundials de la Joventut a Madrid, 

juntament amb grups parroquials i de movi-

ments de joves de la nostra diòcesi.

17 d’agost. Catequesi del senyor bisbe a la 

parròquia del Espíritu Santo (Madrid) amb el 

tema “Firmes en la fe” i a continuació presi-

deix l’Eucaristia.
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018 d’agost. Catequesi del senyor bisbe a la 

parròquia de Santiago de Alcalá de Henares 

amb el tema “Arraigados en Cristo” i a conti-

nuació presideix l’Eucaristia.

El senyor bisbe es troba amb els joves de la 

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, partici-

pants en la Jornada Mundial de la Joventut, 

al Seminari Conciliar de Madrid. Comparteix 

amb ells una conversa sobre l’experiència de 

les Jornades i, a continuació, presideix la pre-

gària, destinada a la nostra diòcesi, per les 

vocacions.

19 d’agost. Catequesi del senyor bisbe a la 

parròquia de la Santa Cruz (Madrid) amb el 

tema “Testigos de Cristo en el mundo” i a 

continuació presideix l’Eucaristia.

El senyor bisbe participa en la Vetlla de pre-

gària, presidida pel Sant Pare, a Cuatro Vien-

tos de Madrid.

20 d’agost. El senyor bisbe concelebra en 

l’Eucaristia presidida pel Sant Pare a l’espla-

nada de Cuatro Vientos de Madrid.

El senyor bisbe assisteix a l’acte de comiat 

del Sant Pare a l’aeroport de Barajas a Ma-

drid.

30 d’agost. El senyor bisbe presideix l’euca-

ristia de Festa Major de Sant Fèlix, a la Basíli-

ca de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. 

A continuació segueix els castells, juntament 

amb el rector i Vicari General, a la Plaça de la 

Vila, des del Balcó del Consistori i finalment 

participa en el dinar de Festa Major amb els 

preveres i diaques assistents.

31 d’agost. El senyor bisbe presideix l’Euca-

ristia i la pregària de Laudes amb els dele-

gats diocesans de missions de la Tarraconen-

se, reunits a la Casa del Noviciat de Pallejà, 

del 29 al 31 d’agost.

El senyor bisbe comparteix el dinar amb Mn. 

Ramon Artola, a la residència de Sol Ponent 

de Sant Andreu de la Barca, en la festa de 

Sant Ramon Nonat.
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la Caritat de Sant Vicenç de Paül, ha iniciat el 

XXI Capítol General, amb el lema “Espirituali-

tat intensa per a viure els nous temps”.

12 de juliol. Defunció del P. Josep Garcia i Gis-

bert, de la comunitat de Fills de la Sagrada 

Família de Vilafranca del Penedès. Va néixer 

a Roquetes (Tortosa) el 27 de juny de 1940. 

Va fer la professió a la vida religiosa el 28 de 

setembre de 1956 i fou ordenat sacerdot el 

19 de febrer de 1966. Va exercir el càrrec de 

director a diversos centres de la congregació 

i actualment era administrador del col·legi. 

Va fer donació del seu cos a la ciència.

16 de juliol. Montserrat. Celebració del Cen-

tenari de l’Escola Infantil Ntra. Sra. del Carme, 

de Sant Andreu de la Barca, de les Religioses 

Filipenses. Ha presidit l’eucaristia d’acció de 

gràcies el Sr. Bisbe de Sant Feliu pels 100 

anys d’aquesta escola que ha acompanyat 

les famílies en l’educació dels seus fills, ha 

posat petites llavors de futur, ha donat vida.

22 de juliol. Vic. Comença el XXVI Capítol 

general de les Carmelites de la Caritat – VE-

DRUNA, sota el lema “Anuncieu i defenseu 

la vida”. Convocades a recrear la identitat i 

a ser Anunci de Vida, en l’avui de la nostra 

Història, la celebració capitular es desenvo-

luparà del 22 de juliol al 22 d’agost.

22 de juliol. Monestir de Montserrat. Va 

morir el G. Odiló (Josep) M. Planàs. Tenia 85 

anys i en feia 67 que era monjo. Va néixer a 

Barcelona el 12 de setembre de 1925, va en-

trar al monestir, com a germà, l’1 d’octubre 

de 1941; l’entrada al noviciat es va produir el 

6 de juliol de 1942. Va fer la professió simple 

el 4 de setembre de 1943 i la professió so-

lemne el 15 d’agost de 1964.

VIDA CONSAGRADA 

Crònica juliol-agost

El dia 14 del proppassat mes de juny un grup 

de Germanetes dels Ancians Desemparats de 

Santa Teresa Jornet, la majoria joves de 20 a 

30 anys, vingudes des de València a Aitona 

(Lleida), van visitar el poble natal de la seva 

fundadora Santa Teresa Jornet i, al mateix 

temps, amb motiu del jubileu pel bicentenari 

del beat P. Francesc Palau i Quer OCD, també 

d’Aitona, el grup de trenta-vuit germanetes i 

algunes persones més, a l’Església de Sant 

Antolín van participar en l’Eucaristia presidi-

da pel Sr. Bisbe de Lleida, Joan Piris, i con-

celebrada pel rector d’Aitona, Mn. Francisco 

Ribas. 

Benet XVI va reconèixer els martiris so-

ferts a Espanya el 1936 per Josefa Martínez 

Pérez, de la congregació de les Filles de la 

Caritat de Sant Vicent de Paül, i dotze com-

panyes.

10 de juliol. Barcelona. A la capella del Se-

minari dels Fills de la Sagrada Família, orde-

nació diaconal d’Àngel Valero Expósito, pel 

Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, Lluís M. 

Sistach. El P. Àngel formava part de la comu-

nitat dels Fills de la Sagrada Família de Vila-

franca.

[ ]Delegacions
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van ser acollits a les parròquies, escoles i 

cases de famílies del bisbat. Diumenge 14, 

en molts pobles es van celebrar eucaristies 

amb els grups presents a cada indret; el bis-

be Agustí la va presidir, a la catedral, per als 

pelegrins acollits a la ciutat de Sant Feliu. 

Especialment significativa també l’acollida 

realitzada al santuari de Montserrat: van ser 

més de 214 grups i 18.409 persones de 41 

nacionalitats els que van anar a conèixer la 

Moreneta i la vida del santuari. Ja a Madrid, 

el dia 18 d’agost, va ser ocasió de trobada 

de tots els joves pelegrins de la diòcesi amb 

el bisbe Agustí, en el marc del moment con-

fiat al nostre bisbat per a la cadena de pre-

gària per les vocacions realitzada durant la 

JMJ. I sens dubte, allò que resulta més difícil 

de calibrar i que restarà en el cor de cada 

jove participant: la trobada personal amb 

Jesús, l’experiència col·lectiva d’Església 

universal, l’empenta per a donar-ne testi-

moni en el dia a dia.

Els pobles que han rebut pelegrins vers 

la jornada mundial de joventut a Madrid 

són: 

Viladecans

Gavà

El Prat de Llobregat

Santa Coloma de Cervelló

Sant Feliu de Llobregat

Sant Vicenç dels Horts

Sant Joan Despí

Esplugues de Llobregat

Molins de Rei

Vallirana

Vilafranca del Penedès

Piera

Capellades

Lavern

Vilanova i la Geltrú

Sitges

La missa exequial va tenir lloc a la basílica 

de Santa Maria el dia 25 i va ser presidida 

pel P. Joan Carles Elvira, prior de Montserrat, 

en absència del pare abat Josep M. Soler, 

que era a Colòmbia pas sant visita canònica 

als dos monestirs fundats per Montserrat.

Fill del gran violoncel·lista Antoni Planàs 

i deixeble del mestre Sants Sagrera, el G. 

Odiló va dedicar tota la vida a l’ensenya-

ment musical a l’Escolania de Montserrat. 

Va ser professor de solfeig; de piano i de 

violoncel. Va ser au tor d’un mètode de vio-

loncel per a infants.

L’any 1961 va ampliar estu dis de composi-

ció a París. Organista de la comunitat des 

de 1960, va contribuir en la reforma del 

cant litúrgic, a partir del Vaticà II. Va com-

pondre un gran nombre de melodies. De 

1979 a 1988 va col·laborar com a instructor 

a les Trobades d’Animadors de Cant per a 

la Litúrgia, de Montserrat. Els darrers anys 

va ser instructor de les Trobades d’Orga-

nistes d’Església de Catalunya. Autor de 

diverses obres corals, instrumentals i per a 

or gue, va publicar diversos llibres de cant, 

com ara Cant de la Litúrgia de les Hores: 

Vespres i Laudes dels diumenges, Cants de 

Festa, Exultem cantant, Preguem cantant (I 

i II), a més de Cants exequials i per a les 

misses de difunts, La comissió interdioce-

sana de música va incorporar les melodies 

de les exèquies, compostes per ell, com a 

oficials per a les diòcesis catalanes.

JOVENTUT

Balanç diocesà de la Jornada Mundial de 

Joventut

Destaquem els moments rellevants que ha 

viscut la diòcesi amb motiu de la JMJ: 1250 

joves de diversos països (també de la diòce-
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del Penedès. 

Les exèquies de Mn. Miquel, presidides 

pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. 

Agustí Cortés Soriano, seran dimecres 13 de 

Juliol a les 17h a l’Església parroquial de San-

ta Maria de Bellver, a Guardiola de Font-rubí. 

Mn. Miquel Sentís, serà enterrat al ce-

mentiri de Santa Maria de Bellver.

Mn. Miquel Sentís Pascual rector emèrit de 

Les Cabanyes i Guardiola de Font-rubí.

El passat dimarts 12 de Juliol va morir Mn. 

Miquel Sentís Pascual, de 83 anys, rector 

emèrit de les parròquies de Les Cabanyes i 

de Guardiola de Font-rubí. 

Mn. Miquel va néixer a Barcelona l’any 

1927. Ordenat de prevere el 21 de juny de 

1953, va exercir de vicari durant els primers 

anys del seu ministeri a les parròquies de 

sant Martí de Teià, la Santíssima Trinitat de 

Sabadell i Nostra Senyora del Remei de Bar-

celona. 

Des de 1960 fins a 1971, va ser rector de 

la parròquia de Santa Maria de La Llacuna i 

anys després, va encarregar-se de la parrò-

quia de Sant Andreu de Llavaneres.

L’any 1984 va arribar al Penedès com a 

rector de la parròquia de Sant Valentí de les 

Cabanyes, i pocs anys després, també va ser 

designat rector de la parròquia de Santa Ma-

ria de Bellver, primer, i de sant Pere i sant Fè-

lix, després, a Guardiola de Font-rubí.

Mn. Sentís, des de la seva jubilació, l’es-

tiu del 2007, ha passat els darrers anys de la 

seva vida, convalescent d’una llarga malaltia 

en una residència per a gent gran a Castellcir, 

a la comarca del Bages.

La capella ardent serà des d’avui, di-

marts a la tarda, fins demà dimecres abans 

[ ]Necrològiques



2 2 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
 4

0

[ ]
Pr

ov
ín

ci
a 

ec
le

si
às

ti
ca

 d
e 

B
ar

ce
lo

na



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 1 12 3 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

 4
0

Eucaristia Missionera 2011

Terrassa, 16-7-2011

El passat 16 de juliol es va celebrar a la parrò-

quia de la Santa Creu a Terrassa la VII Euca-

ristia Missionera de la Província Eclesiàstica 

de Barcelona, presidida pel Sr. Bisbe Josep 

Àngel Saiz i concelebrada per Mons. Walter 

Acebedo SDB, bisbe emèrit de San Gabriel 

de l’Amazònia, Mn. Joan Gras,  delegat epis-

copal de missions i Mn. Manel Roig, delegat 

episcopal de missions de Barcelona i de Sant 

Feliu de Llobregat, i altres sacerdots vincu-

lats a les Missions. 

Aquesta jornada està adreçada al missio-

ners diocesans que es troben en algun país 

de missió i aquests dies són entre nosaltres. 

Els ajuda a seguir conservant el contacte 

amb l’Església que els va enviar. 

A la celebració hi van assistir unes setan-

ta persones entre missioners i missioneres, 

familiars i col·laboradors de les Delegacions 

de Missions. Al final de l’ Eucarística els as-

sistents, van poder gaudir del diàleg i de les 

experiències dels missioners que ens van 

acompanyar.

El sr. bisbe en la seva homilia va recordar 

el que va escriure el beat Joan Pau II, que la 

missió està en els seus inicis. La major part 

de la població mundial desconeix Crist. Per 

tant, l’acció missionera és actual i necessà-

ria. També ens va parlar de la Nova Evange-

lització, dirigida a països evangelitzats però 

que es troben generacions, generalment 

les més joves, que desconeixen Déu i el seu 

Messies.

Va donar gràcies a Déu pels missioners, 

que amb generositat entreguen la seva vida 

pels altres. També va tenir paraules d’agra-

ïment pels familiars, que accepten aquesta 

separació en favor dels més necessitats, i 

per les persones que anònimament coope-

ren amb ells.

[ ]Crònica
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Comunicat de la reunió n. 199 

Barcelona, 14-7-2011

Els dies 11, 12 i 13 de juliol de 2011 ha tingut 

lloc la reunió n. 199 de la Conferència Epis-

copal Tarraconense (CET), a l’hotel La Creu, 

a Salardú (Vall d’Aran), del bisbat d’Urgell. 

La reunió ha estat presidida per Mons. Jau-

me Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, 

i hi han assistit tots els seus membres, llevat 

dels bisbes de Solsona i Vic, que han excusat 

la seva assistència. 

1.- Després de la pregària inicial, els bis-

bes han passat a tractar totes les qüesti-

ons referents a la preparació de la Jornada 

Mundial de la Joventut (JMJ), que tindrà lloc 

a Madrid, els dies 16 a 21 del pròxim mes 

d’agost, presidida pel Sant Pare Benet XVI, 

així com els actes previs que tindran lloc els 

dies anteriors a la JMJ a les deu diòcesis ca-

talanes, quan seran acollits més de 40.000 

joves d’Europa i d’Amèrica, en camí cap a la 

Jornada.

Els actes dels dies previs es desenvolupa-

ran entre l’11 i el 15 d’agost. Dissabte 13 hi 

haurà una trobada conjunta de tots els joves 

acollits a les diòcesis catalanes, a Barcelona: 

a les 10 del matí, se celebrarà una Eucaris-

tia, a l’Espai Fòrum, presidida pel cardenal 

arquebisbe de Barcelona i concelebrada pels 

altres bisbes catalans i els bisbes de les diò-

cesis estrangeres que acompanyen els joves. 

A la una del migdia, hi haurà una recepció 

oficial a la Generalitat i a l’Ajuntament als 

bisbes i als representants de les delegacions 

acollides. A la tarda, hi haurà un itinerari es-

piritual i cultural per la ciutat, 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 ar-

ribats de fora com els grups organitzats a 

Catalunya marxaran cap a Madrid, on es de-

senvoluparan les activitats de la JMJ, que cul-

minaran amb l’arribada del Papa Benet XVI 

el dijous 18 d’agost, el Via Crucis pels carrers 

de Madrid el divendres 19, la vetlla de pregà-

ria, a Cuatro Vientos, el dissabte 20, i l’Eu-

caristia presidida pel Sant Pare, el diumenge 

21 d’agost, en la qual participaran joves de 

tot el món. 

Els bisbes animen novament tots els joves 

de les diòcesis catalanes a participar amb 

entusiasme en aquesta Jornada Mundial de 

la Joventut. Per a inscriure-s’hi i per a tenir 

tota la informació adient, els interessats 

poden accedir al web del SIJ (http://www.

jovesij.com/), o al seu blog (http://www.

marcats.blogspot.com/). 

Els bisbes han tractat també del treball 

que caldrà fer per donar continuïtat, en l’àm-

bit de la pastoral juvenil, a l’esdeveniment 

que representa la celebració en el nostre país 

de la Jornada Mundial de la Joventut.

2.- Mons. Salinas, bisbe de Tortosa i dele-

gat de la CET per a la catequesi, ha informat 

els bisbes de diverses qüestions relaciona-

des amb l’àmbit catequètic i els ha distribuït 

exemplars de les noves edicions, en llengua 

catalana, del Catecisme de l’Església Catò-

lica, del Compendi del Catecisme i del nou 

[ ]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

llibre que exposa L’essencial per a la vida del 

cristià, així com del tercer quadern d’activi-

tats per treballar el Catecisme Jesús és el Se-

nyor, adreçat als infants de 7 a 11 anys.

Així mateix, Mons. Salinas ha informat els 

bisbes que el catecisme per a joves YouCat 

els podrà ser distribuït el pròxim mes d’agost 

durant la Jornada Mundial de la Joventut. 

També els ha informat de la celebració de les 

V Jornades de Formació per a Catequistes, 

organitzades pel Secretariat Interdiocesà 

de Catequesi de Catalunya i les Illes Bale-

ars (SIC), amb el tema “Paraula de Déu per 

a la salvació dels homes”, que tindran lloc a 

Mallorca, els dies 4 al 6 del pròxim mes de 

novembre.

Els bisbes valoren molt positivament to-

tes les activitats dutes a terme pel SIC i urgei-

xen tots els fidels i les comunitats cristianes 

a aprofundir en la preparació catequètica, en 

els diversos nivells i edats, per fer possible 

més intensament la transmissió de la fe que 

reclama la nova evangelització.

3.- Mons. Pardo, bisbe de Girona i dele-

gat de la CET per a la pastoral de joventut, 

ha presentat el Sr. Josep Oriol Pujol, director 

general de la Fundació Pere Tarrés, de Barce-

lona, la Sra. Maria València, presidenta del 

Moviment de Centres d’Esplai Cristians de la 

Fundació Pere Tarrés, el Sr. Òscar Costa, pre-

sident de la Fundació Verge Blanca, de Lleida 

i el Sr. Eloi Villalta, president de la Fundació 

d’Esplais Santa Maria de Núria, d’Urgell, per 

tractar de la proposta organitzativa del Movi-

ment de Centres d’Esplai Cristians Catalans.

Els bisbes han estudiat la proposta, així 

com la relació que hi ha d’haver amb la Coor-

dinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs 

d’Esplai i amb la Fundació Pere Tarrés, tot en 

ordre a dinamitzar i coordinar millor l’acció 

pastoral dels centres a nivell català, respec-

tant sempre les decisions dels moviments di-

ocesans i la seva autonomia i arrelament di-

ocesà. Els bisbes han valorat el camí emprès 

pel Moviment i la manera com es va portant 

a terme la seva acció apostòlica i formativa, 

han animat els joves responsables d’aquest 

àmbit a seguir-hi treballant amb intensitat i 

a precisar més detalladament la proposta del 

nou moviment. 

4.- Els bisbes han tractat també de diver-

ses qüestions relacionades amb l’àmbit de 

l’ensenyament i de l’educació catòlica, de la 

litúrgia, del patrimoni catequètico-cultural i 

de les vocacions al ministeri presbiteral i a la 

vida consagrada.

5.- El cardenal Martínez Sistach ha infor-

mat els bisbes de la recent reunió tinguda a 

Roma en què s’ha tractat, en el Pontifici Con-

sell per a la Nova Evangelització, de portar a 

terme la “Missió Metròpolis”, un conjunt de 

compromisos en la pastoral ordinària (espe-

cialment de formació) i d’iniciatives simul-

tànies a onze ciutats europees -entre elles 

Barcelona- durant la Quaresma 2012 per a 

impulsar la nova evangelització.

També en aquest àmbit, Mons. Vives ha 

proposat que la CET concreti en l’àmbit de les 

diòcesis catalanes la proposta del Sant Pare 

Benet XVI de potenciar “l’atri dels gentils”, la 

relació de diàleg i aproximació respectuosa i 

alhora apostòlica entre creients en la fe cris-

tiana i no creients o agnòstics que s’interro-

guen per la qüestió de Déu.

6.- En el transcurs de la reunió, el nou Sín-

dic de la Vall d’Aran, Magnf. Sr. Carlos Barre-

ra, acompanyat del Sr. Pau Perdices, diputat 

provincial, del Sr. César Ruiz-Canela, alcalde 

de Naut-Aran i del Sr. Àlex Moga, alcalde de 

Vielha, s’han desplaçat a Salardú per saludar 

els arquebisbes i bisbes catalans i els han 

agraït la seva important aportació a l’espiri-

tualitat i a la cultura del país, i molt en con-

cret a la de la Vall d’Aran.
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han pregat i celebrat l’Eucaristia a les esglé-

sies de Sant Andreu de Salardú i de Sant Mi-

quel de Vielha, i han visitat també les esglé-

sies bellament restaurades de Santa Maria 

d’Arties, Santa Eulàlia d’Unha i Santa Maria 

de Cap d’Aran de Tredós, així com el Musèu 

dera Val d’Aran, a Vielha.

Presentació de les noves edicions del Cate-

cisme de l’Església Catòlica, del Compendi 

del Catecisme i de L’essencial de la vida cris-

tiana

Barcelona, 6 -7-2011

El dimarts dia 5 de juliol ha tingut lloc, en 

les Jornades interdiocesanes de formació de 

catequistes, organitzades pel Secretariat In-

terdiocesà de Catequesi (SIC), a la Sala Sant 

Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, 

l’acte de presentació de les noves edicions 

en català del Catecisme de l’Església Catòlica 

(CEC) i del Compendi del mateix Catecisme, 

així com del nou llibre que exposa L’essenci-

al de la vida cristiana. L’acte ha estat presidit 

per Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarra-

gona i president de la Conferència Episcopal 

Tarraconense (CET), acompanyat per Mons. 

Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell i 

secretari de la CET i Mons. Xavier Salinas, bis-

be de Tortosa i president del SIC.

Mons. Salinas ha ressaltat com les noves 

edicions, que avui es presentaven del Cate-

cisme i del seu Compendi, ajuden a actualit-

zar i a fer present la doctrina de l’Església, tal 

com la va proposar el Concili Ecumènic Vati-

cà II, del qual l’any vinent es commemorarà 

el 50è aniversari del seu inici. I com aquests 

documents fonamentals ajuden a transmetre 

[ ]Crònica
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Youcat, que els serà distribuït durant la Jor-

nada Mundial de la Joventut que tindrà lloc 

a Madrid, del 15 al 21 d’agost, presidida pel 

Sant Pare Benet XVI.

Arriben a les diòcesis catalanes els joves 

pelegrins que s’encaminen cap a la Jornada 

Mundial de la Joventut

Barcelona, 11-8-2011

D’avui dijous 11 d’agost al dilluns 15, més 

de 30.000 joves estrangers seran acollits a 

parròquies, escoles i llars de les deu diòce-

sis catalanes. Durant aquests dies previs a 

la Jornada Mundial de la Joventut que tin-

drà lloc a Madrid del 16 al 21 d’agost amb 

el lema “Edificats i arrelats en Crist, ferms 

en la fe”, s’ofereix als joves pelegrins la 

possibilitat de compartir un temps de convi-

vència i preparació amb altres joves de la di-

òcesi d’acollida. A cada diòcesi es realitza-

ran activitats culturals, visites històriques, 

vetlles de pregària, concerts, que convida-

ran a celebrar conjuntament la fe cristiana. 

Aquests dies previs es presenten com una 

gran oportunitat per dinamitzar la pastoral 

juvenil local amb el testimoni de joves de tot 

el món, com també per fer ressò del rostre 

jove de l’Església.

Joves acollits a les diòcesis amb seu a Ca-

talunya:

Barcelona: 14.000 joves (procedents de 

França, Itàlia, Alemanya, Guatemala, Estats 

Units, Austràlia, República Democràtica 

del Congo, Canadà, Mèxic, Panamà, Belize, 

Uganda, Indonèsia, Malàisia, Burundi, Ca-

merun, Zàmbia, Ucraïna, Polònia).

Més informació: 

tel. 933 011 277 i 934 121 551; 

a/e: djoventut@arqbcn.org

web: www.delejovebcn.com

la fe cristiana a les noves generacions i a fa-

cilitar la labor de la catequesi per a totes les 

edats i àmbits.

L’arquebisbe Pujol, per part seva, ha re-

memorat la història de la redacció del Cate-

cisme, que va ser demanada pels bisbes en 

el Sínode extraordinari de l’any 1985 i que es 

va anar elaborant durant set anys, amb mol-

tes aportacions de tot el món catòlic, fins a 

la seva publicació l’any 1992. El Catecisme 

de l’Església Catòlica presenta fidelment i or-

gànicament l’ensenyament de la Sagrada Es-

criptura, de la Tradició viva en l’Església i del 

magisteri autèntic, com també l’herència es-

piritual 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. Consta de quatre parts vinculades en-

tre elles: el misteri cristià és l’objecte de la fe 

(primera part); és celebrat i comunicat en les 

accions litúrgiques (segona part); és present 

per il·luminar i sostenir els fills de Déu en llur 

obrar (tercera part); fonamenta la nostra pre-

gària, 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). 

L’arquebisbe Vives, per part seva, ha 

agraït a les entitats coeditores (Centre de 

Pastoral Litúrgica, Editorial Balmes, Editorial 

Claret, Publicacions de l’Abadia de Montser-

rat i Secretariat Interdiocesà de Catequesi 

de Catalunya) el seu esforç per fer possible 

aquestes noves edicions del Catecisme i del 

Compendi, així com la publicació de L’es-

sencial de la vida cristiana, que recorda, en 

síntesi, el que tot catòlic ha de conèixer en 

relació a la seva fe per tal de dur-ho a la pràc-

tica de cada dia. 

A la cloenda de l’acte ha estat anunciat 

que, el pròxim mes, serà publicat en català 

un catecisme especialment dedicat als joves, 
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0 Girona: 6.200 joves (procedents de Fran-

ça, Itàlia, Alemanya, Àustria, Bielorússia, Es-

lovàquia, Hongria, Polònia, Suïssa, Canadà, 

Equador, Paraguai, Colòmbia, Mèxic, Congo, 

Senegal i Togo).

Més informació: 

tel. 972 249 338; 

www.bisbatgirona.cat

Lleida: 250 joves (Àustria, Mèxic, Polònia, 

Rússia, Veneçuela, Canadà i Lituània).

Més informació: 

tel. 973 260 051; 

a/e: dpjlleida@gmail.com; 

http://dpjlleida.blogspot.com

Sant Feliu de Llobregat: 1.250 joves (pro-

cedents d’Àustria, França, Alemanya, Cro-

àcia, Brasil, Lituània, Canadà, Estats Units, 

Malàisia, Filipines, Camerun).

Més informació: 

tel. 936 327 630; 

joventut@bisbatsantfeliu.cat; 

www.bisbatsantfeliu.org

Solsona: 385 joves (procedents de Fran-

ça, Belize, Polònia, Argentina, Brasil i Perú)

Més informació: 

tel. 973 480 619; 

a/e: joventut@bisbatsolsona.com;

http://joventut.bisbatsolsona.cat

Tarragona: 5.900 joves (procedents d’Ità-

lia, Polònia, Equador, Eslovàquia, Bèlgica, 

República Txeca, França i Canadà).

Més informació: 

tel. 977 233 412 ext. 271; 

a/e: secretaria.delejot@gmail.com

Terrassa: 1.720 joves (procedents d’Irlan-

da, Polònia, Canadà, França, Estats Units, Co-

rea, Zimbabwe, Veneçuela, Alemanya, Itàlia, 

Equador, Pakistan i Hongria).

Més informació: tel. 937 809 888; 

web: www.bisbatjove.info

Tortosa: 1.020 joves (Alemanya, Itàlia, Po-

lònia)

Més informació: 

tel. 977 440 700; 

joves@bisbattortosa.org; 

www.bisbattortosa.org

Urgell: 1.700 joves (procedents de França, 

Holanda, Eslovàquia, Alemanya, Itàlia, Polò-

nia, Índia, Bèlgica, Congo, Suïssa, Estònia, 

Lituània, Àustria, Filipines, Nigèria, Rwanda, 

Madagascar, Seychelles).

Més informació: 

tel. 973 350 054; 

www.bisbaturgell.org

Vic: 3.875 joves (procedents de Polònia i 

França).

Més informació: 

tel. 938 832 655; 

a/e: joves@bisbatvic.com; 

www.jbvic.com 

Actes conjunts a Barcelona pels joves pe-

legrins que s’encaminen cap a la Jornada 

Mundial de la Joventut

Barcelona, 13-8-2011

Aquest matí ha tingut lloc, a l’Espai Fòrum, a 

Barcelona, l’acte més multitudinari dels dies 

d’acollida a les diòcesis catalanes, els dies 

previs a la jornada Mundial de la Joventut. 

Més de 40.000 joves, entre els pelegrins ar-

ribats de diversos països i els d’aquí, acom-

panyats dels voluntaris, han participat en la 

celebració eucarística que ha tingut lloc a 

l’Espai Fòrum. L’Eucaristia ha estat presidida 
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a Cuatro Vientos, el dissabte 20, i l’Eucaris-

tia presidida pel Sant Pare, el diumenge 21 

d’agost, en la qual participaran joves de tot 

el món. 

pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís 

Martínez Sistach, amb el qual han concele-

brat altres cardenals, arquebisbes i bisbes 

de les diòcesis catalanes i de les diòcesis 

d’on provenen els joves pelegrins. Així ma-

teix han concelebrat uns mil preveres, assis-

tits per un bon nombre de diaques. 

En l’homilia, pronunciada en diverses llen-

gües, el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelo-

na ha dit: “Animo els joves a seguir sempre 

l’exemple i les paraules de Jesucrist i, a imi-

tació de Maria, la seva Mare, estar presents 

a tot arreu estimant totes les persones sense 

distinció, però amb un amor preferencial pels 

pobres”. A l’acabar l’Eucaristia, les autoritats 

civils han saludat els concelebrants.

A la tarda, hi haurà un itinerari espiritual 

i cultural per la ciutat, amb visites a la Cate-

dral i a les basíliques de Santa Maria del Mar 

i de la Sagrada Família i a les 8 del vespre, un 

acte final festiu, un concert de Gen Rosso i 

Please a l’Espai Fòrum.

Els joves acollits a l’arxidiòcesi de Barce-

lona participaran demà diumenge 14 d’agost 

en dues celebracions a la Basílica de la Sa-

grada Família. La celebració del matí, a les 

11 h, estarà especialment dedicada als provi-

nents de països de llengua anglesa i alema-

nya; la celebració de la tarda, a les 18 h, per 

als joves de parla italiana i francesa.

A partir del 15 d’agost, els joves acollits es 

dirigiran cap a Madrid per participar als actes 

de la Jornada Mundial de la Joventut. 1.300 

joves catalans hi aniran el dia 17 i seran allot-

jats a San Lorenzo del Escorial, al Real Cole-

gio Alfonso XII, regentat pels pares agustins, 

i al col·legi Inmaculada Concepción, de les 

religioses concepcionistes. 

Les activitats de la JMJ culminaran amb 

l’arribada del Papa Benet XVI, a Madrid, el di-

jous 18 d’agost, el Via Crucis pels carrers de 

la ciutat el divendres 19, la vetlla de pregària, 
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Benedicto XVI anuncia que san Juan de Ávila 

será Doctor de la Iglesia 

Madrid, 20-8-2011 

El Papa Benedicto XVI ha anunciado que san 

Juan de Ávila, patrono del clero español, será 

proclamado Doctor de la Iglesia. El anuncio 

ha tenido lugar en la Jornada Mundial de la 

Juventud Madrid 2011, al finalizar la Eucaris-

tía con seminaristas de todo el mundo que el 

Santo Padre ha presidido en la Catedral de 

Santa María la Real de la Almudena. 

El Cardenal Rouco, Arzobispo de Madrid y 

Presidente de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (CEE), ha agradecido al Santo Pa-

dre el “haber acogido nuestra súplica y la 

de muchos otros obispos y fieles de todo 

el mundo”. La CEE ha promovido la Causa 

del Doctorado. Fue la XII Asamblea Plenaria 

(5-11 de julio de 1970) la que acordó que se 

solicitara a la Santa Sede la declaración de 

san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia 

Universal y encargó preparar los trabajos y 

tramitar la solicitud a la entonces “Junta de 

Canonización” que comenzó a trabajar en 

1971, ya con el nombre de“Junta pro Docto-

rado de san Juan de Ávila”. Durante estos 

años la CEE ha realizado numerosas accio-

nes difusoras de la figura y doctrina del San-

to Maestro. 

Los postuladores de la Causa, sucesiva-

mente nombrados por la CEE, han sido el 

Rvdo. Sr. D. Lope Rubio Parrado (2002-2007) 

y Dña. Mª Encarnación González Rodríguez 

(desde 2008 hasta la actualidad). 

El 10 de abril de 2010, la Postuladora en-

tregó la Positio en la Congregación de las 

Causas de los Santos. El 18 de diciembre de 

2010 tuvo lugar el Congreso Peculiar de los 

Consultores Teólogos de la Congregación de 

las Causas de los Santos en orden al Doc-

torado del Maestro Ávila. Todos los votos 

fueron afirmativos. Posteriormente, la Con-

gregación Ordinaria de Cardenales y Obispos 

miembros de la Congregación para las Cau-

sas de los Santos propuso unánimemente 

al Santo Padre la declaración de san Juan de 

Ávila como Doctor de la Iglesia. 

El Cardenal Rouco, en sus palabras de res-

puesta tras el anuncio del Papa, ha señala-

do que “esperamos con alegría que Vuestra 

Santidad determine la fecha de la solemne 

declaración del santo Patrono del clero es-

pañol como Doctor de la Iglesia universal 

para acudir a Roma a dar gracias a Dios por 

ese don tan grande que la Providencia divina 

otorga a toda la Iglesia”. 

Requisitos para que un santo sea procla-

mado doctor de la iglesia. 

Doctor de la Iglesia es el título que el Papa 

otorga oficialmente a algunos santos para 

proponerlos a los fieles de todos los tiempos 

como eminentes maestros de la fe. 

El punto decisivo para que un santo sea 

proclamado Doctor de la Iglesia es que su 

doctrina haya sido declarada eminente, que 

haya gozado de un particular carisma de sabi-

duría, dado por el Espíritu Santo para el bien 

de la Iglesia, comprobado y ratificado por la 

influencia benéfica en el pueblo de Dios. Un 

Maestro, un Doctor de la Iglesia es, pues, 

quien ha estudiado y contemplado con singu-

[ ]Comunicats
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lar  clarividencia los misterios más profundos 

de la fe y es capaz de exponerlos a los fieles 

de modo que les sirvan de guía en su forma-

ción y en su vida espiritual. 

Hasta el momento, los Doctores de la 

Iglesia son 33. El primero, San Atanasio de 

Alejandría 

(c. 296-373) y la última Santa Teresa del 

Niño Jesús (1873-1897), carmelita descalza, 

que Juan Pablo II proclamó Doctora en el año 

1997. Curiosamente, el Papa polaco también 

anunció el Doctorado de Santa Teresita en el 

transcurso de una Jornada Mundial de la Ju-

ventud (París). 

Biografía de san Juan de Ávila

San Juan de Ávila nació en Almodóvar del 

Campo (Ciudad Real) el día la Epifanía, 6 de 

enero de 1499 ó 1500 y murió en Montilla 

(Córdoba), el 10 de mayo de 1569. 

Comenzó los estudios de Leyes en la Uni-

versidad de Salamanca, pero los abandonó 

al concluir el cuarto curso debido a una pro-

funda experiencia de conversión. Con el pro-

pósito de hacerse sacerdote y marchar des-

pués como misionero a las Indias, en 1520 

fue a estudiar Artes y Teología a la Universi-

dad de Alcalá, recién fundada por el Cardenal 

Cisneros y abierta a las diversas corrientes 

del humanismo renacentista. En 1526, reci-

bió la ordenación de presbítero y celebró la 

primera Misa solemne en la parroquia de su 

pueblo. Para festejar su sacerdocio, invitó 

a su mesa a 12 pobres y decidió vender su 

cuantiosa fortuna procedente de las minas 

de plata que poseía la familia y darlo todo a 

los más necesitados. 

Fue amigo y consejero de grandes santos 

como santa Teresa de Jesús, san Juan de la 

Cruz, san Ignacio de Loyola, san Francisco de 

Borja, santo Tomás de Villanueva, san Juan de 

Ribera o san Pedro de Alcántara, entre otros. 

Llevó una vida intensa, dedicada particu-

larmente a la oración, a la predicación y a la 

formación específica de quienes se prepara-

ban para el sacerdocio. 

Tras conocerle, y seguir sus predicacio-

nes, fueron muy sonadas algunas conversio-

nes como la del Marqués de Lombay, que lle-

gó a ser san Francisco de Borja, o la de Juan 

Ciudad —san Juan de Dios— y, sobre todo, 

su dedicación a la gente sencilla junto con 

la fundación varios colegios para la forma-

ción de los niños y jóvenes. El Maestro Ávila 

fundó incluso una Universidad, la de Baeza 

(Jaén), que durante siglos fue un destacado 

referente para la cualificada formación de los 

sacerdotes. 

Entre su abundante obra, destaca el Audi, 

filia; Memoriales; Tratado del amor de Dios; 

Tratado sobre el sacerdocio; Pláticas; Sermo-

nes; así como un abundante epistolario, un 

catecismo y una peculiar obra en verso: Doc-

trina cristiana, concebida para que la canta-

ran los niños. 

San Juan de Ávila fue declarado patrono 

del clero secular español en 1946 por Pío XII 

y canonizado en 1970 por Pablo VI. 

El Papa Benedicto XVI se ha dirigido a los 

seminaristas, en la homilía pronunciada en 

la Eucaristía de hoy, pidiéndoles que con su 

comportamiento edifiquen a sus hermanos, 

“como hizo el santo patrono del clero secular 

español”. Durante la celebración, la Catedral 

de Madrid ha acogido lasreliquias del cora-

zón de san Juan de Ávila, traídas desde la 

localidad de Montilla. 

La Conferencia Episcopal Española ha 

puesto en marcha un monográfico web (san-

juandeavila.conferenciaepiscopal.es) donde 

se puede encontrar amplia información so-

bre la vida y la obra del santo. 
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mateix per mi» (Ga 2,20). Davant un amor tan 

desinteressat, plens d’estupor i gratitud, ens 

preguntem ara: Què farem nosaltres per ell? 

Quina resposta li donarem? Sant Joan ho diu 

clarament: «Hem conegut l’amor pel fet que 

Jesucrist ha donat la seva vida per nosaltres. 

Per això, també nosaltres hem de donar la 

vida pels germans» (1Jn 3,16). La passió de 

Crist ens impulsa a carregar sobre les nostres 

espatlles el sofriment del món, amb la certe-

sa que Déu no és algú distant o llunyà de l’ho-

me i les seves vicissituds. Al contrari, es va fer 

un de nosaltres «per poder com-patir ell ma-

teix amb l’home, de manera molt real, en carn 

i sang […]. Per això, en cada pena humana hi 

ha entrat un que comparteix el sofriment i el 

patiment; d’aquí es difon en cada patiment la 

con-solatio, el consol de l’amor participat de 

Déu, i així apareix l’estrella de l’esperança» 

(Spe salvi, 39).

Estimats joves, que l’amor de Crist per nos-

altres augmenti la vostra alegria i us encoratgi 

a estar a prop dels menys afavorits. Vosaltres, 

que sou molt sensibles a la idea de compartir 

la vida amb els altres, no passeu de llarg da-

vant el sofriment humà, on Déu us espera per-

què lliureu el millor de vosaltres mateixos: la 

vostra capacitat d’estimar i de compadir. Les 

diverses formes de sofriment que, al llarg del 

via crucis, han desfilat davant els nostres ulls 

són crides del Senyor per a edificar les nostres 

vides seguint les seves empremtes i fer de no-

saltres signes del seu consol i salvació. «Patir 

amb l’altre, pels altres; patir per amor de la 

veritat i de la justícia; patir a causa de l’amor i 

a fi de convertir-se en una persona que estima 

realment, són elements fonamentals d’huma-

nitat, la pèrdua de la qual destruiria l’home 

mateix» (ibíd.).

Que sapiguem acollir aquestes lliçons 

i portar-les a la pràctica. Mirem per a això 

Discurs de Benet XVI per al via crucis amb 

els joves en ocasió de la XXVI Jornada Mun-

dial de la Joventut

Madrid 19-8-2011

Benvolguts joves,

Amb pietat i fervor hem celebrat aquest 

via crucis, acompanyant Crist en la seva Pas-

sió i Mort. Els comentaris de les Germanetes 

de la Creu, que serveixen els més pobres i ne-

cessitats, ens han facilitat endinsar-nos en el 

misteri de la Creu gloriosa de Crist, que conté 

la vertadera saviesa de Déu, la que jutja el 

món i els qui es creuen savis (cf. 1Co 1,17-19). 

També ens ha ajudat en aquest itinerari cap 

al Calvari la contemplació d’aquestes imat-

ges extraordinàries del patrimoni religiós de 

les diòcesis espanyoles. Són imatges en què 

la fe i l’art s’harmonitzen per a arribar al cor 

de l’home i invitar-lo a la conversió. Quan la 

mirada de la fe és neta i autèntica, la bellesa 

es posa al seu servei i és capaç de represen-

tar els misteris de la nostra Salvació fins a 

commoure’ns profundament i transformar el 

nostre cor, com li va passar a santa Teresa de 

Jesús en contemplar una imatge de Crist molt 

nafrat (cf. Libro de la Vida, 9,1).

Mentre avançàvem amb Jesús, fins arri-

bar al cim de la seva entrega al Calvari, ens 

venien a la ment les paraules de sant Pau: 

[ ]Documents
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heleu presidir en nom seu els misteris de la 

Salvació. En veure-us, comprovo novament 

com Crist continua cridant joves deixebles 

per fer-los apòstols seus, restant així viva la 

missió de l’Església i l’oferta de l’evangeli 

al món. Com a seminaristes, esteu en camí 

cap a una meta santa: ser prolongadors de la 

missió que Crist va rebre del Pare. Cridats per 

ell, heu seguit la seva veu i, atrets per la seva 

mirada amorosa, avanceu cap al ministeri 

sagrat. Poseu els vostres ulls en ell, que per 

la seva encarnació és el revelador suprem 

de Déu al món i per la seva resurrecció és el 

complidor fidel de la seva promesa. Doneu-

li gràcies per aquesta mostra de predilecció 

que té amb cadascun de vosaltres.

La primera lectura que hem escoltat ens 

mostra Crist com el sacerdot nou i definitiu, 

que va fer de la seva existència una ofrena 

total. L’antífona del salm se li pot aplicar per-

fectament, quan, en entrar en el món, diri-

gint-se al seu Pare, va dir: «Aquí em teniu […] 

vull fer la vostra voluntat» (cf. Sl 39,8-9). En 

tot cercava agradar-li: en parlar i en actuar, 

recorrent els camins o acollint els pecadors. 

La seva vida va ser un servei, i el seu desviu-

re’s, una intercessió perenne, posant-se en 

nom de tots davant del Pare com a Primogè-

nit de molts germans. L’autor de la carta als 

Hebreus afirma que amb aquesta entrega va 

perfeccionar per sempre els qui estàvem cri-

dats a compartir la seva filiació (cf. He 10,14).

L’eucaristia, de la institució de la qual ens 

parla l’evangeli proclamat (cf. Lc 22,14-20), 

és l’expressió real d’aquesta entrega incon-

dicional de Jesús per tots, també pels qui el 

traïen. Entrega del seu cos i sang per a la vida 

dels homes i per al perdó dels seus pecats. 

La sang, signe de la vida, ens va ser donada 

per Déu com a aliança, a fi que puguem posar 

la força de la seva vida allí on regna la mort 

a causa del nostre pecat, i així destruir-lo. El 

Crist, penjat en l’aspra fusta, i demanem-li 

que ens ensenyi aquesta saviesa misteriosa 

de la creu, gràcies a la qual l’home viu. La 

creu no va ser el desenllaç d’un fracàs, sinó 

la manera d’expressar l’entrega amorosa que 

arriba fins a la donació més immensa de la 

pròpia vida. El Pare va voler estimar els ho-

mes en l’abraçada del seu Fill crucificat per 

amor. La creu en la seva forma i significat re-

presenta aquest amor del Pare i de Crist als 

homes. En ella reconeixem la icona de l’amor 

suprem, on aprenem a estimar el que Déu 

estima i com ell ho fa: aquesta és la bona no-

tícia que torna l’esperança al món.

Girem ara els nostres ulls a la Mare de 

Déu, que al Calvari ens va ser lliurada com a 

Mare, i supliquem-li que ens sostingui amb 

la seva protecció amorosa en el camí de la 

vida, en particular quan passem per la nit del 

dolor, perquè aconseguim mantenir-nos com 

ella ferms al peu de la creu. Moltes gràcies.

Homilia de Benet XVI en la santa missa a la 

Catedral de l’Almudena amb els seminaris-

tes 

Madrid 20-8-2011

Senyor Cardenal, Arquebisbe de Madrid, ve-

nerats germans en l’episcopat, benvolguts 

sacerdots i religiosos, benvolguts rectors i 

formadors, benvolguts seminaristes, amics 

tots:

M’alegra profundament celebrar la santa 

missa amb tots vosaltres, que aspireu a ser 

sacerdots de Crist per al servei de l’Església i 

dels homes, i agraeixo les amables paraules 

de salutació amb què m’heu acollit. Aques-

ta Santa Església Catedral de Santa Maria la 

Real de l’Almudena és avui com un immens 

cenacle on el Senyor celebra amb desig ar-

dent la seva Pasqua amb els qui un dia an-
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cumstància en què es trobi, i per dura que si-

gui, el sacerdot ha de fructificar en tota mena 

d’obres bones, guardant per a això sempre 

vives en el seu interior les paraules del dia de 

la seva ordenació, aquelles amb què se l’ex-

hortava a configurar la seva vida al misteri de 

la creu del Senyor.

Configurar-se amb Crist comporta, esti-

mats seminaristes, identificar-se cada cop 

més amb aquell que s’ha fet per nosaltres 

servent, sacerdot i víctima. Configurar-se a 

ell és, en realitat, la tasca en què el sacerdot 

ha de gastar tota la seva vida. Ja sabem que 

ens sobrepassa i que no aconseguirem com-

plir-la plenament, però, com diu sant Pau, 

correm cap a la meta esperant aconseguir-la 

(cf. Fl 3,12-14).

Però Crist, Summe Sacerdot, és també el 

Bon Pastor, que cuida de les seves ovelles 

fins a donar la vida per elles (cf. Jn 10,11). Per 

a imitar també en això el Senyor, el vostre 

cor ha d’anar madurant al Seminari, estant 

totalment a disposició del Mestre. Aquesta 

disponibilitat, que és el do de l’Esperit Sant, 

és la que inspira la decisió de viure el celibat 

pel Regne del cel, el despreniment dels béns 

de la terra, l’austeritat de vida i l’obediència 

sincera i sense dissimulació.

Demaneu, doncs, a ell, que us concedeixi 

imitar-lo en la seva caritat fins a l’extrem amb 

tothom, sense defugir els allunyats i peca-

dors, de manera que, amb la vostra ajuda, es 

converteixin i tornin al bon camí. Demaneu-li 

que us ensenyi a estar ben a prop dels ma-

lalts i dels pobres, amb senzillesa i generosi-

tat. Afronteu aquest repte sense complexos 

ni mediocritat, sinó com una bonica mane-

ra de realitzar la vida humana en gratuïtat i 

en servei, sent testimonis de Déu fet home, 

missatgers de l’altíssima dignitat de la per-

sona humana i, per consegüent, els seus de-

cos desfigurat i la sang vessada de Crist, és 

a dir la seva llibertat entregada, s’han con-

vertit pels signes eucarístics en la nova font 

de la llibertat redimida dels homes. En ell te-

nim la promesa d’una redempció definitiva i 

l’esperança certa dels béns futurs. Per Crist 

sabem que no som caminants cap a l’abisme, 

cap al silenci del no-res o de la mort, sinó vi-

atgers cap a una terra promesa, cap a ell, que 

és la nostra meta i també el nostre principi.

Benvolguts amics, us prepareu per a ser 

apòstols amb Crist i com Crist, per a ser com-

panys de viatge i servidors dels homes. Com 

viure aquests anys de preparació? En primer 

lloc, han de ser anys de silenci interior, de 

pregària permanent, d’estudi constant i d’in-

serció gradual en les accions i estructures 

pastorals de l’Església, Església que és co-

munitat i institució, família i missió, creació 

de Crist pel seu Sant Esperit i alhora resultat 

dels qui la conformem amb la nostra sante-

dat i amb els nostres pecats. Així ho ha volgut 

Déu, que no té inconvenient a fer de pobres 

i pecadors els seus amics i instruments per a 

la redempció del gènere humà. La santedat 

de l’Església és per damunt de tot la sante-

dat objectiva de la mateixa persona de Crist, 

del seu evangeli i dels seus sagraments, la 

santedat d’aquella força de dalt que l’anima i 

impulsa. Nosaltres hem de ser sants per a no 

crear una contradicció entre el signe que som 

i la realitat que volem significar.

Mediteu bé aquest misteri de l’Església, 

vivint els anys de la vostra formació amb 

alegria profunda, en actitud de docilitat, de 

lucidesa i de fidelitat evangèlica radical, així 

com en relació amorosa amb el temps i les 

persones enmig de les quals viviu. Ningú no 

elegeix el context ni els destinataris de la 

seva missió. Cada època té els seus proble-

mes, però Déu dóna en cada temps la gràcia 

oportuna per a assumir-los i superar-los amb 
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fensors incondicionals. Recolzats en el seu 

amor, no us deixeu intimidar per un entorn 

en què es pretén excloure Déu i on el poder, 

el tenir o el plaer sovint són els principals cri-

teris pels quals es regeix l’existència. Potser 

us menystinguin, com se sol fer amb els qui 

evoquen metes més altes o desemmasca-

ren els ídols davant dels quals avui molts es 

prostren. Serà llavors quan una vida profun-

dament arrelada en Crist es mostri realment 

com una novetat i atregui amb força els qui 

cerquen de debò Déu, la veritat i la justícia.

Encoratjats pels vostres formadors, obriu 

la vostra ànima a la llum del Senyor per a 

veure si aquest camí, que requereix valentia 

i autenticitat, és el vostre, avançant cap al 

sacerdoci només si esteu fermament persua-

dits que Déu us crida a ser els seus ministres 

i plenament decidits a exercir-ho obeint les 

disposicions de l’Església.

Amb aquesta confiança, apreneu d’aquell 

que es va definir a ell mateix com mansuet i 

humil de cor, desposseint-vos per a això de 

qualsevol desig mundà, de manera que no us 

cerqueu a vosaltres mateixos, sinó que amb 

el vostre comportament edifiqueu els vostres 

germans, com va fer el sant patró del clergat 

secular espanyol, sant Joan d’Àvila. Animats 

pel seu exemple, mireu, sobretot, la Mare de 

Déu, Mare dels sacerdots. Ella sabrà forjar la 

vostra ànima segons el model de Crist, el seu 

diví Fill, i us ensenyarà sempre a custodiar 

els béns que ell va adquirir en el Calvari per a 

la salvació del món. Amén.

Estimats germans, amb gran goig, vull 

anunciar ara al poble de Déu, en aquest marc 

de la Santa Església Catedral de Santa Ma-

ria la Real de l’Almudena, que, acollint els 

desitjos del Senyor President de la Confe-

rència Episcopal Espanyola, Emm. Cardenal 

Antonio María Rouco Varela, arquebisbe de 

Madrid, dels altres germans en l’episcopat 

d’Espanya, així com d’un gran nombre d’ar-

quebisbes i bisbes d’altres parts del món, i 

de molts fidels, properament declararé sant 

Joan d’Àvila, prevere, doctor de l’Església 

universal.

En fer pública aquesta notícia aquí, desit-

jo que la paraula i l’exemple d’aquest eximi 

pastor il·lumini els sacerdots i aquells que 

es preparen amb il·lusió per a rebre un dia la 

sagrada ordenació.

Invito a tots a girar la mirada cap a ell, i 

encomano a la seva intercessió els bisbes 

d’Espanya i d’arreu del món, així com els 

preveres i seminaristes, perquè perseverant 

en la mateixa fe de la qual ell va ser mestre, 

modelin el seu cor segons els sentiments de 

Jesucrist, el Bon Pastor, a qui sigui donada la 

glòria i l’honor pels segles dels segles. Amén.

Homilia de Benet XVI en la vetlla de pre-

gària amb els joves a l’aeròdrom de Cuatro 

Vientos

Madrid 20-8-2011

Benvolguts amics,

Us saludo a tots, però en particular els jo-

ves que m’han fet les seves preguntes, i els 

agraeixo la sinceritat amb què han plantejat 

les seves inquietuds, que expressen d’al-

guna manera l’anhel de tots vosaltres per a 

aconseguir quelcom gran en la vida, quelcom 

que us doni plenitud i felicitat.

Però, com pot un jove ser fidel a la fe cris-

tiana i continuar aspirant a grans ideals en la 

societat actual? En l’evangeli que hem escol-

tat, Jesús ens dóna una resposta a aquesta 

important qüestió: «Tal com el Pare m’esti-

ma, també jo us estimo a vosaltres. Mante-

niu-vos en el meu amor» (Jn 15,9).

Sí, estimats amics, Déu ens estima. Aques-

ta és la gran veritat de la nostra vida i que 
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la casualitat o de la irracionalitat, sinó que a 

l’origen de la nostra existència hi ha un pro-

jecte d’amor de Déu. Mantenir-se en el seu 

amor significa, doncs, viure arrelats en la fe, 

perquè la fe no és la simple acceptació d’unes 

veritats abstractes, sinó una relació íntima 

amb Crist que ens porta a obrir el nostre cor a 

aquest misteri d’amor i a viure com persones 

que se saben estimades per Déu.

Si us manteniu en l’amor de Crist, arrelats 

en la fe, trobareu, fins i tot enmig de contra-

rietats i sofriment, l’arrel del goig i l’alegria. 

La fe no s’oposa als vostres ideals més alts, 

al contrari, els exalta i perfecciona. Estimats 

joves, no us conformeu amb menys que la 

Veritat i l’Amor, no us conformeu amb menys 

que Crist.

Precisament ara, en què la cultura rela-

tivista dominant renuncia i menysprea la 

recerca de la veritat, que és l’aspiració més 

alta de l’esperit humà, hem de proposar amb 

coratge i humilitat el valor universal de Crist, 

com a salvador de tots els homes i font d’es-

perança per a la nostra vida. Ell, que va pren-

dre sobre seu les nostres afliccions, coneix 

bé el misteri del dolor humà i mostra la seva 

presència amorosa en tots els qui sofreixen. 

Aquests, per part seva, units a la passió de 

Crist, participen molt de prop en la seva obra 

de redempció. A més, la nostra atenció des-

interessada als malalts i marginats, sempre 

serà un testimoni humil i callat del rostre 

compassiu de Déu.

Benvolguts amics, que cap adversitat no 

us paralitzi. No tingueu por al món, ni al fu-

tur, ni a la vostra debilitat. El Senyor us ha 

atorgat viure en aquest moment de la histò-

ria, perquè gràcies a la vostra fe continuï res-

sonant el seu Nom arreu de la terra.

En aquesta vetlla de pregària, us invito a 

demanar a Déu que us ajudi a descobrir la 

vostra vocació en la societat i en l’Església i 

a perseverar-hi amb alegria i fidelitat. Val la 

pena acollir en el nostre interior la crida de 

Crist i seguir amb valentia i generositat el 

camí que ell ens proposi.

A molts, el Senyor els crida al matrimoni, 

en el qual un home i una dona, formant una 

sola carn (cf. Gn 2, 24), es realitzen en una 

profunda vida de comunió. És un horitzó llu-

minós i exigent alhora. Un projecte d’amor 

veritable que es renova i aprofundeix cada 

dia compartint alegries i dificultats, i que es 

caracteritza per una entrega de la totalitat de 

la persona. Per això, reconèixer la bellesa i 

la bondat del matrimoni significa ser cons-

cients que només un àmbit de fidelitat i in-

dissolubilitat, així com d’obertura al do diví 

de la vida, és l’adequat per a la grandesa i la 

dignitat de l’amor matrimonial.

A altres, en canvi, Crist els crida a seguir-

lo més de prop en el sacerdoci o en la vida 

consagrada. Que bonic és saber que Jesús et 

cerca, es fixa en tu i amb la seva veu incon-

fusible et diu també a tu: «Segueix-me!» (cf. 

Mc 2,14).

Estimats joves, per a descobrir i seguir 

fidelment la forma de vida a què el Senyor 

us crida a cadascun, és indispensable man-

tenir-se en el seu amor com a amics. I, com 

es manté l’amistat si no és amb el tracte fre-

qüent, la conversa, l’estar plegats i el com-

partir il·lusions o pesars? Santa Teresa de 

Jesús deia que la pregària és «tratar de amis-

tad, estando muchas veces tratando a solas 

con quien sabemos nos ama» (cf. Libro de la 

vida, 8).

Us convido, doncs, a restar ara en l’ado-

ració a Crist, realment present en l’eucaris-

tia. A dialogar amb ell, a posar davant seu 

les vostres preguntes i escoltar-lo. Benvol-

guts amics, jo prego per vosaltres amb tota 

l’ànima. Us suplico que pregueu també per 
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profetes.» És a dir, es considera Crist com un 

personatge religiós més dels ja coneguts. 

Després, dirigint-se personalment als dei-

xebles, Jesús els pregunta: «I vosaltres, qui 

dieu que sóc?» Pere respon amb el que és la 

primera confessió de fe: «Vós sou el Messi-

es, el Fill del Déu viu.» La fe va més enllà de 

les simples dades empíriques o històriques, 

i és capaç de captar el misteri de la persona 

de Crist en la seva profunditat.

Però la fe no és fruit de l’esforç humà, 

de la seva raó, sinó que és un do de Déu: 

«Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs!: això no 

t’ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó 

el meu Pare del cel.» Té el seu origen en la 

iniciativa de Déu, que ens desvetlla la seva 

intimitat i ens invita a participar de la seva 

vida divina mateixa. La fe no proporciona no-

més alguna informació sobre la identitat de 

Crist, sinó que suposa una relació personal 

amb ell, l’adhesió de tota la persona, amb 

la seva intel·ligència, voluntat i sentiments, 

a la manifestació que Déu fa d’ell mateix. 

Així, la pregunta de Jesús: «I vosaltres, qui 

dieu que sóc?», en el fons està impulsant els 

deixebles a prendre una decisió personal en 

relació amb ell. Fe i seguiment de Crist estan 

relacionats estretament. I, ja que suposa se-

guir el Mestre, la fe ha de consolidar-se i créi-

xer, fer-se més profunda i madura, a mesura 

que s’intensifica i enforteix la relació amb Je-

sús, la intimitat amb ell. També Pere i els al-

tres Apòstols van haver d’avançar per aquest 

camí, fins que la trobada amb el Senyor res-

suscitat els va obrir els ulls a una fe plena.

Estimats joves, també avui Crist es diri-

geix a vosaltres amb la mateixa pregunta que 

va fer als apòstols: «I vosaltres, qui dieu que 

sóc?» Responeu-li amb generositat i valen-

tia, com correspon a un cor jove com el vos-

tre. Digueu-li: «Jesús, jo sé que tu ets el Fill 

de Déu que has donat la teva vida per mi. Vull 

mi. Demanem al Senyor en aquesta nit que, 

atrets per la bellesa del seu amor, visquem 

sempre fidelment com deixebles seus. Amén.

Homilia en la missa de clausura per a la 

XXVI Jornada Mundial de la Joventut a l’ae-

ròdrom de Cuatro Vientos

Madrid 21-8-2011

Benvolguts joves,

Amb la celebració de l’eucaristia arribem 

al moment culminant d’aquesta Jornada 

Mundial de la Joventut. En veure-us aquí, 

vinguts en gran nombre d’arreu del món, el 

meu cor s’omple de goig pensant en l’afec-

te especial amb què Jesús us mira. Sí, el 

Senyor us estima i us anomena amics seus 

(cf. Jn 15,15). Ell us ve a trobar i vol acompa-

nyar-vos en el vostre camí, per obrir-vos les 

portes d’una vida plena, i fer-vos partícips de 

la seva relació íntima amb el Pare. Nosaltres, 

per part nostra, conscients de la grandesa 

del seu amor, volem correspondre amb total 

generositat a aquesta mostra de predilecció 

amb el propòsit de compartir també amb els 

altres l’alegria que hem rebut. Certament, 

són molts en l’actualitat els qui se senten 

atrets per la figura de Crist i volen conèixer-lo 

millor. Perceben que ell és la resposta a mol-

tes de les seves inquietuds personals. Però, 

qui és ell realment? Com és possible que 

algú que ha viscut sobre la terra fa tants anys 

tingui alguna cosa a veure amb mi avui? En 

l’evangeli que hem escoltat (cf. Mt 16,13-20), 

veiem representades com dues maneres di-

ferents de conèixer Crist. La primera consis-

tiria en un coneixement extern, caracteritzat 

per l’opinió corrent. A la pregunta de Jesús: 

«Qui diu la gent que és el Fill de l’home?», els 

deixebles responen: «Uns que Joan Baptista, 

altres que Elies, altres que Jeremies o un dels 
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ments, així com la participació en l’eucaristia 

de cada diumenge, la recepció freqüent del 

sagrament del perdó, i el conreu de la pregà-

ria i meditació de la paraula de Déu.

D’aquesta amistat amb Jesús naixerà tam-

bé l’impuls que porta a donar testimoniatge 

de la fe en els ambients més diversos, fins i 

tot allí on hi ha rebuig o indiferència. No es 

pot trobar Crist i no fer-lo conèixer als altres. 

Per tant, no us guardeu Crist per a vosaltres 

mateixos. Comuniqueu als altres l’alegria de 

la vostra fe. El món necessita el testimoni de 

la vostra fe, necessita certament Déu. Penso 

que la vostra presència aquí, joves vinguts 

dels cinc continents, és una prova meravello-

sa de la fecunditat del manament de Crist a 

l’Església: «Aneu per tot el món i anuncieu 

la bona nova de l’evangeli a tota la creació» 

(Mc 16,15). També a vosaltres us incumbeix 

l’extraordinària tasca de ser deixebles i mis-

sioners de Crist en altres terres i països on 

hi ha multitud de joves que aspiren a coses 

més grans i, albirant en els seus cors la pos-

sibilitat de valors més autèntics, no es deixen 

seduir per les falses promeses d’un estil de 

vida sense Déu.

Estimats joves, prego per vosaltres amb 

tot l’afecte del meu cor. Us encomano a la 

Mare de Déu, perquè ella us acompanyi sem-

pre amb la seva intercessió maternal i us en-

senyi la fidelitat a la paraula de Déu. Us de-

mano també que pregueu pel Papa, perquè, 

com a successor de Pere, pugui continuar 

confirmant els seus germans en la fe. Que 

tots a l’Església, pastors i fidels, ens acostem 

cada dia més al Senyor, perquè creixem en 

santedat de vida i donem així un testimoniat-

ge eficaç que Jesucrist és veritablement el Fill 

de Déu, el Salvador de tots els homes i la font 

viva de la seva esperança. Amén.

seguir-te amb fidelitat i deixar-me guiar per 

la teva paraula. Tu em coneixes i m’estimes. 

Jo em fio de tu i poso tota la meva vida a les 

teves mans. Vull que siguis la força que em 

sostingui, l’alegria que mai no m’abandoni.»

En la seva resposta a la confessió de Pere, 

Jesús parla de l’Església: «I ara, també jo et 

dic que tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo 

edificaré la meva Església.» Què significa, 

això? Jesús construeix l’Església sobre la 

roca de la fe de Pere, que confessa la divi-

nitat de Crist. Sí, l’Església no és una simple 

institució humana, com una altra qualsevol, 

sinó que està estretament unida a Déu. Crist 

mateix s’hi refereix com «la seva» Església. 

No es pot separar Crist de l’Església, com no 

es pot separar el cap del cos (cf. 1Co 12,12). 

L’Església no viu d’ella mateixa, sinó del 

Senyor. Ell està present enmig seu, i li dóna 

vida, aliment i fortalesa.

Estimats joves, permeteu-me que, com a 

successor de Pere, us inviti a enfortir aques-

ta fe que se’ns ha transmès des dels Apòs-

tols, a posar Crist, el Fill de Déu, al centre de 

la vostra vida. Però permeteu-me també que 

us recordi que seguir Jesús en la fe és cami-

nar amb ell en la comunió de l’Església. No 

es pot seguir Jesús en solitari. Qui cedeix a 

la temptació d’anar «pel seu compte» o de 

viure la fe segons la mentalitat individualista 

que predomina en la societat, corre el risc de 

no trobar mai Jesucrist, o d’acabar seguint 

una imatge falsa d’ell.

Tenir fe és recolzar-se en la fe dels teus 

germans, i que la teva fe serveixi igualment 

de suport per a la d’altres. Us demano, ben-

volguts amics, que estimeu l’Església, que 

us ha engendrat en la fe, que us ha ajudat a 

conèixer millor Crist, que us ha fet descobrir 

la bellesa del seu amor. Per al creixement de 

la vostra amistat amb Crist és fonamental re-

conèixer la importància de la vostra inserció 
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