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Decret 14/11.- Convocatòria per a la renova-

ció dels membres del Consell Presbiteral 

Sant Feliu de Llobregat, 1-9-2011

Havent de procedir a la renovació dels mem-

bres del Consell Presbiteral de la Diòcesi de 

Sant Feliu de Llobregat d’acord amb els es-

tatuts aprovats el 27 de setembre de 2006 

(Decret 11/06).

Pel present decret convoquem les elecci-

ons dels membres representants dels grups de 

representació territorial (art. 4.1 dels estatuts) 

i funcional (art.4.2) del Consell presbiteral.

Pel que fa als grups territorials establim 

les següents circumscripcions, procedint a 

l’elecció d’un representant per cada arxi-

prestat:

•	 primera: Arxiprestat de Bruguers (12 
parròquies)

•	 segona: Arxiprestat de Sant Boi de 
Llobregat (8 parròquies)

•	 tercera: Arxiprestat de Sant Feliu de 
Llobregat (10 parròquies)

•	 quarta: Arxiprestat de Sant Vicenç 
dels Horts (10 parròquies)

•	 cinquena: Arxiprestat de Montserrat 
(17 parròquies)

•	 sisena: Arxiprestat de Garraf (12 par-
ròquies)

•	 setena: Arxiprestat de Vilafranca de 
Penedès (30 parròquies)

•	 vuitena: Arxiprestat d’Anoia (11 par-
ròquies)

•	 novena: Arxiprestat de Piera-Capella-
des (12 parròquies)

Així mateix, a tenor de l’article 4.2.2 dels 

estatuts del Consell, els grups funcionals 

que en aquesta elecció tindran representats 

al Consell presbiteral són els següents:

1. Dos representants dels preveres d’Ins-

tituts de vida religiosa i Societats de 

vida apostòlica.

2. Dos representats de Consiliaris dioce-

sans de moviments d’adults i de joves.

3. Un representant dels preveres en la 

pastoral assistencial sanitària.

4. Un representant de l’àmbit de l’ense-

nyament.

5. Un representant de Delegats i Cúria.

6. Un representant dels Preveres seculars 

emèrits.

Confiem a la comissió formada pel Vicari 

General i els Vicaris Episcopals, la resolució 

de qualsevol dubte o reclamació que sorgei-

xi en ocasió de la preparació immediata i la 

resolució de les eleccions.

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 15/11.- Procediment i termini de les 

votacions a les eleccions per al Consell 

Presbiteral 

Sant Feliu de Llobregat, 1-9-2011

Convocades les eleccions dels membres del 

Consell Presbiteral per decret 14/11 d’1 de se-

tembre de 2011, i confeccionades les llistes 

[ ]Decrets
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torials i funcionals;

Pel present decret establim el termini per 

votar, que finirà el dia 13 d’octubre de 2011, 

a les 12 hores, hora en què es realitzarà l’es-

crutini i es proclamaran els elegits, a la seu 

del Bisbat.

En els grups on cap candidat no assolís 

la majoria absoluta necessària es procedirà 

a una segona votació. El nou termini per vo-

tar finirà el 28 d’octubre a les 12 hores. En 

aquesta elecció, en la qual bastarà una ma-

joria relativa, segons els estatuts del Consell 

Presbiteral 2006, cada elector podrà asse-

nyalar igualment el prevere, d’entre els qua-

tre candidats que hagin obtingut més vots 

(art. 10.3 dels estatuts)

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

Nota de procediment:

Tingueu present que “Els preveres legítima-

ment inscrits en més d’un grup, tindran en 

tots ells el dret passiu d’elecció; tanmateix, 

només podran emetre el seu vot en un sol 

grup, concretament el que hagin escollit i 

comunicat oportunament a la Secretaria Ge-

neral del Bisbat (Cf. Decret General de la CEE, 

art. 3, paràgraf 2, n1 1)”

Pel que fa a l’emissió del vot:

1. Escriviu els vostres nom i cognoms en 

la part superior de la papereta adjunta, 

juntament amb la circumscripció en què 

figureu inscrit. Signeu-la.

2. Marqueu amb una “x” el prevere a qui 

doneu el vot.

3. Introduïu el vot dins el sobre petit on 

diu “Consell Presbiteral 2011”.

4. Col·loqueu, tant el sobre petit tancat, 

com la fitxa signada, en el sobre gran 

que és adreçat al Bisbat i envieu-lo, o 

bé, lliureu-lo personalment a la Secre-

taria general del Bisbat.

Decret 16/11.- Convocatòria per a la renovació 

dels membres del Consell Pastoral Diocesà

Sant Feliu de Llobregat, 1-9-2011

Havent de procedir a la renovació de la mei-

tat dels membres de lliure elecció de repre-

sentació territorial i funcional del Consell 

Pastoral diocesà (Cf. DECRET 07/09);

Pel present decret, a tenor dels articles 

6.3 i 15 dels estatuts vigents, convoquem les 

eleccions dels membres de lliure elecció que 

han de formar part del Consell Pastoral dio-

cesà del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i 

que són els següents:

Membres de representació territorial

 Un representant laic dels arxiprestats de:

- Bruguers

- Sant Vicenç dels Horts

- Vilafranca del Penedès

- Anoia

Membres de representació funcional

 Un representant dels preveres inte-

grants del Secretariat del Consell Presbiteral 

Diocesà;

 Una de les dues representants femeni-

nes dels Instituts de vida consagrada i Socie-

tats de vida apostòlica;

 Un representant dels diaques perma-

nents diocesans;

 Els representants dels organismes dio-

cesans següents:

- un representant de la pastoral diocesana 

de Joves (pastoral de moviments).
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d’Adults (àmbit moviments)

- un matrimoni representant de la pastoral 

diocesana de família (àmbit Acollidors 

de promesos).

- un representant de la pastoral diocesana 

de catequesi.

Membres que a petició personal han de 

ser renovats

 Un representant de l’Arxiprestat de Pie-

ra-Capellades.

 Un representant de l’àmbit de la tercera 

edat.

Membres designats pel Bisbe (art. 6.4 

dels estatuts)

El Bisbe diocesà completarà la representa-

tivitat del Poble de Déu que constitueix la di-

òcesi mitjançant la designació d’altres mem-

bres, en el nombre i en la forma que consideri 

oportuns (c. 512.2 del Codi de dret canònic).

Encarreguem al secretari general i cance-

ller del bisbat la preparació i l’organització 

d’aquestes eleccions, juntament amb el res-

ponsable de cada àmbit, dins un termini que 

finirà el dia 14 d’octubre de 2011.

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 17/11.- Renovació d’Arxiprestos 

Sant Feliu de Llobregat, 1-9-2011

Havent-se renovat els Arxiprestos dels Arxi-

prestats de Garraf, Sant Feliu de Llobregat i 

Montserrat, el 27 de gener de 2009;

Havent de renovar, per raó de termini de 

nomenament, el càrrec d’Arxiprest dels arxi-

prestats de Bruguers, Vilafranca del Penedès 

i Sant Vicenç dels Horts;

Pel present decret disposem el següent:

1. Es procedirà a la consulta prèvia al nome-

nament d’arxiprestos en els arxiprestats 

esmentats més amunt, dins un termini 

que finirà el 30 de setembre de 2011;

2. La consulta es farà d’acord amb les nor-

mes aprovades el 3 de juliol de 2007 

(Decret 08/07), i que declaro vigents. 

Es presentarà un acta de la votació, 

concretant el dia, els assistents i el re-

sultat de la consulta;

3. Encarreguem a la Secretaria general del 

Bisbat que organitzi el desenvolupa-

ment de la consulta, juntament amb els 

Vicaris Episcopals de les dues Vicaries i 

els corresponents Arxiprestos.

4. Els nous arxiprestos seran nomenats 

per un període que finirà:

Arxiprestat de Bruguers: Octubre de 2015

Arxiprestat de Vilafranca del Penedès: 

Octubre de 2015

Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts: 

Octubre de 2015

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 18/11. Jubilació de Mn. Josep Cortada 

Anoll 

Sant Feliu de Llobregat, 8-9-2011

Rebuda la petició de Mn. Josep Cortada i 

Anoll, en què sol·licita poder acollir-se a la 

jubilació i fa renúncia explícita al càrrec que 

fins ara tenia a la diòcesi.
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de jubilació del Rvd. Sr. Josep Cortada i Anoll 

la renúncia als càrrecs de rector de la parrò-

quia de Sant Genís, de Pacs del Penedès, i el 

pas a la situació de prevere jubilat, per les 

raons adduïdes.

El present decret no entrarà en vigor fins 

a la presa de possessió del nou rector de la 

parròquia. 

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 19/11.- Nomenament d’arxiprest de 

Vilafranca del Penedès 

Sant Feliu de Llobregat, 10-10-2011

Havent de procedir al nomenament d’arxiprest, 

de l’Arxiprestat de Vilafranca del Penedès;

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 

les circumstàncies personals de l’interessat, 

nomenem Mn. Josep Puig i Font per al càrrec 

d’Arxiprest de l’Arxiprestat de Vilafranca del 

Penedès, com a col·laborador del nostre mi-

nisteri en l’Església de Sant Feliu de Llobre-

gat, al servei del Poble de Déu, fins l’octubre 

de 2015.

Declarem que li corresponen els drets i 

deures annexos a aquest càrrec pastoral, i li 

conferim les facultats adients, segons el dret 

i les disposicions diocesanes (c. 553 a 555).

Esperem que la seva personal dedicació 

al ministeri i que la seva generosa disponi-

bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 

servei pastoral de la diòcesi.

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 20/11. Nomenament d’arxiprest de 

Sant Vicenç dels Horts 

Sant Feliu de Llobregat, 10-10-2011

Havent de procedir al nomenament d’arxi-

prest de l’Arxiprestat de Sant Vicenç dels 

Horts;

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 

les circumstàncies personals de l’interessat, 

nomenem Mn. Mateu Santacana i Capella 

per al càrrec d’Arxiprest de l’Arxiprestat de 

Sant Vicenç dels Horts, com a col·laborador 

del nostre ministeri en l’Església de Sant Fe-

liu de Llobregat, al servei del Poble de Déu, 

fins l’octubre de 2015.

Declarem que li corresponen els drets i 

deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 

li conferim les facultats adients, segons el 

dret i les disposicions diocesanes (c. 553 a 

555).

Esperem que la seva personal dedicació 

al ministeri i que la seva generosa disponi-

bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 

servei pastoral de la diòcesi.

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 21/11.- Nomenament d’arxiprest de 

Bruguers 

Sant Feliu de Llobregat, 10-10-2011
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requisits establerts en la disciplina vigent de 

l’Església per a ser erigida com a Associació 

Pública de Fidels, amb personalitat jurídica 

pública; 

Pel present decret, a tenor del cànons 299 

i 322 del Codi de Dret Canònic, aprovem els 

estatuts de l’Associació Acció Catòlica Obre-

ra i l’erigim a la nostra Diòcesi de Sant Feliu 

de Llobregat.

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 23/11.- Nomenament de delegat per 

a la Vida Consagrada 

Sant Feliu de Llobregat, 13-10-2011

Havent de procedir al nomenament de dele-

gat episcopal per a la Vida Consagrada;

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 

les circumstàncies personals de l’interessat, 

nomenem, mentre no disposi altrament, el 

P. Josep M. Henríquez i Farreras, osb, per 

al càrrec de delegat episcopal per a la Vida 

Consagrada, com a col·laborador del nostre 

ministeri en l’Església de Sant Feliu de Llo-

bregat, al servei del Poble de Déu, esperant 

que l’exercirà com un eficaç servei a l’Esglé-

sia diocesana.

Declarem que li corresponen els drets i 

deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 

li conferim les facultats adients, segons les 

disposicions diocesanes, des del moment de 

prendre’n possessió.

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

be de Sant Feliu de Llobregat.

Havent de procedir al nomenament d’arxi-

prest de l’Arxiprestat de Bruguers:

Tenint en compte el bé pastoral i ateses les 

circumstàncies personals de l’interessat, no-

menem Mn. Lluís Portabella d’Alós per al càr-

rec d’Arxiprest de l’Arxiprestat de Bruguers, 

com a col·laborador del nostre ministeri en 

l’Església de Sant Feliu de Llobregat, al servei 

del Poble de Déu, fins l’octubre de 2015.

Declarem que li corresponen els drets i 

deures annexos a aquest càrrec pastoral, i li 

conferim les facultats adients, segons el dret 

i les disposicions diocesanes (c. 553 a 555).

Esperem que la seva personal dedicació 

al ministeri i que la seva generosa disponi-

bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 

servei pastoral de la diòcesi.

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. 22/11.- Aprovació dels estatuts i 

erecció en la diòcesi de l’Acció Catòlica 

Obrera 

Sant Feliu de Llobregat, 10-10-2011

Acceptada la instància del dia 4 de juny de 

2011 per Mn. Jaume Grané Calvó, consiliari, 

i el Sr. Jordi Rico de las Heras, secretari, en 

nom d’acció catòlica obrera (ACO) de l’Arque-

bisbat de Barcelona, en la qual es demana 

ésser reconeguda a la nostra Diòcesi de Sant 

Feliu de Llobregat.

Examinats els estatuts pels quals haurà 

de regir-se aquesta Associació i on se’n de-

termina l’objectiu social i la resta de contin-

guts preceptuats pel Codi de Dret Canònic;
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1+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

•	 Mn. Agustí Segura Orozco, ha estat nome-

nat rector de la Parròquia de Sant Cristòfol 

de Begues, el 3 de setembre de 2011. 

•	 Mn. Antoni Roca Roig, ha estat nome-

nat rector de la Parròquia de Sant Joan 

d’Olesa de Bonesvalls, el 3 de setembre 

de 2011. 

•	 Mn. Mario Gabriel Ciccorossi Canalini, 

ha estat nomenat rector de la Parròquia 

de Sant Martí de Torrelles de Llobregat, 

el 3 de setembre de 2011. 

•	 Mn. Joaquim Rovirosa Cendrós, ha estat 

nomenat rector de la Parròquia de Sant 

Genís de Pacs del Penedès, el 3 de se-

tembre de 2011. 

•	 Mn. Josep Vicenç Moragues Pastor, ha 

estat nomenat rector de la Parròquia de 

Santa Magdalena de Canyelles, el 3 de 

setembre de 2011. 

•	 Mn. Francesc Pausas Mestres, ha estat 

nomenat rector de la Parròquia de Sant 

Quintí de Mediona, el 3 de setembre de 

2011. 

•	 Mn. Josep Ramon Ruiz Ramon, ha estat 

nomenat rector de la Parròquia de Sant 

Llorenç de Sant Llorenç d’Hortons, el 3 

de setembre de 2011. 

•	 Mn. Antoni Fernández i García, ha estat 

nomenat administrador parroquial de 

la Parròquia de Santa Maria de Castell-

defels, el 3 de setembre de 2011. 

[ ]Nomenaments
parroquials
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El president de la Diputació de Barcelona 

visita la seu del Bisbat de Sant Feliu de Llo-

bregat

Sant Feliu de Llobregat, 28-9-2011

L’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, presi-

dent de la Diputació de Barcelona des del 15 

de juliol passat, ha visitat aquest matí la Casa 

de l’Església, seu del Bisbat de Sant Feliu 

de Llobregat. Ha signat al llibre d’honor i ha 

mantingut una cordial entrevista amb el bis-

be, Mons. Agustí Cortés Soriano.

El Sr. Salvador Esteve, en qualitat d’al-

calde de Martorell, ja va ser present ara fa 

quatre anys a l’acte de col·locació i bene-

dicció de la primera pedra de la seu del bis-

bat, el 15 de setembre de 2007. També va 

assistir a la inauguració institucional de la 

Casa de l’Església, el 23 d’octubre de l’any 

passat. 

Avui, ha vingut per primer cop com a pre-

sident de la Diputació de Barcelona, per tenir 

una entrevista amb el bisbe de Sant Feliu de 

Llobregat, de la mateixa manera que ho està 

fent amb els representants de les altres di-

òcesis amb seu a la província de Barcelona. 

Per acabar la visita també ha mantingut una 

reunió amb el Vicari General i altres responsa-

bles diocesans.

El bisbe Agustí Cortés visita les dependèn-

cies dels Mossos d’Esquadra a Sant Feliu de 

Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 7-10-2011

El passat 4 d’octubre el bisbe Agustí va visi-

tar la seu de la Regió Policial Metropolitana 

Sud, on el van rebre molt cordialment les 

autoritats dels Mossos d’Esquadra. El bis-

be Agustí Cortés va arribar a les 17h, essent 

saludat per la comissària Cristina Manresa, 

l’intendent Ramon Tomàs i l’inspectora Rosa 

Bosch. A continuació va tenir uns minuts de 

reunió privada amb la comissària i l’intendent 

i va signar en el llibre d’honor de la institu-

ció. Durant la conversa, en un clima d’entesa 

i col·laboració mútua pel que fa a qüestions 

socials de l’actualitat, el bisbe Agustí va ex-

pressar el seu agraïment pel servei que realit-

zen els Mossos. La visita a les dependències 

d’aproximadament una hora va permetre de 

conèixer de prop la feina que realitza aquest 

cos de seguretat en el territori.

Amb aquesta visita es torna aquella que 

van realitzar la comissària Manresa i l’inspec-

tora Bosch a la seu del bisbat de Sant Feliu, el 

dia de la inauguració de la Casa de l’Església el 

passat 23 d’octubre de 2010, ara farà un any.

Vivències quotidianes i profunditat teològi-

ca en l’acte de presentació del llibre El crit 

de Chiara Lubich

Sant Feliu de Llobregat, 19-10-2011

El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí 

Cortés, i el director general d’Afers Religiosos, 

Xavier Puigdollers, han reflexionat en forma 

dialogada sobre el significat del crit de Jesús 

a la creu, contingut de l’última obra traduïda 

al català de Chiara Lubich, editada per Ciudad 

[ ]Comunicats i
notes de premsa
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1Nueva, amb el pròleg del bisbe Agustí. La pre-

sentació va tenir lloc a la sala Pere Casaldàli-

ga de la llibreria Claret de Barcelona.

L’acte es va iniciar amb una breu presen-

tació de l’editorial i les revistes Ciudad Nue-

va i Ciutat Nova, promogudes pel Moviment 

dels Focolars, i del llibre en qüestió, el títol 

del qual fa referència al crit de Jesús a la creu 

“Déu meu, Déu meu, per què m’has aban-

donat?”. Entre la setantena d’assistents, hi 

havia també el monjo de Montserrat, P. Oriol 

Diví, que ha traduït el text de l’original italià.

Els membres de la taula, amb les seves in-

tervencions, van anar desgranant el profund 

significat de l’obra, amb referències teològi-

ques i també a la vida quotidiana dels homes 

i dones d’avui dia. En la part final de l’acte el 

diàleg es va eixamplar als assistents, que van 

dirigir un parell de preguntes als ponents. 

Entre les idees expressades pel bisbe 

Agustí, va reconèixer que el crit de l’aban-

dó de Jesús a la creu acull totes les vivèn-

cies de divisió que experimenta l’Església i 

la humanitat, i n’és al mateix temps la clau 

per a reconstruir la unitat, amb referències 

explícites al camí ecumènic. Des del públic 

es va plantejar la qüestió que potser el llibre 

invitava el lector a prendre una actitud de 

resignació, d’evasió, d’autoengany pel que 

fa al sofriment. El bisbe Agustí va confirmar 

que la sospita plantejada era justificada, per-

què al llarg del temps hi ha hagut al respecte 

experiències malaltisses i degradants per a 

l’ésser humà. Va aclarir que el signe per ca-

librar si hi ha l’esperit de Déu en la vivència 

del dolor, de l’ascesi, per part d’una persona, 

és avaluar si això és quelcom que fa créixer 

la persona, produint en ella un efecte positiu 

d’alegria, de compromís i de treball per al bé 

dels altres, i en aquest sentit, el bisbe Agustí 

confirmava que això es donava en l’experièn-

cia personal de Chiara Lubich i en la història 

del Moviment dels Focolars, tal i com queda-

va recollit al llibre.

Per la seva part, el Sr. Puigdollers, con-

siderava que la figura de Jesús Abandonat 

pot ser una referència per als homes i dones 

d’avui, en el sentit que és la figura d’un que 

ho perd absolutament tot, per tant, solidari 

amb les vivències de molts en els temps de 

crisi actuals, i que al mateix temps no es 

dóna per vençut definitivament, amb una ca-

pacitat d’amor més gran que li fa superar el 

dolor. La intervenció del públic adreçada al 

Sr. Puigdollers li va permetre ampliar el dis-

curs en referència a la pluralitat religiosa de 

la nostra societat i reconeixia que sovint la 

no acceptació dels altres per motius de reli-

gió en realitat es confon amb altres elements 

culturals, socials i polítics que van més enllà 

del fet religiós. Assenyalava també la con-

veniència de fer “vivència interreligiosa” de 

manera quotidiana, com a primer pas per ar-

ribar a un diàleg beneficiós per a la societat 

en general.

Una aposta per la formació dels laics: Itine-

rari Diocesà de Renovació Cristiana

Sant Feliu de Llobregat, 21-10-2011

S’ha engegat a la Diòcesi de Sant Feliu de Llo-

bregat l’Itinerari Diocesà de Renovació Cristi-

ana, és a dir, un pla de formació que abasta 

les dimensions bàsiques de la vida cristiana: 

experiència, reflexió i acció. Aquest projecte 

pastoral, adreçat a la totalitat dels fidels, 

contempla una primera fase, ja en marxa, 

d’escola de formació d’animadors, per a les 

persones que faran d’acompanyants dels fu-

turs grups. A partir de la Quaresma 2012 ini-

ciaran els grups de l’Itinerari a tota la diòcesi.

A l’Església universal d’avui hi ha la cons-

ciència que cal enfortir i renovar tota la vida 
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1 cristiana, i que aquesta és una missió de tot 

el poble de Déu, amb la indispensable i plena 

participació i implicació del laïcat.

L’església diocesana de Sant Feliu, en sin-

tonia amb aquesta inquietud i amb el treball 

realitzat en la seva jove història mitjançant 

els diversos objectius diocesans proposats 

i aprofundits en els darrers anys, concreta 

aquesta prioritat pastoral durant el curs 2011-

2012 començant l’”Itinerari Diocesà de Reno-

vació Cristiana”.

La primera fase és la de l’escola de forma-

ció d’animadors, per a les persones que faran 

d’acompanyants en els futurs grups de l’Itine-

rari. Ara mateix són unes 80 persones de tots 

els arxiprestats de la diòcesi. L’escola es va 

iniciar amb una reunió introductòria el passat 

9 de juliol i des del 17 de setembre s’han re-

près les sessions quinzenals de formació. Els 

eixos principals són els següents: 

1) Comprendre cada cop més bé en què 

consisteix la tasca d’evangelització, de 

proposta i renovació de la fe. 

2) Fer l’experiència personal del que sig-

nifica el trobament amb Jesús com a pi-

lar fonamental de la vida cristiana, per 

mitjà de la lectura creient i orant de la 

seva Paraula viva i per l’acció de l’Espe-

rit Sant en la vida i el cor de cadascú.

3) Aprendre la manera concreta i els mit-

jans pedagògics per a esdevenir anima-

dors, dels futurs grups, en un clima de 

participació, diàleg i preparació pràctica.

La segona fase serà la convocatòria a tota 

la diòcesi per a engegar els grups que vulguin 

emprendre l’Itinerari Diocesà de Renovació 

Cristiana, moment que es preveu per a la 

Quaresma de 2012.

Caixa Penedès col·labora en la digitalització 

dels arxius històrics de les parròquies del 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Barcelona, 25-10-2011

L’Obra Social de Caixa Penedès i el Bisbat de 

Sant Feliu del Llobregat han signat un acord 

de col·laboració per mitjà del qual l’entitat 

financera col·laborarà en la digitalització 

d’una part dels arxius històrics de les parrò-

quies del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 

En concret, l’Obra Social de Caixa Penedès 

aportarà un total de 60.000 euros. Els se-

nyors Manel Troyano, com a director general 

de l’entitat financera, i Mossèn Jaume Ber-

doy, en condició de vicari general, han estat 

els encarregats de signar l’acord. 

Aquest conveni de col·laboració s’em-

marca dintre de la posada en marxa de 

l’Arxiu Històric del Bisbat de Sant Feliu de 

Llobregat, que permetrà la concentració, la 

recuperació, el sanejament, la conservació, 

la gestió documental, la digitalització i la 

difusió dels arxius històrics parroquials que 

es conserven en el conjunt de les cent vint-i-

dues parròquies del Bisbat de Sant Feliu de 

Llobregat, en el territori de les comarques de 

l’Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf i part de 

l’Anoia, el Bages i el Vallès Occidental.

L’objectiu és que els arxius recuperats, 

alguns d’ells datats del segle XIII, puguin 

ser concentrats, sanejats i custodiats amb 

millors mesures de conservació i seguretat a 

l’Arxiu Històric del Bisbat de Sant Feliu.

Els arxius històrics parroquials són un 

llegat important de gran valor eclesial, cul-

tural, històric i documental que, un cop as-

solit aquest procés, vol donar-se a conèixer i 

posar a disposició dels estudiosos i historia-

dors que demanin poder consultar-los. 

L’Obra Social de Caixa Penedès

L’Obra Social de Caixa Penedès ha desen-

volupat activitats durant el passat 2010 amb 

una inversió total de 6,4 milions d’euros. 

Amb aquest import s’han desenvolupat més 
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1de 800 projectes dedicats al desenvolupa-

ment cultural, econòmic i social a tota la seva 

àrea geogràfica d’influència.

El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Va ser creat per la Santa Seu el 15 de Juny 

de l’any 2004, amb Mons. Agustí Cortès So-

riano com a primer bisbe de la nova diòcesi. 

En aquests 7 anys de trajectòria s’ha anat 

desenvolupant paulatinament la conscièn-

cia diocesana dels cristians del territori de 

la diòcesi. També s’han anat consolidant les 

estructures adequades al servei pastoral de 

l’Església, com ara la “Casa de l’Església”, 

seu del bisbat, on es trobarà l’Arxiu Històric 

Diocesà.

Joves salvadors? (4-9-2011)

Diuen que Shakespeare va escriure que “els 

vells desconfien de la joventut, perquè ells 

han estat joves”. No sabem si el gran lite-

rat, profund coneixedor de la ment humana, 

volia amb aquesta frase afirmar un princi-

pi o només es limitava a deixar constància 

d’un fet. En el primer cas, voldria dir que 

“els vells tenen raó desconfiant dels joves, 

ja que l’experiència de la vida sempre con-

firma llurs errors”. En el segon cas, només 

descriuria el que sol passar: els anys fan 

que els vells ja estiguin de tornada de totes 

les il·lusions i projectes que hom forjava en 

la seva joventut. 

No podem estar d’acord amb aquesta fra-

se, dita com a principi. En tant que consta-

tació d’un fet també seria discutible. En els 

segles XVI - XVII, possiblement era més comú 

el fet que els vells desconfiessin dels joves. 

Avui aquest assumpte no és tan senzill: ja 

hem parlat aquí, fins i tot, d’una mitificació 

de la joventut... En tot cas, trobem legítim 

preguntar-nos: és que Déu no pot parlar tam-

bé per boca dels joves? No és la mateixa ex-

periència, quan no ha estat tan positiva com 

esperàvem, que ens està impedint veure la 

bondat i la bellesa de la realitat? No ens està 

restant l’empenta, la valentia i la generositat, 

que caracteritza els joves?

[ ]Escrits
dominicals
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1 La Jornada Mundial de la Joventut, a Ma-

drid, ha estat un fet concret, el testimoniatge 

del qual bastaria per a guarir el derrotisme 

dels desencantats. Personalment m’ha fet 

recordar les vegades que Déu ha fet servir “el 

carisma” de la joventut per salvar el poble. 

El rei David n’és el paradigma, que va tenir 

la gosadia d’enfrontar-se a tot un exèrcit, i 

va ser motiu de lloança, perquè gràcies a ell, 

com diu el salm, el poble podia caminar sota 

la llum de la mirada de Déu i sentir-se esti-

mat pel mateix Déu i aixecar el front:

“Un dia, en una visió, vas parlar als teus 

fidels: ‘He posat un noi per damunt d’un 

guerrer, he enaltit un jove del poble, …” (Sal 

88[89],20)

Però també el profeta Jeremies, al qual 

Déu ratificava la vocació, tot i haver ell posat 

l’objecció de la seva joventut; i el profeta Da-

niel, que va mostrar la seva intel·ligència i la 

seva valentia defensant la castedat de Susan-

na enfront de les maquinacions d’uns vells... 

I tot un seguit interminable de cristians, des 

dels primers apòstols, com sant Joan, o el ma-

teix Timoteu, al qual sant Pau escriu dient-li 

“que ningú no t’hagi de menysprear perquè 

ets jove” (1Tm 4,12). No era una “noia jove” 

Maria, quan va acceptar la proposta de l’àn-

gel i va concebre Jesús? (Lc 1,27).

Una vegada més, li hem de demanar a 

Déu la seva mirada sobre els joves.

- Déu vol salvar el Poble i la humanitat 

tota amb gests concrets.

- Aleshores va buscant “l’instrument” 

humà adient, segons la necessitat.

- Moltes vegades el troba en joves, pel fet 

de ser precisament joves.

És la lògica de Déu, que sempre actua per 

mitjà dels qui “aparentment no compten, els 

qui no són res, per anul·lar els qui (pensen) 

ser alguna cosa” (1Co 1,28).

Joves, finestres a l’infinit (11-9-2011)

Amb poques paraules, succintament, el papa 

Benet XVI llançava un missatge de felicitació 

i compromís als joves, aplegats en una mag-

na concentració a Sant Merino–Montfeltro, el 

passat 19 de juny. Els deia:

“Vosaltres, els joves, sou una finestra 

oberta a l’infinit”.

Aquestes paraules tenien el seu lloc en 

el context d’un discurs que tractava la qües-

tió de la fe i el seguiment de Crist pels joves 

d’avui, concretament dintre el comentari del 

passatge de la conversa del jove ric amb Je-

sús, segons Mc 10,17-31. La pregunta del 

jove, “Mestre bo, què haig de fer per a pos-

seir la vida eterna?”, manifestava allò propi 

dels joves, que és no acontentar-se amb una 

felicitat a mitges, sinó desitjar sempre més, 

el bé més gran, fins a l’infinit. És el que sig-

nificava aquell crit, que es va fer famós a la 

revolució del maig del 68: “sigues realista, 

demana l’impossible”.

Algú dirà que la joventut d’avui no és com 

aquella, ni com el jove de l’Evangeli. Potser 

tingui raó. Però, encara que els analistes de 

la cultura i els sociòlegs diguin que els joves 

avui són pragmàtics i conformistes, aquest 

fet no significa necessàriament que els joves 

hagin tancat la seva finestra a l’infinit. Crec, 

més aviat, que el desig d’allò més gran, hi és 

al cor del jove, tot i que aquest desig roman-

gui adormit, “entretingut” per tants miratges 

que l’envolten, o reprimit com efecte de la 

resignació.

L’absència de desig és la mort. Per a sant 

Agustí el desig és el motor de la vida, de la 

recerca de la veritat i de la felicitat. Qualsevol 

de nosaltres, si deixéssim de desitjar, perdrí-

em la condició d’ésser humà; un jove, si dei-

xés de desitjar tot i ara, perdria la seva con-

dició de jove. El problema és que desitgem 
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1allò que no ens convé i desitgem malament. 

De fet, l’èxit de la societat de consum consis-

teix a saber jugar amb els nostres desitjos; 

concretament consisteix a fer desitjar el que 

es vol vendre i, a més, desitjar-ho amb deler, 

com si fos quelcom absolutament necessari. 

La víctima d’aquest joc acaba transformant 

el desig en exigència. I en això la joventut és 

un “col·lectiu” (perdó per la paraula) particu-

larment vulnerable.

El que passa amb els joves és tràgic. Crec 

que no han perdut res del seu intens desig 

d’infinit. El problema ve quan algú, aprofi-

tant aquesta capacitat de desitjar, posa da-

vant els seus ulls coses (objectes, experièn-

cies, idees) com si fossin capaces de satisfer 

totes les seves expectatives. Així, hem de 

parlar d’una veritable mitologia del consum. 

Alguns parlarien més d’una “idolatria” del 

consum.

- Que ningú tanqui, menystingui, negui, la 

finestra que el jove té oberta a l’infinit. 

Ans al contrari, que l’ajudi a trobar-la i 

obrir-la de bat a bat.

- Que ningú no se n’aprofiti manipulant-lo 

per mitjà de mentides i paranys.

- Que el jove no s’estigui de desitjar fins 

a l’infinit i d’ésser conseqüent amb allò 

que troba.

La finestra oberta a l’infinit permet al jove 

descobrir el darrer horitzó de la vida. Però 

també li ofereix l’espai per on volar en lliber-

tat sense límits.

Una esquella sorollosa? (18-9-2011)

L’experiència de la Jornada Mundial de la 

Joventut a Madrid, per a molts, ha significat 

una sorpresa, com qui troba quelcom insos-

pitable: “són veritablement joves i cristians!” 

diuen alguns, com si fos la gran troballa. Per 

a altres ha suposat recuperar la confiança en 

els joves, impactats per les coses que són 

capaços de fer.

Però l’observació dels joves de la Jornada 

Mundial i el contacte amb ells no ens treien 

del cap la profunda preocupació que ens 

transmeten constantment els pares i educa-

dors en general. No podem oblidar aquestes 

preocupacions, per la seva gravetat i pel seu 

caire desconcertant. Volem mirar aquesta 

realitat juvenil, impactant i fortament testi-

monial, amb els ulls d’aquests pares i educa-

dors profundament amoïnats. Podrien ser els 

nostres fills aquests joves? Per a nosaltres 

seria una gran alegria: significaria un pas 

ben important i una satisfacció.

Però, tot i així, encara romandria en el 

fons la preocupació. Què és el que està pas-

sant amb els nostres fills? Quina explicació 

pot tenir, posem per cas, el panorama de la 

vida afectiva dels joves? El fet de tantes pa-

relles que no es casen, ni tan sols per la via 

civil, constants fracassos i trencaments ma-

trimonials, unions homosexuals, relacions 

abans i fora del matrimoni, experiències de 

tot tipus que impliquen la separació entre 

sexe i compromís d’amor...

Hi ha una resposta que dóna raó d’aques-

ta realitat, fins a un cert punt. Potser, diem, 

els nostres joves han perdut la fe. Aleshores, 

poques possibilitats hi ha de seguir parlant. 

Però s’obre aquesta altra qüestió: com po-

den perdre la fe tan fàcilment? Suposem 

que no l’han perduda totalment, com de fet, 

passa sovint. Llavors, per què no veuen o no 

viuen la relació que aquesta fe té amb un de-

terminat àmbit de la vida moral, com ara, la 

sexualitat o la vida afectiva en general? Pot-

ser hem de deixar córrer, oblidar o renunciar 

al que diu la moral evangèlica sobre aquest 

camp de la vida? El que diem que és moral 

evangèlica sobre aquest camp, ho és real-

ment...?
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1 lusions i somnien amb una situació de verita-

ble felicitat. El somni es transforma en desig i 

en petició a Déu. Segons el context del salm, 

aquesta felicitat passa per l’abundància dels 

aliments, per l’absència de por i per la pau de 

la ciutat..., però, sobretot i en primer lloc, per 

la família. No en el sentit més superficial, com 

si els fills fossin un recurs més per al benestar 

dels pares, sinó en el sentit que veuen com-

plerts els seus profunds anhels. Les imatges 

poètiques presenten uns fills que creixen 

com brots ufanosos i unes filles admirables 

per la seva bellesa i el valor del seu servei...

Hem vist moltes vegades el rostre il-

luminat de pares contemplant els fills o par-

lant d’ells, com si aquest somni ja el veiessin 

realitzat. Però també hem vist massa sovint 

les llàgrimes de pares que no veuen en els 

fills sinó una trista frustració o que no gosen 

parlar-ne, perquè se n’avergonyeixen davant 

el fracàs, o no volen furgar les ferides més 

doloroses. Tot, la satisfacció i el plor, forma 

part de l’amor dels pares.

Només cal recordar que aquest amor és 

dels més naturals i arrelats al propi ésser. És, 

per això, dels més forts i resistents. També 

per aquesta raó és un amor que necessita 

madurar, seguint un camí d’objectivitat (veu-

re les coses tal com són, no exactament com 

desitjaríem) i de despreniment (que es faci la 

voluntat de Déu sobre els nostres fills, per tal 

que arribin a ser ells mateixos).

Tanmateix des d’aquí afirmem la vàlua 

i la legitimitat d’aquesta pregària sobre els 

nostres fills. Desitjar i pregar Déu, perquè els 

nostres joves visquin plens de vigor, bellesa 

i fortalesa, significa, no només que estimem 

els nostres fills, sinó també que estem con-

vençuts que Déu vol el millor per a ells.

Què és el millor per als nostres fills? Quin 

és el vigor, quina la bellesa i quina la fortale-

sa, que Déu desitja per al nostres fills?

S’entén que cadascuna d’aquestes qües-

tions mereix un diàleg o un comentari ben 

extens i reposat. De moment podem fer un 

parell de consideracions, que potser ajudin a 

esbrinar respostes al neguit plantejat.

- Si l’experiència joiosa de la Jornada 

Mundial només ha estat una experièn-

cia aïllada, benvinguda sigui. Però, com 

diria sant Pau, no passaria de significar 

sinó “una esquella sorollosa o un cím-

bal estrident”.

- La vida de fe experimenta moments de 

forta intensitat i clara consciència. Però 

si no té continuïtat en el compromís 

moral i espiritual, és fe morta.

- Hem pogut comprovar que l’alegria i 

l’entusiasme és més profund, intens i 

serè, en els joves que lluiten per traslla-

dar la fe a tots els àmbits de la vida mo-

ral, inclosa la vida afectiva i sexual, així 

com a la seva experiència espiritual.

L’alegria de creure troba molts suports en 

experiències, que podem considerar provi-

dencials. Però només té una font inesgota-

ble: viure constantment de la Veritat trobada 

i viscuda en l’Amor fidel i sincer.

Joves com plançons i pilastres (25-9-2011)

Moltes vegades hem pregat amb el Salm 144 

(145):

“Que els nostres fills s’assemblin a plan-

çons que s’han fet grans amb vigor jove, i les 

nostres filles, a pilastres ben tallades, a pi-

lastres d’un palau” (v. 12).

Ens imaginem un pare o una mare cre-

ients, que, emprenent la lluita de la vida, 

situats davant Déu, es deixen portar per la 

pregària d’aquest salm. Després d’una lloan-

ça al Déu que els estima i els cuida, d’un re-

coneixement de la pròpia impotència i d’una 

petició d’ajuda, gosen “soltar” les seves il-



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 2 7 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
 4

1la tradició jueva de tenir com a referent so-

cial, cultural i religiós, el Temple de Jerusa-

lem. No sabria dir si tenia raó, però el fet és 

que avui a les nostres ciutats els edificis dels 

bancs són molt més vistosos i aparents que 

no pas les catedrals (no parlem d’estètica).

En aquest punt convé recordar aquell fa-

mós aforisme de Chesterton:

“El problema de l’ateu no és pròpiament 

que no creu en Déu, sinó el fet que creu en 

qualsevol cosa”.

Som molts els qui estem aficionats a llegir 

les entrevistes “personals”, que surten a la 

darrera pàgina d’un determinat diari. Sentim 

curiositat per saber què pensa la gent, su-

posadament representada pels personatges 

més significatius que hi van passant. Sovint 

els entrevistats responen a la pregunta de 

si creuen en Déu, o bé en què creuen. He de 

confessar que sentim de tant en tant llàsti-

ma i tristesa, en comprovar el baix nivell de 

raonament, la superficialitat, el grau de con-

tradicció, que aquests personatges mostren, 

quan són interpel·lats en l’àmbit de les pre-

guntes últimes i fonamentals de la vida. Molts 

d’ells són intel·lectuals, titulats universitaris 

o grans professionals. Però en el moment en 

el qual surten del seu àmbit d’especialització, 

on són potser mestres, fan aigua per tots els 

costats. Chesterton tenia raó. Avui diem que, 

“un cop abandonada la fe, el seu lloc ha estat 

ocupat per la credulitat”.

- No podem viure sense fonament, cons-

cient o no, sense una base estable so-

bre la qual bastir l’edifici de la pròpia 

existència.

- Aquí funciona també aquella llei física, 

segons la qual, tractant-se de fluids, tot 

buit tendeix a ésser omplert.

- El problema ve quan el buit és omplert 

per succedanis, miratges o autoen-

ganys.

- És allò que els fa victoriosos. La Prime-

ra Carta de sant Joan qualifica els fills 

joves com aquells que “han vençut el 

Maligne” (1Jn 2,13).

- Però també és allò que els fa humils. La 

Primera Carta de Pere recomana que els 

joves obeeixin els ancians i que “tots es 

revesteixin d’humilitat els uns envers 

els altres” (1Pe 5,5).

- Perquè no hi ha victòria més gran que 

la d’aquell que, sentint-se ple de vida i 

fortalesa, es fa senzill i confia.

La Jornada Mundial de la Joventut ha fet 

una crida als joves a esdevenir ferms en la 

fe. Però alhora els ha convidat a romandre 

arrelats en Crist pobre i humil... i per això 

victoriós.

La fe dels qui no creuen (2-10-2011)

S’ha publicat recentment un llibre que duu 

un títol ben curiós: En què creuen els qui 

no creuen. L’argument no sembla pretendre 

demostrar que els qui diuen no creure en 

Déu, en el fons, sí que hi creuen, sinó que 

vol posar en evidència que tothom, creients 

i no creients, ateus o agnòstics, tots tenen 

les seves creences, la seva fe. Que potser no 

anomenen déu o déus a les realitats en les 

quals creuen, però que de fet aquestes rea-

litats forneixen gairebé el paper de déus, en 

tant que les assumeixen com a fonament de 

la seva vida.

No cal erigir altars i celebrar vistoses li-

túrgies per a considerar aquestes realitats 

com a déus. Tot i així, recordo un professor 

d’antropologia, molt obert a la modernitat, 

que ens va fer a classe un gran discurs de-

mostrant que els edificis dels bancs actuals 

han substituït i, en certa manera, han imitat 

insconscientment els temples tradicionals. 

Anava més enllà relacionant aquest fet amb 
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1 radesa. Els creients els hem d’escoltar i res-

pondre en un diàleg, normalment enriquidor 

per a tots. També hem d’escoltar els qui són 

ateus o agnòstics per motius psicològics, 

que són més nombrosos del que sembla. 

Però, parlant en general, el problema més 

profund és un altre. El podem expressar amb 

una observació que vaig sentir fa uns dies a 

un professor hongarès en una trobada inter-

nacional de pastoral universitària: deia que 

un bisbe descrivia la seva experiència pasto-

ral dels darrers trenta anys dient que es va 

començar afirmant “crec en Jesucrist, no en 

l’Església”. Després es va dir “crec en Déu, 

no en Jesucrist com a Déu”. Després, “crec 

en la religió o les religions (tradicions religi-

oses), no en un déu únic i determinat”; des-

prés, “parlem de transcendència, més que 

de religió”; avui sentim: “millor parlar d’es-

piritualitat o espiritualitats, que és allò més 

comú a tots i, per tant, més acceptable...”.

Si aquesta descripció respon a la realitat, 

la diagnosi del que està passant és clara. El 

procés d’aquests darrers anys segueix la ten-

dència a buidar la realitat que, des de fora de 

mi, em compromet i em crida a sortir de mi 

mateix. Alhora aquesta tendència ens porta 

a afirmar la pròpia autonomia, per a decidir 

si déu existeix i quin és el déu vertader.

- Ens costa molt reconèixer que no som 

cadascú la mesura de la veritat.

- El Déu cristià, a qui Jesús anomenava 

“Pare” (perquè no tenia a l’abast una 

paraula millor), no és manipulable; 

sempre és major del que podem dir o 

pensar.

- Tot i així, els cristians reconeixem que 

Déu se’ns ha manifestat amb un rostre 

humà, que és Jesucrist.

Aquest Déu, tot comunicant-nos el seu 

amor, ens compromet profundament, capgirant 

l’orientació de vida centrada en un mateix, per 

A la tradició jueva i a l’Antic Testament 

això s’anomenava “ídols”. Aleshores no es 

plantejaven el problema de l’ateisme, sinó el 

de la idolatria. Aquesta consistia essencial-

ment a fabricar déus al propi servei, mentre 

que la fe en Jahvè comprometia a sortir d’un 

mateix i servir...

Per què no creuen? (9-10-2011)

La pregunta correcta que ens hauríem de 

plantejar els cristians és “per què els qui 

es confessen ateus o agnòstics no creuen 

en el Déu, Pare de Jesucrist?”. Considerem 

molt important aquesta precisió. Perquè ja 

hem mostrat que la gran majoria viu, cons-

cientment o no, penjada d’una realitat que 

li funciona com a déu, i que d’aquests déus 

n’hi ha, lògicament, un munt. Alguns dirien 

que un nombre il·limitat. Altres, més escèp-

tics, dirien que tants com barrets: cada cap 

un déu.

No hem de generalitzar. Però la imatge és 

gràfica. Així com el barret s’ajusta al cap de 

cadascú, així molt sovint cadascú adapta el 

seu déu a la seva mentalitat, les seves ne-

cessitats o els propis sentiments. Uns diran 

que creuen en una energia misteriosa que 

hi ha al cosmos, altres que en la humanitat, 

sense precisar qui és en concret aquesta hu-

manitat, uns altres en la tècnica o la ciència, 

però oblidant que segons com, també s’han 

fet servir per matar, altres en la raó humana, 

però sense dir si és la raó filosòfica, cientí-

fica, estètica, pràctica o especulativa... Però 

fins i tot molts dels qui diuen creure en Déu, 

al moment de concretar i definir aquest Déu, 

fan una barreja d’idees i de creences, preses 

d’aquí i d’allà, segons els ha semblat bé.

Què és el que està passant? Hem de reco-

nèixer que molts confessen un ateisme o un 

agnosticisme amb serietat, arguments i hon-
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1”No és veritat que l’home, encara que 

sembli dir-ho algunes vegades, pugui orga-

nitzar la terra sense Déu. La veritat és que, 

sense Déu no pot, a la fi, més que organit-

zar-la contra l’home… La veritat no té res a 

veure amb el nombre de persones a les quals 

persuadeix. Un cristianisme de xoc no pot ser 

un cristianisme de força”.

L’autor arriba a aquesta conclusió des-

prés d’una anàlisi acurada de les tres fonts 

d’ateisme que han dominat la modernitat. 

Conclou verificant la seva tesi, mitjançant la 

comparació de dos gran autors, Dostoievski i 

Nietzsche. Tots dos són mestres en el desvet-

llament de la tragèdia humana, però cadascú 

acaba en una sortida radicalment contrària: 

aquell en l’afirmació del Déu cristià, aquest 

en la seva absoluta negació.

En aquest punt el Papa sol citar els dos 

fets històrics més significatius: els camps de 

concentració, sota el nazisme i el comunis-

me, com a exemples i paradigmes del món 

construït obeint només els càlculs de la tèc-

nica i la pura raó, sense Déu o contra Ell.

- Només una realitat absoluta pot fer l’ho-

me absolutament digne.

- Només la mirada d’amor absolut pot 

permetre que l’home sigui l’únic ésser 

estimat per ell mateix.

- Només l’aposta de la fe pot tornar a la 

persona humana el seu veritable rostre.

Qui aposta pel Déu de Jesucrist, apos-

ta per l’ésser humà, al qual Ell va crear en 

l’amor i el va rescatar de la solitud de la mort, 

on havia caigut.

Encomanar la fe (23-10-2011)

Davant el fet de la increença o la ignorància 

sobre Déu hom pot adoptar un posat indi-

ferent (“que cadascú pensi com vulgui”) o 

una actitud agressiva (“els hem de vèncer”). 

canviar-la en amor i servei. Qui ho assumeix ha 

trobat la veritat, la de la vida i la de Déu.

Un drama sense Déu? (16-10-2011)

Quan Dostoievski feia una afirmació tan pro-

vocadora i radical com que “els ateus són 

idòlatres, no homes sense déu”, de fet volia 

constatar una realitat: no és gens fàcil viure 

sense déu, sigui el déu que sigui. Potser tin-

guin raó els qui diuen que és impossible o 

que un ateisme o agnosticisme radical i con-

seqüent suposa un sofriment continu.

Sens dubte algú afirmarà que, essent 

ateu o agnòstic, viu en pau i feliç. Nosal-

tres, pel que ja hem dit, li demanaríem que 

precisés què significa per a ell ésser ateu o 

agnòstic, sobre què sosté la seva vida, quin 

sentit té per a ell tot... Podria també afirmar 

que la seva postura no li impedeix practicar 

uns valors humanistes, dedicant als altres, 

més necessitats, temps, diners i ajudes de 

tot tipus. Nosaltres, a més de felicitar-lo sin-

cerament, li diríem que no està lluny del Déu 

que nosaltres creiem vertader. Ell podria res-

pondre que “tant se me’n dóna”... Aleshores, 

si ell ho permet, seguiria una conversa ben 

interessant sobre mil assumptes, com ara, si 

el trobar-se bé fent l’ajuda als altres és el mo-

tiu últim per realitzar-la, o quin valor tindria 

aquesta ajuda si fracassés... No sabem si la 

gent està molt disposada a pensar.

El cas és que aquell gran teòleg francès, 

d’extraordinària cultura i provada capacitat 

de diàleg amb la modernitat, que fou Henri 

de Lubac, va escriure un llibre, ben conegut 

pel públic familiaritzat amb la teologia, titulat 

El drama de l’humanisme ateu. Aquest títol 

dóna idea del seu objectiu, és a dir, mostrar 

com la pretensió de construir un món digne 

de l’ésser humà prescindint de Déu o contra 

Déu, acaba desencadenant un drama. Dirà:
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1 Creiem que el que ens demana Déu és que 

siguem missioners.

La Jornada Mundial de les Missions és una 

cita de cada any amb un fet essencial per a 

la nostra fe: que l’Església, tots i cadascú 

de nosaltres, som missioners, anunciadors 

i transmissors de la fe. Una Jornada que es 

va instituir pensant en l’anomenada “missio 

ad gentes”, els territoris clàssics de missió. 

Avui veiem que mica en mica van apropant-

se aquell món clàssic de missió, on la moder-

na societat de consum cada vegada és més 

present, i el nostre món, que cada vegada 

sembla més pagà.

L’afebliment del nostre esperit missioner 

no es degut només a un simple oblit, sinó 

també a una falta de motivació profunda. I 

aquesta mancança de motivació vindrà, bé 

del fet que la nostra fe es troba esmorteïda, 

bé perquè alguns plantejaments teòrics fan 

pensar que no cal transmetre la fe als qui no 

creuen.

En tot cas, el lema d’enguany es fa ressò 

d’unes paraules evangèliques, que estan al 

cor de la missió: “així també us envio jo” (Jn 

20,21). Només sentir aquestes paraules ja 

seria suficient per a motivar el nostre espe-

rit missioner: som missioners perquè Jesu-

crist ens ha enviat al món. Però hem de dir 

més. Aquesta frase és típica de l’Evangeli de 

sant Joan. Concretament amb les partícules 

“com”, “també”, “així també” aquest evange-

li mira de relacionar l’enviament de Jesús pel 

Pare i l’enviament que Jesús fa dels deixebles 

(“Com el Pare m’ha enviat a mi...”: Jn 20,21; 

17,17). En definitiva, som missioners perquè 

creiem en Jesús que és missioner, enviat al 

món perquè el món cregui en Ell; i Ell és mis-

sioner perquè Déu Pare “té un esperit missio-

ner” (l’Esperit Sant) pel qual ha estat enviat.

I encara hem d’afegir quelcom molt im-

portant. L’Evangeli de sant Joan fa servir les 

mateixes partícules “com”, “també”... per 

relacionar l’amor, la consagració, la fidelitat 

obedient, que Jesús viu respecte del Pare 

Déu, amb el tracte que Ell té amb nosaltres: 

“Com el Pare m’estima, així us estimo...” (Jn 

15,9-10); “consagra’ls en la veritat... com jo 

em consagro”... “que siguin u com tu Pare 

estàs en mi...” ( Jn 17,17-19.21). En el Pare 

Déu hi ha una font més pregona d’on brolla 

la missió: el seu amor. Així, la missió és una 

expansió, una sortida d’un mateix, de la inte-

rioritat i del propi món, vers l’exterior, envers 

els altres que no creuen. Però no és una sorti-

da per a dominar, sinó simplement per amor. 

- Qui no és missioner o pensa que no cal 

anunciar o transmetre la fe, és que no 

coneix l’amor de Jesucrist, o ha perdut 

la relació vital i amorosa amb Ell, o no 

creu en Ell ni en Déu, el seu Pare.

- La manera com Ell realitza la seva missió, 

obeint el Pare, ha de ser el nostre estil 

i la nostra forma de realitzar la missió 

que ens encomana.

- Així el missioner és un ressuscitat que 

saluda el món dient “la pau de Crist 

amb vosaltres”.

Els missioners de la primera línia i nosal-

tres amb ells hem copsat el que sent i viu el 

cor de Déu, un cor veritablement missioner 

perquè ens estima de debò.

Pensar per a creure (30-10-2011)

Moltes vegades hem escoltat recomanacions 

com “si vols creure, no pensis massa” o “no 

et facis preguntes, perquè acabaràs perdent 

la fe”. Els ateus clàssics (i en part també els 

ateus actuals) seguien creient que la fe neix 

de la ignorància, que els creients són menys 

intel·ligents o menys savis que els ateus, que 

ells sí que són il·lustrats, conreadors de la 

raó i de la ciència…
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1només recordar la pròpia mort, hom ja està 

nu, sense res, impotent i desvalgut.

Això és el que anomenem “una experièn-

cia límit”. És en aquest tipus d’experiències 

quan aflora a la consciència el nostre verita-

ble ser de manera ineludible. Penso en tants 

joves que admiren i enalteixen la figura de 

Steve Jobs.

- Compartiran el seu posat resignat i con-

formista davant la mort? Ofegaran la 

pregunta sobre la contradicció que ella 

significa a tota una vida d’èxit?

- No seria millor seguir buscant, amb la 

mateixa passió amb la qual ell cerca-

va fites cada vegada més perfectes en 

l’àmbit de la tècnica digital?

- Ens hem de resignar a no pensar, des-

confiant de la raó, encara que no sigui 

la raó de la ciència i de la tècnica?

Creure, entre altres coses, és no resignar-

se a un món tancat i contradictori. Creure en 

el Déu de Jesucrist és apostar pel valor infinit 

de la vida i la dignitat humana.

Tanmateix, la realitat sembla avui mostrar 

tot el contrari. Segons molts analistes, la raó 

està en crisi, almenys la raó filosòfica, i es 

dóna la paradoxa que és des del costat de la 

fe, des d’on les persones se senten cridades 

a l’exercici i el cultiu de la raó humana. Així 

ho va fer Joan Pau II i, sobretot, l’actual papa 

Benet XVI.

Aquesta no és una qüestió acadèmica, 

pròpia d’una elit d’especialistes, sinó una 

cosa que trobem cada dia en el tracte amb 

persones no creients, especialment en dià-

leg amb joves. Sovint insistim en la invitació 

a que pensin, cerquin i no s’aturin en aques-

ta cerca, sobretot d’allò que els afecta en 

la vida personal. Fa uns dies hem assistit a 

la mort de l’admirat i gran triomfador Steve 

Jobs. La periodista Joana Bonet glossava la 

notícia de la seva mort, a partir del discurs 

que ell va pronunciar sis anys enrere a la 

Universitat de Stanford. Allí, pel que sembla, 

conscient de la seva malaltia, “va desgranar, 

confessant-se, la seva filosofia de la vida”, 

a la manera de testament simbòlic. Amb la 

seva recomanació “estima el que facis… se-

gueix famolenc, segueix esbojarrat”, indica-

va el camí per escapar del dogma i de la ser-

vitud, segons paraules de la periodista. Però 

qui no renunciï al pensament s’adonarà que 

no hi ha dogma més clar que la mort i que no 

hi ha esclavatge més tràgic que el d’haver de 

sotmetre’s al seu poder. De fet, el propi Steve 

Jobs afirmava després:

“Recordar que vas a morir és la millor 

forma que conec d’evitar el parany de pen-

sar que tens alguna cosa a perdre. Ja estàs 

nu”.

En el fons s’havia adonat de la contradic-

ció que existia entre aquella filosofia de la 

vida optimista i lluitadora i el fet inqüestio-

nable de la mort. Llavors, optava per una sor-

tida estoica i resignada: acceptar que, amb 
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Setembre

2 de setembre. Reunió del Consell Episcopal.

6 de setembre. El senyor bisbe participa en 

la trobada anual de rectors de seminaris de 

la Conferència Episcopal Espanyola, com a 

vicepresident de la Comissió Episcopal de 

Seminaris i Universitats, a Madrid.

8 de setembre. El senyor bisbe presideix l’eu-

caristia a la Parròquia de Sant Joan Baptista de 

Viladecans amb motiu de 1000 anys de “pre-

sència cristiana a la vila”. A continuació com-

parteix el dinar amb diferents representants 

de la comunitat parroquial i altres convidats.

Reunió de la Delegació Diocesana de Pasto-

ral Vocacional a la Casa de l’Església.

9 de setembre. Reunió del Consell Episcopal.

El senyor bisbe participa en el sopar de l’As-

sociació de la Mare de Déu de la Salut, en la 

seva festa a Sant Feliu de Llobregat.

10-12 de setembre. El senyor bisbe presideix 

la reunió de la Subcomissió Episcopal d’Uni-

versitats a Madrid, com a president d’aques-

ta Subcomissió.

12 de setembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç, en 

la celebració del setè aniversari de l’inici del 

seu pontificat com a bisbe de la Diòcesi de 

Sant Feliu de Llobregat.

13 de setembre. Reunió de la Delegació Dio-

cesana de Pastoral Sacramental i Litúrgia a la 

Casa de l’Església. 

14 de setembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia a la Casa de l’Església, en l’inici 

del nou curs amb delegats, voluntaris i em-

pleats. A continuació, es reuneix amb ells 

mateixos amb diferents indicacions i infor-

macions i comparteix un refrigeri.

16 de setembre. El senyor bisbe participa en 

la Trobada europea de la Pastoral Università-

ria, a Madrid, com a President de la Subco-

missió Episcopal d’Universitats.

17 de setembre. Sessió de l’Itinerari Diocesà 

de Renovació Cristiana a la Casa de l’Esglé-

sia.

Reunió dels coordinadors arxiprestals de la 

Delegació Diocesana de Catequesi. El senyor 

bisbe participa en la reunió i comparteix el 

dinar amb ells, a la Casa de l’Església.

El senyor bisbe presideix els actes de les 

“Glòries a Maria” que organitza la German-

dat del “Santo Cristo de la Agonía y Nuestra 

Señora de los Dolores” de la Parròquia de 

Sant Josep Obrer de Sant Boi de Llobregat. I 

a continuació presideix l’eucaristia.

18 de setembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia a la capella de la Residència de 

les Germanes dels Ancians Desemparats de 

Sant Just Desvern.

19 de setembre. El senyor bisbe presideix la 

reunió de la Fundació Laurentius.

Trobada del Delegat de Pastoral Vocacional 

[ ]Crònica
diocesana
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1amb els seminaristes de la diòcesi, al Semi-

nari Conciliar de Barcelona.

20 de setembre. El senyor bisbe presideix la 

trobada de delegats diocesans de Santuaris, 

Peregrinacions i Turisme de la CET, a la Casa 

de l’Església, amb els qui també comparteix 

el dinar.

21 de setembre. El senyor bisbe es reuneix 

amb el senyor alcalde i alguns regidors de 

Sant Feliu de Llobregat, a la Casa de l’Església.

22 de setembre. El senyor bisbe assisteix a 

la presa de possessió del nou rector de la 

Universitat Pontifícia de Salamanca, D. Ángel 

Galindo, com a president de la Subcomissió 

Episcopal de la Conferència Episcopal Espa-

nyola.

23 de setembre. Reunió del Consell Episcopal.

Reunió de la Delegació Diocesana de Família 

i Vida.

24 de setembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia amb motiu del 150è aniversari de 

presència mercedària a Martorell, a la Parrò-

quia de Santa Maria. A continuació participa 

en els actes commemoratius a l’Escola de la 

Mare de Déu de la Mercè, on es descobreix 

una majòlica realitzada pels professors del 

centre.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia i els 

vots perpetus de tres religioses carmelites 

missioneres de Sant Josep, a la Casa General 

d’Horta (Barcelona).

25 de setembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia al centre penitenciari de Can Bri-

ans amb l’assistència d’un grup de reclusos i 

personal i voluntaris del centre.

27 de setembre. El senyor bisbe presideix la 

trobada d’inici de curs dels arxiprestos de 

la diòcesi a la Casa de l’Església. Tot seguit 

comparteixen amb ells el dinar.

El senyor bisbe presideix la reunió de la Co-

missió per als Assumptes Econòmics.

28 de setembre. El senyor bisbe es reuneix 

amb el president de la Diputació de Barcelo-

na, l’Il·lm. Sr. Salvador Esteve, a la Casa de 

l’Església.

El senyor bisbe es reuneix amb el síndic de 

greuges de Sant Feliu de Llobregat, a la Casa 

de l’Església.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 

parròquia de Sant Antoni de Pàdua, a Sant 

Vicenç dels Horts, en l’enviament en “mis-

sio ad gentes” de la família Iñaki i Clara i els 

seus sis fills a Odessa, Ucraïna.

29 de setembre. El senyor bisbe presideix la 

reunió del Col·legi de Consultors, a la Casa 

de l’Església.

El senyor bisbe presideix la trobada del col-

legi diaconal de la Diòcesi de Sant Feliu de 

Llobregat, a la Casa de l’Església.

30 de setembre. Reunió del Consell Episcopal.

Octubre

1 d’octubre. El senyor bisbe presideix la tro-

bada de catequistes a la Casa de l’Església i 

l’eucaristia, amb la pregària d’enviament.

2 d’octubre. El senyor bisbe presideix el rés 

del Via Crucis i l’eucaristia a la Basílica de 

Santa Maria de Vilafranca del Penedès, en 

la trobada de Cossos de Portants del Sant 

Crist de Catalunya. A continuació, després 

de l’actuació de la Moixiganga de Vilafranca 

del Penedès, participa en el dinar amb tots 
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1 els representants assistents a la trobada. 

S’anuncia que la propera trobada serà el 30 

de setembre de 2012 a Sant Sadurní d’Anoia.

4 d’octubre. El senyor bisbe visita la seu dels 

Mossos d’Esquadra de Sant Feliu de Llobre-

gat, és rebut per la comissària Sra. Cristina 

Manresa i altres representants de la institució.

El senyor bisbe assisteix a l’acte d’Inici de 

curs al Seminari Conciliar de Barcelona.

5 d’octubre. El senyor bisbe es reuneix amb 

el senyor alcalde i alguns regidors de Subi-

rats, a la Casa de l’Església.

El senyor bisbe es reuneix amb membres 

de la Junta de la Passió d’Esparreguera, a la 

Casa de l’Església.

6 d’octubre. El senyor bisbe assisteix a l’ac-

te d’Inauguració del curs de les Facultats de 

Filosofia i Teologia de Catalunya al Seminari 

Conciliar.

El senyor bisbe assisteix a la reunió de bis-

bes de la Conferència Episcopal Tarraconen-

se, al Seminari Conciliar de Barcelona.

7 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal.

8 d’octubre

El senyor bisbe assisteix a la cerimònia de la 

beatificació de la venerable Anna Maria Janer, 

fundadora de la Congregació de Germanes de 

la Sagrada Família d’Urgell, a la Seu d’Urgell.

9 d’octubre. El senyor bisbe presideix l’euca-

ristia dominical en la I Trobada de campaners 

de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i a 

continuació comparteixen el dinar i una con-

ferència, a la Casa de l’Església.

Catequesi del senyor bisbe en la trobada “Di-

àlegs en família”, organitzada per la Delega-

ció Diocesana de Família i Vida.

10 d’octubre. Reunió de la Delegació Dio-

cesana de Pastoral Vocacional, a la Casa de 

l’Església.

11 d’octubre. El senyor bisbe presideix la tro-

bada d’inici de curs dels mossens de la Diò-

cesi de Sant Feliu de Llobregat, a la Casa de 

l’Església.

Reunió de l’Equip de Pastoral Obrera, a la 

Casa de l’Església.

12 d’octubre. El senyor bisbe presideix l’eu-

caristia a la Catedral de Sant Llorenç, en la 

Festa de Sant Rarimi, patró secundari de la 

ciutat.

13 d’octubre. El senyor bisbe presideix la reu-

nió d’inici de curs de delegats diocesans a la 

Casa de l’Església.

El senyor bisbe es reuneix amb el Secretariat 

del Consell Pastoral Diocesà, per organitzar la 

renovació del Consell i la primera reunió.

14 d’octubre. El senyor bisbe participa en 

la inauguració de nous espais de la entitat 

“Saó-Prat”, al Prat de Llobregat.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia en la 

Festa de la Beata Marie Pouspin, fundadora 

de les Germanes Dominiques de la Presenta-

ció, a la Casa de l’Església.

Recompte dels vots dels membres del nou 

Consell Episcopal a la Secretaria General del 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

15 d’octubre. Sessió de l’Itinerari Diocesà de 

Renovació Cristiana, a la Casa de l’Església.

16 d’octubre. El senyor bisbe visita el santuari 

de la Mare de Déu de Schönstatt a Valldoreix, 

on es troba amb famílies del moviment fundat 

pel pare Kentenich i a continuació presideix 

l’eucaristia.
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1l’Ajuntament per la senyora alcaldessa i els 

regidors del Consistori.

23 d’octubre. El senyor bisbe presideix l’eu-

caristia a la Parròquia de Sant Pere Molanta 

on confereix el sagrament de la confirmació.

El senyor bisbe presideix els actes de la 

trobada de joves i voluntaris assistents a la 

Jornada Mundial de la Joventut, a la Casa de 

l’Església.

24 d’octubre. El senyor bisbe assisteix a la 

inauguració del curs del CEP.

26 d’octubre. Trobada del delegat de Pasto-

ral Vocacional amb els seminaristes menors, 

al Seminari de Barcelona.

28 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal.

29 d’octubre. El senyor bisbe presideix l’euca-

ristia dominical de la vigília a la parròquia de 

Sant Quintí de Mediona, en la presa de pos-

sessió del nou rector, Mn. Francesc Pausas.

Trobada de la Delegació de Família i Vida 

amb coordinadors arxiprestals.

30 d’octubre. El senyor bisbe presideix l’eu-

caristia a la parròquia de Sant Genís de Pacs 

del Penedès, en la presa de possessió del 

nou rector, Mn. Joaquim Rovirosa.

17-20 d’octubre. Jornades de Formació i ani-

mació pastoral a la Sala Mn. Vinyeta de Vi-

lafranca del Penedès: ”El compromís social 

dels cristians: Dret i deure”.

18 d’octubre. El senyor bisbe es reuneix amb 

els arxiprestos de la Vicaria del Penedès, 

Anoia, Garraf a Vilobí del Penedès.

El senyor bisbe assisteix a les Jornades de 

Formació i Animació Pastoral, a Vilafranca 

del Penedès.

19 d’octubre. El senyor bisbe es reuneix amb 

els arxiprestos de la Vicaria del Llobregat, a 

la Casa de l’Església.

El senyor bisbe presenta el llibre El crit de 

Chiara Lubich (en la traducció catalana del 

qual ha tingut cura del pròleg) a la sala 

“Pere Casaldàliga” de la Llibreria Claret, 

juntament amb el director general d’Afers 

Religiosos.

20 d’octubre. El senyor bisbe dóna la benvin-

guda als vicaris generals i episcopals de les 

diòcesis de la Conferència Episcopal Tarraco-

nense a la Casa de l’Església i comparteix el 

dinar amb ells.

21 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal.

Reunió de la Delegació Diocesana per a la 

Vida Consagrada, amb el nou delegat, el P. 

Josep M. Henríquez.

22 d’octubre. El senyor bisbe assisteix i fa 

la presentació de la trobada estatal del CPM 

que se celebra a Tiana, com a responsable de 

la pastoral familiar de la Conferència Episco-

pal Tarraconense.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 

parròquia de Santa Magdalena de Canyelles, 

en la presa de possessió del nou rector, Mn. 

Josep Vicenç Moragues. Abans és rebut a 
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Escrit del bisbe Agustí per a la Revista El 

Bon Pastor, setembre 2011 

Discerniment en acció. És l’hora del discer-

niment, perquè ho demana, tant la situació 

cultural i social d’avui, com el moment par-

ticular de l’Església. Fem aquesta afirmació 

pensant sobretot en els preveres, com a 

ministres qualificats de l’Església compro-

mesos en la seva tasca específica, encara 

que no oblidem el repte clàssic i normal del 

discerniment que pertoca al prevere, com a 

qualsevol cristià, en el seu camí personal 

de fe. Subratllem doncs la urgència de la 

pràctica de l’anomenat “discerniment pas-

toral” avui.

Recordem que l’Església a la història viu 

“en estat habitual de discerniment”. És el 

seu repte constant, la seva existència normal 

aquí a la terra. Així, no ens sembla massa 

correcte dir simplement que ella “posseeix” 

l’Esperit. El més encertat seria dir que l’Es-

glésia viu sostinguda i conduïda per Ell; que 

el conté al seu interior, però no com a una 

mena de possessió o domini. Més encara, 

hem de recordar que l’Església va al darre-

re de l’Esperit, el demana i el busca, per tal 

d’obeir-lo dòcilment. Si ella viu en estat habi-

tual de discerniment és perquè no pot deixar 

d’anar cercant constantment l’Esperit a la 

manera de la seva serventa fidel.

Respecte d’aquest principi fonamental 

hem d’aclarir que el discerniment té, com a 

objecte directe, el descobriment de la volun-

tat de l’Esperit en vistes a l’acció concreta. 

Però no és possible separar la persona de 

l’Esperit de la seva voluntat, com passa sem-

pre que parlem de qualsevol de les altres 

dues persones de la Trinitat. Si tenim això 

ben clar, entendrem el cor de la pràctica del 

discerniment.

Com hem dit, la pràctica del discerni-

ment, ni tan sols del discerniment moral, 

mai no és simplement el resultat de traduir 

un missatge, un discurs o una norma escrita, 

a l’acció pràctica. El fet que el discerniment 

només es pot fer en l’àmbit de l’experiència 

religiosa, vol dir que demana en primer lloc 

saber situar-se en diàleg personal i vital da-

vant l’Esperit. Diàleg vol dir intercanvi, fins 

i tot transferència i contagi. Qui discerneix 

per una banda i l’Esperit per altra són dos 

subjectes personals i lliures, en aquest cas 

infinitament desiguals, però alhora suscepti-

bles de la més profunda intimitat. Una inti-

mitat que és possible gràcies a la naturalesa 

mateixa de l’amor, és a dir, de l’amor que es 

dóna gratuïtament per part de l’Esperit, que 

es rep humilment, i que suscita una respos-

ta d’amor per part del qui discerneix. És en 

aquest intercanvi –que no tindria inconve-

nient d’anomenar “místic”– on troba el dis-

cerniment el seu lloc adient, la seva pròpia 

atmosfera. I no oblidem que estem parlant 

del discerniment pastoral.

El primer objectiu, doncs, és assolir allò 

que Sant Ignasi anomenava el “sentir interior-

ment”. Ja se sap que el “sentir” ignasià no és 

cap emoció sensible, sinó que vol dir la sinto-

nia, l’empatia amb l’Esperit Sant. És aquella 

sintonia que s’adquireix pel tracte amb Ell, 

mitjançant els instruments amb el quals Ell 

es posa al nostre abast: la pregària, la partici-

[ ]Articles i
altres escrits
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1La pastoral universitaria. Artículo para la re-

vista Vida Nueva 27-09-2011

1. ¿Cuáles son los elementos esenciales que 

no deben faltar en la pastoral universitaria 

hoy?

a) La sensibilidad hacia “lo universitario”

La pastoral universitaria nació en el 

contexto de una Iglesia que había sumido 

programáticamente la “evangelización del 

medio”. El medio social determinaba profun-

damente la acción de los agentes de pasto-

ral: inserción, transformación desde dentro, 

compromiso… Hoy no se escucha tanto este 

lenguaje, en parte porque el “medio universi-

tario” hoy está muy diluido y menos definido 

que antes, pero sigue siendo una exigencia 

de la pastoral universitaria la sensibilidad, el 

conocimiento, el afecto hacia lo que enten-

demos por “mundo universitario” y todo lo 

que ello supone.

b) La identidad cristiana. 

Al mismo tiempo, hoy la pastoral univer-

sitaria ha de hacerse desde una clara identi-

dad cristiana. Sin miedos ni complejos, esta 

pastoral sólo será eficaz si incluye la pre-

sencia “confesante de la fe” y la experiencia 

religiosa. El gozo, la naturalidad, la paz que 

acompañan a la fe en una agente de pasto-

ral universitaria, proceden de la convicción y 

la vivencia de aquel principio según el cual 

esta fe no contradice (antes bien potencia) el 

ejercicio de la razón y la promoción de toda 

causa verdaderamente humana.

c) Capacidad de diálogo.

Junto a la clara identidad, se le pide a la 

pastoral universitaria una gran capacidad 

de diálogo. El medio universitario es uno de 

los lugares paradigmáticos donde la Iglesia 

practica la apertura, la escucha, el intercam-

bio y la respuesta en relación con el mundo. 

En este caso, la exigencia de diálogo inclu-

pació en els sagraments, l'escolta activa de la 

Paraula, la vivència de l’amor fratern...

És cert que pròpiament no hi ha regles per 

al discerniment. Però hem citat Sant Gregori 

i recordem el mateix sant Ignasi amb les se-

ves normes per al discerniment “d’esperits 

als seus Exercicis Espirituals”. Però tots dos 

i altres mestres de l’espiritualitat saben que, 

tractant-se de l’Esperit, com diu sant Pau “on 

hi ha Esperit hi ha llibertat” (2Co 3,17). Hem 

de parlar millor d’indicis i d’una certa “lògi-

ca”, una mena de gramàtica de l’Esperit, que 

se’ns ha donat a conèixer en la Història de la 

Salvació. Així sabem que mai l’Esperit “exal-

çarà els poderosos i derrocarà els humils” o 

que “deixarà de mirar la nostra petitesa” o 

“oblidarà la seva promesa”... Sabem, en de-

finitiva, que “la forma”, com diria H. U. von 

Balthasar, el paradigma normatiu, fora de la 

qual l’Esperit mai no actuarà, és el mateix Je-

sucrist, la seva persona i la seva obra.

Són les condicions subjectives del discer-

niment en l’Esperit el que hem de treballar. Ja 

hem suggerit que el prevere (com l’Església) 

s’ha d’habituar a la pregunta i a la recerca 

humil i honrada, a viure una mica a la intem-

pèrie, tenir ànim per a travessar la nit, només 

refiant-se que al costat hi ha un pastor, del 

qual sentim els cops del seu bàcul, sense ar-

ribar a veure’l amb claredat, com suggereix el 

Salm 22 (23). Alhora assumim la recomanació 

de sant Ignasi, segons la qual la llibertat que 

dóna l’Esperit i capacita per a veure clar en el 

discerniment, és la llibertat per a estimar i per 

tant és un fruit madur, que demana processos 

ascètics... Qui ha arribat a sentir com l’Esperit, 

sap per experiència que el cimal de llibertat 

estimant i, per tant, la màxima claredat en el 

discerniment és ésser amb Jesucrist a la creu.

+ Agustí Cortés Soriano, 
bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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1 trabajar para superar la formación meramen-

te científica, técnica y pragmática del univer-

sitario. Pensemos que este tipo de formación 

adquiere hoy carta de naturaleza, incluso en 

el lenguaje, cuando el “Espacio Europeo de 

Estudios Superiores” (Plan Bolonia), propo-

ne la evaluación prácticamente exclusiva de 

las llamadas “habilidades”, que lógicamente 

están en función de la eficacia de un oficio o 

trabajo posterior.

4. ¿Es el de formar profesionales cristia-

nos, comprometidos y que den testimonio, 

uno de los mayores retos de la universidad 

católica?

Digamos que lo es, en efecto. Pero con-

viene precisar que la Universidad Católica 

especialmente, pero también los católicos 

en cualquier Universidad, tienen como 

objetivo formar personas cristianas en su 

integridad, no sólo “buenos profesiona-

les”, cuyo trabajo es cuantificable según 

su rendimiento productivo. Al menos pre-

tenderán formar profesionales capaces de 

integrar su bagaje intelectual y profesio-

nal en la vivencia de su fe. Pero el acento 

sigue estando en su persona, en el sentido 

de que allá donde se encuentre, en su tra-

bajo profesional o fuera de él, cree cultura 

digna del hombre, iluminada por la fe. En-

tendemos que el universitario testimonia 

su fe, no sólo mediante el ejercicio impe-

cable de su profesión, sino también a tra-

vés de sus actitudes y comportamientos, 

por la actuación de las virtudes que se re-

quieren en su “medio natural”, como es el 

caso de la honradez personal e intelectual, 

el trabajo en equipo y el compañerismo, 

la ayuda personal, el empeño en mejorar 

las estructuras, el empuje y la ilusión por 

alcanzar metas más elevadas, el esfuerzo 

por aplicar la ética evangélica a su queha-

cer investigador o profesional…

ye no sólo el ámbito del trato personal, sino 

también el de la búsqueda intelectual y cul-

tural (fe y razón, fe y cultura), e incluso el ám-

bito de la relación institucional.

2. ¿Son Universidad y Nueva Evangeli-

zación dos realidades que deben encon-

trarse inevitablemente? ¿Es la Universidad 

una oportunidad para la Nueva Evangeli-

zación?

La Nueva Evangelización como actitud y 

programa responde a una situación de secu-

larización profunda, que atraviesa occiden-

te. Podemos hablar de secularización de la 

cultura en sentido amplio. En este sentido, 

la Universidad, en tanto que una de las fuen-

tes más significativas de la cultura, es lugar 

idóneo para la Nueva Evangelización. Y den-

tro de ella, la Universidad ofrece un espacio 

apropiado para lo que se ha dado en llamar 

“atrio de los gentiles”, donde la Iglesia, si 

dejar de ser “confesante de la propia fe”, se 

sitúa en actitud de compañera en la búsque-

da de la Verdad. Se entiende que, como ha 

repetido el Papa, la Universidad es realmen-

te lugar de búsqueda de la Verdad, en el sen-

tido más pleno de esta palabra.

3. ¿Se juega en la universidad algo que la 

Iglesia recuerda tantas veces y que parece se 

ha olvidado: poner al hombre en el centro... 

en todas las materias y campos de la vida, 

en la línea de la Ecología Humana, de la que 

habla Benedicto XVI?

Éste es el gran reto, el gran programa, 

que tiene delante la Pastoral Universitaria. 

Resituar a la persona humana en el centro 

de la tarea universitaria es un objetivo que 

proponen Benedicto XVI, junto a los cristia-

nos más lúcidos en el mundo universitario. El 

lema que informa los sucesivos encuentros 

internacionales de profesores y estudiantes 

es precisamente “un nuevo humanismo para 

una nueva Europa”. En el fondo se trata de 
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1proximitat, paraula, gest d’amor, sagrament, 

comunitat fraterna... i també les imatges que 

el representen. Que l’Esperit faci que tots els 

nostres germans, en veure’l tan a prop seu, el 

rebin de bon cor i trobin així l’únic veritable-

ment necessari per a la seva salvació.

Que la vostra trobada de germanor sigui 

ben reeixida. Que el Sant Crist us beneeixi, a 

vosaltres, a les vostres famílies, les vostres 

parròquies i les vostres associacions.

Ben cordialment:

+ Agustí Cortés Soriano, 
bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

Pròleg al llibre El crit, de Chiara Lubich, pu-

blicat per l’editorial Ciudad Nueva 

El crit de Jesús a la Creu, pregant amb les pa-

raules del salm 22 «Déu meu, Déu meu, per 

què m’has abandonat?» és un dels elements 

més desconcertants i torbadors de la nostra 

fe; potser també de tota la història de les re-

ligions. Conté, però, un misteri, un veritable 

tresor, tan valuós com per a ocupar un lloc 

central en l’espiritualitat del Moviment dels 

Focolars, segons testimonia el present llibre 

de Chiara Lubich. 

La sorpresa encara és més profunda quan 

hom recorda que aquest Moviment és cone-

gut, sobretot, pel seu servei a la unitat i la 

comunió. El servei a la unitat ens atrau per ell 

mateix. Molts es lliurarien a aquesta causa, 

ja que obeeix a una necessitat i una aspira-

ció sentida per tots. En canvi la contemplació 

i la vivència d’aquell crit ens fa trontollar. El 

lector d’aquest llibre s’adonarà que és pre-

cisament la integració o la síntesi vital de la 

comunió fraterna i el crit de Jesús allò més 

valuós del carisma focolarí.

Així doncs, posats a convidar el lector a 

endinsar-se en el missatge d’aquest llibre, 

Salutació del bisbe Agustí a la Trobada de 

cossos de portants del Sant Crist, a Vila-

franca (2-10-2011)

Us agraeixo l’oportunitat que em doneu de 

poder-vos saludar cordialment, amb motiu 

de la trobada que feu els Portants del Sant 

Crist a Vilafranca del Penedès, alhora que 

us dono la benvinguda a aquesta diòcesi de 

Sant Feliu de Llobregat.

Hi ha molts altres motius pels quals us 

hem de donar les gràcies en nom de tot el 

Poble de Déu. A més de la vostra fe i la vos-

tra devoció personal, el que feu els portants 

és talment un servei a la comunitat. Cadascú 

sap quina importància té el Sant Crist a la 

seva vida. Però el que sí sabem és que nosal-

tres, l’Església, no podem viure sense mirar 

el Crist crucificat. Jesús va dir que Ell seria 

enlairat enmig del poble, “perquè tots els qui 

creuen tinguin en ell vida eterna” (cf. Jn 3,14). 

Nosaltres sabem, a més, que no tenim vida si 

deixem de mirar-lo, creure i estimar-lo com el 

nostre únic salvador.

Vosaltres feu el servei d’enlairar-lo a la 

vista de tothom. Per una banda, és un gest 

que vol ser un testimoniatge públic del que 

creiem els cristians; per altra, és una interpel-

lació, podríem dir “profètica”, com aquell 

que diu: “mireu-lo, nosaltres hi creiem, us 

oferim la seva llum, perquè hi trobeu la vos-

tra pau, la Veritat i la Bondat, que salva el 

món”. N’hi haurà molts, com diria Sant Pau, 

que davant la Creu de Jesucrist, giraran el 

cap, escandalitzats o indiferents, però molts 

altres també hi reconeixeran el testimoniat-

ge viu de l’amor de Déu, que dóna resposta a 

tot el sofriment humà.

Gràcies, doncs, pel vostre servei, que a la 

fi és servei al mateix Crist. És Ell qui vol atan-

sar-se als carrers, a les places, a les cases, i 

a tota la gent, mitjançant qualsevol signe de 
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1 el primer que hem de fer és suggerir-li que 

conservi viva aquesta tensió interior, apa-

rentment contradictòria, entre l’astorament 

enfront del crit de Jesús i l’encís per la comu-

nió fraterna, el temor i la fascinació, talment 

com qui es trobés davant del misteri. Perquè 

aquesta tensió farà possible, tant la sintonia 

amb l’autora del llibre, com la concentració 

en el seu missatge essencial.

Si ens permeten, la recomanació a mante-

nir aquesta tensió interior obeeix també a una 

experiència personal, que la lectura i reflexió 

sobre El crit m’ha fet recordar: de fet va cons-

tituir per a mi durant anys motiu de recerca 

intel·lectual i orant. La recerca va començar fa 

molts anys, quan vaig haver d’explicar a un 

grup de senzills matrimonis el text de Ef 2, 

14-16. Aquí sant Pau ens parla que Jesucrist 

és la nostra pau, quan va destruir el mur de 

separació entre els dos pobles, fent-ne un 

de sol, una nova humanitat, per la seva mort 

en creu, on va fer morir l’enemistat. Aquella 

experiència amb els matrimonis va ser ben 

reeixida. Ells entenien perfectament des de 

la seva experiència d’amor, que la creu era 

un pas, necessari de fet, per assolir la unitat. 

Però la pregunta romania en l’interior: com i 

per què la Creu, precisament la Creu de Jesu-

crist, era condició per a l’amor i la comunió 

mútua? Un interrogant que venia alimentat 

per aquell doble sentiment d’atracció i temor 

propi del misteri i que esperonava la recerca. 

La Providència em va donar la possibilitat 

d’aprofundir teològicament el misteri de «la 

comunió interpersonal», en haver de complir 

un compromís acadèmic.

Però, com sabem, el pensament només 

és pensament i el que interessa és sempre la 

vida. Ara ens trobem davant d’un escrit que, 

tot i incloure una profunda teologia, no pre-

tén donar explicacions teòriques, sinó que 

vol transmetre una experiència: en dues parts 

bastant diferenciades ens transmet primer 

l’experiència del descobriment i vivència del 

misteri del Déu amor en Crist crucificat, per 

a narrar després el desplegament de l’expe-

riència de comunió en diferents àmbits, i de 

tot tipus de servei en favor de la unitat. Un 

objectiu que dóna a l’obra un valor afegit: el 

seu caràcter testimonial i la qualitat de servir 

com a verificació de qualsevol teoria o pro-

grama pastoral, que vulguin donar raó de la 

comunió fraterna o oferir vies pràctiques per 

a servir a la unitat.

Cal precisar que no hi ha aquí una mera 

narració. Qui, esperonat per la lectura 

d’aquesta obra se senti cridat a viure quel-

com semblant en la pròpia vida ha d’agrair 

que Chiara Lubich no es limiti a fer un relat 

de l’experiència viscuda per ella mateixa i 

pel Moviment, sinó que també miri d’expli-

car-la, en el sentit de «donar-ne raó», per tal 

de fer-la accessible. La seva reflexió, a la qual 

sembla que mai no ha renunciat i que gau-

deix del bon ajut d’alguns grans teòlegs, ve 

feta sempre arran de les vivències interiors 

i exteriors.

En aquest marc allò més cridaner és preci-

sament aquell pas d’una part a l’altra, la re-

lació vital entre l'experiència del Crist aban-

donat i el servei a la comunió. En aquesta 

mena de conversa que el lector manté amb 

l’autor d’un escrit testimonial, s’aixequen no 

poques preguntes, que van més enllà de la 

mera curiositat i tenen conseqüències im-

portants per a la nostra vida. Com ara, donat 

que molts treballen per la unitat i la pau en el 

món, què és el que ella buscava primer, la co-

munió en l’amor fratern o el lliurament total 

a Crist crucificat? Va trobar la Creu en el camí 

de l’amor fratern, o va trobar la comunió dels 

germans en el camí del seguiment radical de 

Crist, com un efecte d’aquest seguiment? 

Igualment li podríem demanar si el que volia 
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1era canviar el món assetjat per la guerra i els 

conflictes o assolir la pròpia salvació per la 

conversió personal. Parlem de «què busca-

va primer», no necessàriament en el sentit 

de successió temporal, sinó, sobretot, en el 

sentit d’intenció prioritària.

Respondre aquestes preguntes amb 

aquest llibre significa haver esbrinat la quali-

tat cristiana de Chiara Lubich. Des del punt de 

vista de la vivència concreta ens explica (veu-

re l’apartat «Llavors de coses grans») que la 

intuïció original és una: en el context de guer-

ra, llegint l’Evangeli en els refugis, veu clara 

la necessitat de posar tots els béns en comú 

i, simultàniament, la decisió d’elegir Aquell 

que «havien d’estimar tota la vida», buidar 

l’habitació i posar només un quadre que re-

presentava Jesús abandonat: «Ell solament 

en aquella nuesa». És a dir, la solitud de Crist 

abandonat, font de la comunió universal, tot 

d’una copsat a la manera d’un esclat de llum. 

Així mateix, en un únic instant, la crida a 

servir a la pau i la unitat ve integrada en el 

procés personal de transformació interior, 

pel qual participa de la vida de Crist, fins a 

viure ella mateixa el seu abandó en la Creu.

I no només ella mateixa. És admirable la 

integració en la seva persona de tot allò que 

tan sovint es viu per separat, fins i tot d’una 

manera contraposada. La relació personal 

amb Jesucrist, la seva experiència estricta-

ment religiosa i l’acció compromesa és en 

ella un mateix esdeveniment. La seva biogra-

fia interior es fon amb la biografia de la seva 

obra, del Moviment en definitiva. 

Per altra banda les dues parts del llibre 

no es poden separar tan fàcilment: des del 

primer moment, aprofundint vitalment en 

Crist abandonat, hi ha vivència intensa de 

comunió, i gaudint ja del do de la unitat en 

diferents àmbits de la vida del Moviment, de 

l’Església i del món, segueix havent-hi expe-

riències profundes de sofriment en la Creu. 

L’admirable misteri és que sempre la comu-

nió neix de l’abandó, com el seu fruit natural.

Si tenim present el llibre que recull sen-

gles escrits de Chiara Lubich i Igino Giordani, 

«Eren temps de guerra…». En les albors de 

l’ideal de la unitat, sembla que la guspira 

que encén la gran obra és efectivament el 

somni (l’esperança) de la unitat. Però era de 

la unitat que ve per l’amor (caritat). I l’amor, 

des del primer moment per a Chiara Lubich 

és Jesucrist (la fe). De manera que, d’acord 

amb els clàssics de l’espiritualitat cristiana, 

en ella no hi ha virtut teologal aïllada, que 

no inclogui la presència de les altres dues, 

perquè tot prové de la mateixa font. Això de-

mostra que la seva experiència fou talment 

de l’Esperit Sant.

Tanmateix, aquest llibre marca un itinerari 

i, com hem dit, deixa endevinar etapes en un 

mateix procés. És una història dibuixada de 

la mà de l’únic Esperit; però història a la fi. La 

successió temporal, el continu seguit d’es-

deveniments, no és un desgavell o un joc de 

l’atzar, sinó què té un sentit fonamental. Què 

ha volgut l’Esperit d’ella i del Moviment amb 

aquesta experiència? Sovint aquesta història 

ve interpretada com un itinerari de purifica-

ció i transformació; bé com un itinerari de 

purificació de l’amor (humà) o com un camí 

de purificació per a l’amor (de Déu). En de-

finitiva, preferim qualificar la història reflec-

tida en aquest escrit de Chiara Lubich com 

un paradigma de «transfiguració» en l’amor 

de l’Esperit, mitjançant la participació en el 

Misteri Pasqual de Jesucrist.

És la transfiguració en amor de l’Esperit de 

tot allò humà, que ella i el Moviment feien, la 

clau per a entendre l’eficàcia del servei a la 

unitat. Jesús abandonat, contemplat, estimat 

i viscut, com ho va fer Chiara Lubich, es cor-

respon amb allò que va viure, camí del marti-
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1 La sagrada escritura en mi vida sacerdotal. 

Article per a la revista Surge (15-10-11)

Accedo con gusto a la invitación que he reci-

bido de la revista “Surge” para comentar al-

gún texto de la Sagrada Escritura, que haya 

iluminado particularmente mi vida sacerdo-

tal. Que sirva esta pequeña colaboración 

como agradecimiento al servicio fiel que esta 

revista nos ha prestado durante tantos años 

en la espiritualidad sacerdotal.

Entiendo que el valor de estas colabora-

ciones radica en su carácter testimonial. La 

Sagrada Escritura, en efecto, nos ha acom-

pañado siempre, de una manera decisiva, en 

nuestro proceso de maduración sacerdotal. 

Son bastantes los textos que han ido ilumi-

nando este camino. Así, he visto, en la reite-

ración de la pregunta de Jesús a Pedro sobre 

su amor hacia Él (Jn 21,15-19), la sucesión ina-

cabable de preguntas semejantes que me iba 

haciendo Jesús, al pairo de las vicisitudes de 

mi vida ministerial. Su pregunta esencialmen-

te la misma, y mi respuesta, gracias a Dios 

también esencialmente igual, pero con tonos 

diferentes según situaciones vitales: segura 

ante el éxito, balbuciente ante el sufrimien-

to, el desconcierto o la duda; tímida ante mis 

errores y pecados; espontánea y agradecida 

ante la satisfacción... Así mismo, en ocasio-

nes de riesgo he podido recuperar mi posi-

ción específicamente apostólica en relación 

a Cristo y a la comunidad profundizando en 

aquel texto fundamental de Mc 3,14-16, cuan-

do Él, pensando (amando) a la Iglesia, llama 

a sí (junto a sí), de entre sus discípulos, a un 

grupo para “constituirlos” apóstoles, a fin de 

que ellos la amaran y la sirvieran igual que Él. 

Y me he sentido reconfortado, recuperando 

seguridad, al profundizar en el mensaje de 

2Co 1,19-22 en clave apostólica-ministerial, 

como una alusión posible a la teología y la 

ri, al començament del segle i, aquell mestre 

de la comunió en l’Església que fou sant Igna-

si d’Antioquia i que va expressar amb aque-

lles famoses paraules: «El meu amor està 

crucificat» (Carta als Romans, VII). Chiara Lu-

bich podria traduir, amb Orígenes: «Jesucrist, 

el meu amor, està crucificat»… i crida des de 

l’abandó del desamor. Però en el fons diria el 

mateix que sant Ignasi segurament volia ex-

pressar: està mort el meu desig de retenir la 

vida per a mi sol, estic disposat a morir, vull 

que Jesucrist mori en mi, perquè també en mi 

ressusciti; ara va ressuscitant en mi el verita-

ble amor; ara començo a estimar.

L’experiència doncs que ens deixa aquest 

testimoni de verificació en la pròpia vida del 

crit de Jesús a la Creu, és la d’un endinsa-

ment apassionant en un oceà sense límits de 

l’amor. Ni els nostres ulls, ni el nostre cor po-

den abastar-lo. Només deixant-se perdre en 

ell, i sent embolcallat per ell, hom pot gaudir 

de la seva força i la seva bellesa.

Avui agraïm a l’Esperit l’obra de servei a la 

comunió i a la unitat realitzada pel Moviment 

dels Focolars: d’ella se’n beneficien l’Esglé-

sia i el món. Però, un cop llegit i meditat amb 

empatia i realisme el testimoniatge que ens 

transmet aquest escrit de Chiara Lubich, més 

aviat hem d’agrair a l’Esperit el treball d’amor 

crucificat, que l’Esperit ha anat construint en 

el seu cor i de tots els focolarins. Perquè ja 

sabem que la comunicació veritable ve del 

silenci, la comunió profunda de la solitud i 

l’abraçada eterna de la distància, sempre 

que en el sofriment de l’abandó romangui 

l’amor. Com Jesús, que des de l’abisme del 

crit va balbucejar: «Pare, confio el meu alè 

(vida) a les teves mans» (Lc 23, 46), i des-

prés: «Tot (amor) s’ha complert» (Jn 19, 30).

+ Agustí Cortés Soriano, 
bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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1toestima”. Es una cuestión que sintoniza con 

la necesidad urgente, que siente hoy en el 

sacerdote, de superar la sensación de “des-

valimiento” (en el sentido propio de la pala-

bra, es decir la pérdida de valor, sea ante la 

sociedad y la comunidad concreta, sea ante 

sí mismo). La pregunta sería, ¿qué es lo que 

me da estabilidad (seguridad), valor, identi-

dad, ante el mundo y ante la comunidad? 

2. San Pablo da una primera respuesta 

a esta pregunta: por gracia de Dios “he vis-

lumbrado el paraíso”. Ese “ser arrebatado al 

tercer cielo” es el fundamento, no sólo de su 

conversión, sino también de su apostolado 

(por cierto enraizado en ella). Una experi-

encia de felicidad y plenitud vivida gratuita-

mente, tan decisiva como difícil de explicar. 

Se correspondería con las experiencias, 

igualmente desencadenantes del apostola-

do, de “haber estado con Él” (cf. Mac 3,14) 

o el “haber visto su gloria” en el lenguaje 

joánico o el “haber estado con Él en la mon-

taña” de 2Pt 1,16-18. Esta primera respuesta 

viene de considerar lo recibido de Dios. Una 

segunda respuesta vendrá de lo que el após-

tol es por él mismo: lo que le acredita como 

apóstol en este sentido son sus propias de-

bilidades. Una paradoja radical, que moti-

vará la explicación posterior. En todo caso, el 

apóstol queda confirmado en su “gloria”: él 

puede (debe) gloriarse.

3. La explicación de esta paradoja parece 

el eje del discurso, la clave para entender 

su apostolado… y toda su vida. Correspon-

dientemente la clave para entendernos a 

nosotros mismos. El célebre aguijón “dado 

a la carne” del apóstol (no “de la carne”) no 

será algo casual o circunstancial, sino una 

carga constitutiva de hecho de la existencia 

del apóstol en este mundo. Algo que procede 

del enemigo de la humanidad (cf. Sab 2,24), 

que obstaculiza todo el apostolado (1Tes 

espiritualidad del carácter sacerdotal: me 

sentía “tomado” (apropiado) por el “amén” 

de amor indeleble del Espíritu de Cristo para 

su servicio apostólico…

Pero recientemente, las circunstancias 

concretas por las que atraviesa la Iglesia (y 

el mundo) y los sacerdotes en ella, me han 

hecho volver sobre un texto, muy típico de 

San Pablo, que tanto bien ha hecho a la espi-

ritualidad sacerdotal. Me refiero a 2Co 12,1-10. 

Siendo aún muy joven sacerdote, me sor-

prendió que todo un especialista en San Pa-

blo como era el P. Lyonnet desarrollara su co-

mentario a este texto bajo el epígrafe “La ley 

fundamental del apostolado”, en su libro “La 

vida según el Espíritu”. Pero su estudio justi-

ficaba este epígrafe, entendiendo la palabra 

“ley”, como la norma existencial concreta 

para vivir el reto de ser apóstol instituido por 

Cristo en este mundo y en esta historia. No 

dejó de ser referente este texto a lo largo del 

tiempo. Pero ha sido ahora, desde hace unos 

diez años, en las circunstancias actuales, en 

el momento sacerdotal que vivimos, cuando 

se me revela con toda su oportunidad y su 

fuerza. Y he visto confirmada esta oportuni-

dad desde algún comentario, como el que 

hace el profesor A. Moreno García, en su 

estudio El apóstol ante la crisis. Una lectura 

retórica de 2Co 12,1-10.

Más allá de los estudios exegéticos espe-

cializados, aunque sin olvidarlos, podemos 

exponer telegráficamente algunos mensajes, 

nacidos de la experiencia orante sacerdotal a 

partir de este texto paulino.

1. El contexto da a entender que San Pa-

blo responde a la necesidad de acreditarse 

como apóstol ante la comunidad. Introduce 

para ello el concepto, frecuente en él, de 

“gloriarse”. Un concepto que tiene mucho 

que ver con lo que hoy se divulga abundan-

temente desde la psicología, como es la “au-
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1 5. Según esto, la seguridad, la fuerza, el 

poder del apóstol es real y está en él. Pero 

no procede de él, sino que le ha sido dada 

gratuitamente. El Señor le dice, literalmen-

te, “mi gracia para ti” (“te basta mi gracia”). 

Esta donación es específica para el aposto-

lado y, según palabras del propio San Pablo, 

constituye un tesoro, cuyo valor contrasta 

radicalmente con el barro de la vasija que lo 

lleva (2Co 4,7). Aunque la imagen pueda dar 

a entender que la gracia, el tesoro, y la debi-

lidad humana, el barro, sean dos realidades 

yuxtapuestas, sabemos que esta gracia se 

convierte en un principio interno de vida. En 

tanto que don del Espíritu, esta gracia es real 

autodonación de Dios y podemos entender 

que su efecto en el ministro es un fenómeno 

semejante a la “gratia gratis data”, entendi-

da como una cierta divinización. Igualmente 

descubrimos que, paralelamente a lo que 

ocurre en el hombre justificado, constituye el 

principio, la garantía y el fundamento de su 

libertad (la parresía apostólica).

6. El apóstol se convierte así en una “pre-

sencia viviente” de Cristo. Aunque se en-

tiende que es una presencia operativa, con 

vistas al ministerio (“para que resida el po-

der de Cristo”), la expresión que aparece en 

el texto, según los especialistas, reproduce 

las fórmulas que designan la presencia de 

Dios en medio de su Pueblo, en la tienda del 

encuentro (Ex 40,34-35) y del Verbo de Dios 

encarnado (Jn 1,14). Se trata de una pre-

sencia, resultado de un “ser habitado por 

el Espíritu” (Rm 8,9-11), por Cristo que vive 

en el apóstol, porque le amó y se entregó a 

sí mismo por él (cf. Gal 2,20). Y deducimos 

que, siendo una presencia poderosa y ope-

rativa con vistas al apostolado, este amor 

y esta entrega, que es su fuente, se dirige 

a todos aquellos que recibirán el beneficio 

del ministerio. El ministro dirá, por tanto, 

2,18) y que, dado su carácter contradictorio y 

paradójico, provoca incredulidad en quienes 

piensan con criterios de este mundo (2Co 

4,4). Es el conjunto de toda la debilidad hu-

mana que arrastra el apóstol personalmente, 

unido a las dificultades, humanamente insal-

vables, que el apóstol va encontrando en el 

ejercicio de su ministerio (la indiferencia de 

los sabios paganos, la intransigencia de los 

judíos, el hedonismo de los corintios… y las 

contradicciones intraeclesiales). Aceptado el 

hecho de esta contradicción, será legítimo, 

sin embargo, pedir insistentemente a Dios 

verse libre de ella.

4. Este aguijón tendrá un primer sentido 

en relación con la vida espiritual del após-

tol. Será una medicina contra su probable 

orgullo. Será un correctivo permanente del 

“gloriarse” mal entendido. Estamos en la 

línea de la manera como Dios ha tratado a 

sus amigos desde siempre, desde la tradi-

ción veterotestamentaria. El referente sería 

Jueces 7, donde el Señor salva a su pueblo 

con medios pretendidamente pobres, unos 

medios que, de por sí, hacen imposible el 

triunfo. San Pablo ha aprendido esta lección 

en su propia experiencia. Su conversión a 

Cristo esencialmente consistió en un triunfo 

de la gracia sobre el propio mérito y la pro-

pia justicia. Así mismo, su apostolado, que 

constituye un desarrollo de aquella conver-

sión, es una constante victoria del poder de 

Cristo sobre la propia debilidad. Y esto, que 

le dicta la experiencia, no será algo simple-

mente aceptado, sino que se convierte para 

él en ley o paradigma de su ministerio. Así lo 

expresa aludiendo al modo como afrontó el 

encargo “imposible” de evangelizar Corinto: 

desde la conciencia viva de debilidad, tem-

blor, ignorancia y, en definitiva, desde la cruz 

como única sabiduría y único poder (cf. 1Co 

2,1-5).
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1dora y confiada del Apóstol, que dice: ‘Cuan-

do soy débil, entonces es cuando soy fuerte’ 

(2Co 12, 10). La conciencia de esta debilidad 

abre a la intimidad de Dios, que da fuerza y 

alegría. Cuanto más persevera el sacerdote 

en la amistad de Dios, tanto más continuará 

la obra del Redentor en la tierra.”

+ Agustín Cortés Soriano. 
Obispo de Sant Feliu de Llobregat.

Introducción a las 43ª Jornadas estatales 

del CPM 

Tiana, 22-10-2011

En la preparación de los novios para el ma-

trimonio la Iglesia tiene actualmente un 

verdadero reto. Hoy, en efecto, no se puede 

entender simplemente como una “prepa-

ración para la vida matrimonial”, sino ante 

todo como una tarea dentro del marco de 

la llamada “nueva evangelización”. Ésta, 

recordémoslo, es la respuesta que la Iglesia 

da a la nueva situación por la que atraviesa 

el mundo de “vieja cristiandad”; y esencial-

mente consiste en una vigorización de la fe 

desde la raíz. En este sentido, la preparación 

para el matrimonio es una acción de la Igle-

sia que ha de contribuir a cubrir la distancia 

que hay entre la situación vital de los novios 

y la fe. Ello determina un lenguaje y un esti-

lo propios de un catecumenado. Pero tiene 

su objeto específico. Si bien la preparación 

al matrimonio puede ser ocasión de recu-

peración o hallazgo de la fe, no hemos de 

pedirle que sustituya a un itinerario de ini-

ciación cristiana. Tiene un objeto específico: 

el de ayudar a que los novios asuman la fe 

y el amor específicos que pide el sacramen-

to. Por ello sería más apropiado considerarla 

como un “catecumenado sacramental”, que 

“es Cristo que habita en mí, con su poder, 

por amor a vosotros”.

A modo de conclusión se enuncia el nú-

cleo del mensaje: “Porque en la debilidad 

llega al colmo (alcanza su cima) mi poder”. 

La máxima eficacia del poder de Dios en el 

apóstol se da cuando éste asume y vive su 

radical debilidad. No podemos dejar de en-

tenderlo a partir del “máximo de amor”, del 

amor extremado que significó la muerte de 

Jesús, según la teología de San Juan, como 

leemos en Jn 13,1. A este máximo de amor, 

vivido en la más profunda debilidad, corres-

ponde la máxima fecundidad y la máxima 

eficacia de salvación. Lo que, traducido en la 

práctica de la vida apostólica, significa que 

en el momento de impotencia y debilidad, 

la voz del resucitado continua diciendo: “no 

tengas miedo, sigue hablando y no te calles, 

pues yo estoy contigo…” (Act 18,9). Desde 

aquí uno puede adentrarse en el misterio de 

la existencia del sacerdote como existencia 

crucificada: ésta no será simplemente la vida 

sometida a las dificultades propias de su 

ministerio, sino sobre todo, la vida de Cristo 

crucificado, amante hasta el extremo, en él.

En definitiva, lo que parecía impedimento, 

ahora es condición para el apostolado y, por 

tanto, motivo de esperanza. Ya lo había dado 

a entender Jesús a los Apóstoles cuando fa-

cilitó la pesca abundante después de tantos 

intentos fracasados (Lc 5,5-11). Es un para-

digma de identidad sacerdotal: ser absoluta-

mente sostenido por la gracia y la presencia 

de Cristo, una forma modélica de vida apos-

tólica bajo el signo de la kénosis de Cristo…

Nos lo daba a entender el Papa Benedic-

to XVI en su Carta convocatoria del Año Sa-

cerdotal, citando el texto que acabamos de 

comentar:

“Todavía conservamos en lo más íntimo 

de nuestro corazón la exclamación conmove-
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1 20,21). Només sentir aquestes paraules ja 

seria suficient per a motivar el nostre esperit 

missioner: som missioners perquè Jesucrist 

ens ha enviat al món. Però hem de dir més. 

Aquesta frase és típica de l’Evangeli de sant 

Joan. Concretament les partícules “com”, 

“també”, “així també”, en aquest evangeli 

miren de relacionar l’enviament de Jesús pel 

Pare i l’enviament que Jesús fa dels deixebles 

(“Com el Pare m’ha enviat a mi...”: Jn 20,21; 

17,17). En definitiva, som missioners perquè 

creiem en Jesús que és missioner, enviat 

al món perquè el món cregui en Ell; i Ell és 

missioner perquè Déu Pare “té un esperit 

missioner” (l’Esperit Sant) pel qual ha estat 

enviat.

I encara hem d’afegir quelcom molt im-

portant. L’origen de la missió és al Pare Déu. 

Però podem saber quina és en Ell, la font 

més pregona. La missió és una expansió, una 

sortida d’un mateix, de la nostra interioritat 

i del nostre món, vers l’exterior, envers els 

altres que no creuen. Però no és una sorti-

da per a dominar, sinó simplement per amor. 

L’Evangeli de sant Joan fa servir les mateixes 

partícules “com”, “també”... per relacionar 

l’amor, la consagració, la fidelitat obedient, 

que Jesús viu respecte del Pare Déu, amb el 

tracte que Ell té amb nosaltres: “Com el Pare 

m’estima, així us estimo... guardeu els meus 

manaments, com jo guardo els manaments 

del meu Pare” (Jn 15,9-10); “consagra’ls en la 

veritat... com jo em consagro”... “que siguin 

u com tu Pare estàs en mi...” (Jn 17,17-19.21). 

Així doncs, no és pas cap gosadia dir que, qui 

no és missioner o pensa que no cal anunciar 

o transmetre la fe, és que no coneix l’amor de 

Jesucrist, o ha perdut la relació vital i amo-

rosa amb Ell, o no creu en Ell ni en Déu, el 

seu Pare.

Però aquest llenguatge de Sant Joan 

il·lumina el nostre compromís missioner 

de por sí es un momento interior (o poste-

rior) a una iniciación cristiana global.

Consideramos muy importante saber situ-

ar la preparación al matrimonio en este pun-

to entre la vida de los novios y el sacramento. 

Ello nos permite calibrar las virtualidades y 

los límites del trabajo que realizan los agen-

tes de pastoral en este ámbito. No olvidamos 

que siempre está presente la sensación de 

desproporción entre la tarea a realizar y las 

posibilidades reales. 

Agradecemos por ello el esfuerzo que rea-

liza el CPM para profundizar en este reto, que 

exige la nueva situación. Su larga tradición 

en este servicio avala los resultados de estas 

Jornadas.
† Agustí Cortés Soriano. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

Carta referent al DOMUND 2011

23-10-2011

La Jornada Mundial de les Missions és una 

cita de cada any amb un fet essencial per a 

la nostra fe: que l’Església, tots i cadascú 

de nosaltres, som missioners, anunciadors i 

transmissors de la fe. 

Pot sobtar que ens calgui recordar-ho (i 

celebrar-ho), essent realment un fet essenci-

al de la nostra fe. Però s’entén més, si tenim 

present que l’afebliment del nostre esperit 

missioner no és degut només a un simple 

oblit, sinó també a una falta de motivació 

profunda. I aquesta mancança de motivació 

vindrà, o bé que la nostra fe es troba esmor-

teïda, o bé que alguns plantejaments teòrics 

fan pensar que no cal transmetre la fe als qui 

no creuen.

En tot cas, el lema d’enguany es fa ressò 

d’unes paraules evangèliques, que estan al 

cor de la missió: “així també us envio jo” (Jn 
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1també en un altre sentit ben important. El 

“com” de les paraules de Jesucrist ens diu 

que la manera que té Ell de realitzar la seva 

missió, obeint el Pare, ha de ser també el 

nostre estil i la nostra forma de realitzar la 

missió que ens encomana. Així, per exem-

ple, si la frase del lema “així també us envio 

jo” ve en l’Evangeli després d’aquesta altra 

“Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat” 

(Jn 20,21), en el context d’una aparició del 

Ressuscitat als deixebles, nosaltres hem de 

fer el mateix: hem de ser missioners, pre-

sentant-nos al món talment com ressusci-

tats, un cop han experimentat i superat la 

seva mort, que anuncien i transmeten la 

pau de Jesucrist. No són ressuscitats tants 

missioners que han donat la seva vida en la 

missió i avui l’estan donant per Jesucrist?

Voldríem aprofitar el text de sant Joan, 

proposat enguany com a lema, per a convi-

dar a un aprofundiment en la urgència de re-

vifar el nostre esperit missioner i recolzar la 

tasca dels nostres germans missioners, que 

es troben en la primera línia de l’evangelitza-

ció “ad gentes”. Ells –i nosaltres amb ells– hi 

són, no només perquè obeeixen un mandat 

explícit de Jesús, com algú podria pensar es-

coltant els evangelis sinòptics (“Aneu i anun-

cieu l’Evangeli...”: Mc 16,15), sinó també per-

què ells i nosaltres hem copsat el que sent i 

viu el cor de Déu. Jesucrist, que ens l’ha fet 

conèixer, ens mostra que és un cor radical-

ment missioner, perquè ens estima de debò. 

Així com ens estima Ell, estimem també els 

nostres germans.
+ Agustí Cortés Soriano. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

LITÚRGIA I PASTORAL SACRAMENTAL 

Actualització del calendari litúrgic propi del 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

Setembre 2011

Amb data 3 de maig de 2011 es va rebre el 

decret de la Congregació per al Culte Diví i la 

Disciplina dels Sagraments pel qual es con-

cedeix poder incloure la Memòria Lliure del 

beat Josep Tous i Soler, prevere, en el calen-

dari litúrgic propi del bisbat de Sant Feliu de 

Llobregat el dia 27 de maig. Així mateix se’ns 

concedeix, tal com havíem demanat, que la 

Memòria Obligatòria de sant Felip Neri, que 

en el nostre bisbat se celebra també el 27 de 

maig (traslladada 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 esdevenir Memòria Lliure, per la qual cosa 

es podran incloure les dues Memòries Lliu-

res el mateix dia 27 de maig, a celebrar “ad 

libitum”. La documentació pròpia d’aquesta 

memòria (la carta de petició del bisbe Agustí 

i el decret de Roma), així com els textos pro-

pis per poder-la celebrar, es troben publicats 

en el Butlletí oficial del bisbat corresponent 

al mes de maig de 2011.

Recordem que amb anterioritat havien es-

tat també incorporades al calendari litúrgic 

[ ]Delegacions



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 12 9 4
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 4
1 propi del bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

dues memòries lliures més: la del beat Josep 

Samsó i Elias, màrtir, que se celebra el dia 

1 de setembre; i la de la beata Isabel Ferrer 

Sabrià i companyes, verges i màrtirs, que se 

celebra el dia 20 de novembre. La documen-

tació pròpia d’aquestes dues memòries, així 

com els textos propis per poder-les celebrar, 

es van publicar en el Butlletí oficial del bis-

bat corresponent als mesos de novembre-

desembre de 2010.

Per tal de facilitar la celebració d’aques-

tes memòries recentment incorporades, ad-

juntem el Calendari litúrgic propi del bisbat 

de Sant Feliu de Llobregat, actualitzat amb 

data maig de 2011.

Calendari litúrgic propi del bisbat de Sant 

Feliu de Llobregat actualitzat amb data maig 

2011

Gener

7 Sant Ramon de Penyafort, prevere. 

Memòria Obligatòria. 

21 Sants Fructuós, bisbe, Auguri i Eulo-

gi, diaques, màrtirs. Festa.

29 Sant Pere Nolasc, prevere. Memòria 

Lliure. 

Febrer

12 Santa Eulàlia de Barcelona, verge i 

màrtir. Memòria Lliure.

26 Santa Paula Montal Fornés, verge. 

Memòria Lliure.

Març

6 Sant Oleguer, bisbe. Memòria Lliure. 

9 Sant Pacià, bisbe. Memòria Lliure. 

23 Sant Josep Oriol, prevere. Memòria 

Lliure. 

Abril

18 Aniversari ord. Mons. Agustí Cortés. 

Memoria Obligatòria. 

23 Sant Jordi, màrtir patró secundari de 

Catalunya. Solemnitat. 

27 Mare de Déu de Montserrat, patrona 

de la diòcesi i principal de Catalunya. 

Solemnitat. 

Maig

22 Santa Joaquima de Vedruna, religio-

sa. Memòria Lliure. 

26 Dedicació de l’església catedral a la 

catedral, a la diòcesi. Festa.

27 Sant Felip Neri, prevere. Memòria 

Lliure. 

Beat Josep Tous, prevere. Memòria Lliu-

re. 

30 Beat Pere Tarrés, prevere. Memòria 

Lliure. 

Juny

6 Beat Josep Maria Peris Polo, prevere i 

màrtir. Memòria Lliure.

22 Sant Paulí de Nola, bisbe. Memòria 

Lliure. 

Juliol

4 Santa Isabel de Portugal. Memòria 

Lliure. 

27 Sant Cugat, màrtir. Memòria Obliga-

tòria .

30 Beats Cristí Roca Huguet, prevere, 

Constanci Roca Huguet, religiós, i 

companys màrtirs. Memòria Lliure.

Agost

31 Sant Ramon Nonat, prevere. Memò-

ria Lliure. 

Setembre

1 Beat Josep Samsó i Elias, prevere i 

màrtir. Memòria Lliure. 

9 Sant Pere Claver, prevere. Memòria 

Obligatòria. 

10 Beats Domènec Castellet i Lluís Ei-

xarc, preveres i màrtirs. Memòria 

Lliure.

19 Santa Maria de Cervelló, verge. Me-

mòria Lliure. 

24 La Mare de Déu de la Mercè, patrona 

de la Província Eclesiàstica de Barce-

lona. Festa.
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1hagut d’aprendre en els diferents casos que 

heu anat preparant.

És per aquest motiu que voldria, mitjan-

çant aquesta carta, posar-me a la vostra total 

disposició. Permeteu-me si mes no de recor-

dar el procés que segueix l’itinerari catecu-

menal.

1. Petició del baptisme al Rector de la Par-

ròquia que acull la petició, notificació al vica-

ri episcopal, i comunicació al Servei Diocesà 

per al Catecumenat.

2. Contacte amb el delegat del catecume-

nat, que juntament amb el rector de la parrò-

quia, proposen el procés a seguir.

3. El procés catequètic - litúrgic i la cele-

bració dels sagraments de la Iniciació Cristia-

na depèn de la Parròquia. 

4. El primer Diumenge de Quaresma es 

celebra a la Catedral el ritu d’elecció o ins-

cripció del nom dels nous catecúmens. Prè-

viament hi haurà una trobada amb els ca-

tecúmens a la Casa de l’Església per parlar 

sobre la importància del fet de ser batejat i 

incorporar-se a l’Església. 

5. La celebració dels sagraments de la 

iniciació cristiana: Baptisme, Confirmació i 

Eucaristia es donen en una mateixa celebra-

ció en Diumenge durant el temps pasqual i 

preferentment a la Vetlla Pasqual.

Tingueu per cert que podeu comptar amb 

l’ajut del Servei diocesà per al Catecumenat. 

Podeu trucar els dimecres i divendres, de 10h 

a 13h, al Bisbat, i preguntar per un servidor. 

Ens agradaria prendre part en les diferents 

demandes i processos per a iniciar aquest 

itinerari. Estic segur que puc comptar amb el 

vostre ajut sincer i fratern.

Us agrairia de tot cor que ens comuni-

queu, al Servei diocesà per al Catecumenat, 

la demanda dels diferents adults que segui-

ran aquest itinerari. Amb l’ajut de tots anirem 

decidint quin camí i etapes li són necessàries. 

Octubre

24 Sant Antoni Maria Claret, bisbe. Me-

mòria Obligatòria. 

Novembre

5 Beata Maria Ràfols, verge. Memòria 

Lliure.

6 Sant Sever, bisbe i màrtir. Memòria 

Lliure.

20 Beata Isabel Ferrer i Sabrià i com-

panyes, verges i màrtirs. Memòria 

Lliure.

Desembre

16 Sant Josep Manyanet, prevere. Me-

mòria Lliure. 

SERVEI DIOCESÀ PER AL CATECUMENAT

Carta del delegat als rectors oferint el ser-

vei diocesà per al catecumenat 

Sant Feliu de Llobregat, 24-10-2011

Benvolgut mossèn,

Hem iniciat el nou curs 2011-2012. Dins 

de les activitats pròpies de les parròquies 

i lligada a la catequesi, cada vegada més, 

ens trobem amb la realitat d’haver d’acollir 

adults que s’han decidit a emprendre un iti-

nerari d’iniciació cristiana. En aquest aspec-

te agraeixo la vostra participació en aquest 

procés d’acolliment, per al qual podeu 

comptar amb un sòlid itinerari catecumenal. 

Permeteu-me que us recordi que l’acompa-

nyament als catecúmens normalment es fa 

en la Parròquia. I és per aquest motiu que 

desitjaria estar informat per tal de consen-

suar l’itinerari catecumenal a seguir. És bo i 

convenient que per aquest itinerari compteu 

amb l’ajuda d’altres cristians batejats i com-

promesos que acompanyin aquest procés 

catequètic. Sóc conscient que per a alguns 

de vosaltres és nou i d’altres potser l’heu 
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1 ja portem temps de matrimoni per repensar 

quin sentit donem al nostre temps lliure i 

de feina. Adjunt a aquesta carta trobareu la 

primera catequesi i l’explicació de com estan 

estructurades, també trobareu el programa i 

la butlleta d’inscripció (material consultable 

al web). 

Units en el Crist, restem a la seva dispo-

sició. 
Josep Maria Guardiola i Dolors Ripollès

www.bisbatsantfeliu.org/familia

Rebeu una cordial salutació.

Mn. Ricard Hernández Taulé, 
Delegat Diocesà per al Catecumenat

FAMÍLIA I VIDA

Carta dels delegats als rectors, amb les pro-

postes del nou curs

Sant Feliu de Llobregat, 5-9-2011

Benvolgut Mossèn, 

Aquest any serà per a la Delegació l’any 

de la consolidació d’unes propostes que ja 

us hem presentat altres cursos: 

•	 La Setmana de la Família que aquest 

any celebrarem amb la resta de di-

òcesis amb Seu a Catalunya, si Déu 

vol, des del 19 al 25 de març. 

•	 La Jornada de la Família, el 25 de 

març. 

•	 Les Jornades de Diàleg en Família, 

aquest any una oportunitat per pre-

parar-nos per a la VII Trobada Mun-

dial de les Famílies, que s’esdevé a 

Milà des dels dia 30 de maig al 3 de 

juny de 2012. 

Proposem sis sessions en dissabtes a la 

tarda, de les 17 a les 18:30 hores, menys la 

primera que és diumenge; aprofitarem per 

treballar les deu catequesis que ens propo-

sen com a preparació de la VII Trobada Mun-

dial de les Famílies amb el Papa a Milà que té 

com a lema: La Família: el Treball i la Festa. 

Necessitem el seu suport. 

Pensem que aquesta oferta pot adreçar-

se als matrimonis joves casats els darrers 

anys a la seva parròquia, donat el contin-

gut pràctic que presenten les catequesis, 

que farem arribar a mesura que tinguem la 

traducció. També ens poden ajudar als que 
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1 tot confiant en Déu. En acabar la celebració 

el Sr. Bisbe saludà un per un tots els malalts, 

pelegrins i hospitalaris.

Mons. Saiz Meneses va presidir també la 

processó de la nit i la Missa internacional a 

Sant Pius X el diumenge.

Inauguració oficial del curs 2011-12 al Semi-

nari Conciliar de Barcelona

El passat dimarts, dia 4 d’octubre, festa de 

Sant Francesc d’Assís, va tenir lloc la inau-

guració oficial del curs 2011-12 al Seminari 

Conciliar de Barcelona. La celebració es va 

iniciar a la Sala Sant Jordi del mateix Semina-

ri amb el parlament del rector, Mn. Josep M. 

Turull, el qual va indicar que l’eix vertebra-

dor del nou curs serà “la nova evangelització 

entre les noves generacions.” El Bisbe Agustí 

Cortés, de la diòcesi de Sant Feliu de Llobre-

gat i el Cardenal Lluís Martínez Sistach, van 

prendre també la paraula per encoratjar els 

seminaristes a iniciar amb il·lusió i interès 

el nou curs, subratllant la importància de 

la formació humana en tot el procés fins a 

l’ordenació sacerdotal i recomanant les pa-

raules del papa Benet XVI a la missa que va 

tenir amb els seminaristes l’agost passat a la 

Catedral de La Almudena com a guia al llarg 

d’aquest curs. Després es va celebrar l’euca-

ristia i es va cloure la jornada amb un sopar 

de germanor.

Aquest nou curs, hi ha vuit seminaristes 

nous de la diòcesi de Barcelona (sis al semi-

nari major i dos al menor) i dos de nous de 

la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat (un al 

seminari major i un al menor).

Mons. Saiz Meneses presideix la peregrina-

ció de l’Hospitalitat de Lourdes 

 

Com cada any el bisbe de Terrassa, Mons. 

Saiz Meneses ha presidit la 151 peregrinació 

de l’Hospitalitat de Lourdes de les diòcesis 

de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobre-

gat al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes 

a França. Enguany el romiatge ha tingut lloc 

entre els dies 22 i 26 de setembre.

Mons. Saiz Meneses va adreçar la seva 

paraula el primer dia tot recordant el sentit 

del pelegrinatge i convidant a renovar-se i 

enriquir-se acompanyats de la Mare de Déu. 

El lema d’enguany ha estat “Pregar el Pare-

nostre amb Bernardette”. Precisament a la 

missa del dissabte a l’altar del Roser hi féu 

referència tot recordant el missatge central 

de Lourdes: la pregària, la conversió i la pe-

nitència, viscuts des de la celebració de la fe, 

el servei solidari i la convivència en amistat.

El dissabte� el Sr. Bisbe va presidir la mis-

sa a la gruta. La paraula del prelat hi fou molt 

propera als assistents, malalts, hospitalaris i 

pelegrins. Féu esment de les aparicions de la 

Mare de Déu i remarcà que la vida cristiana 

passa per meditar la Paraula de Déu, viure 

a prop de Maria que compleix la voluntat de 

Déu i fer per manera que en la nostra vida 

aquesta voluntat es faci realitat, perdonant 

els altres, estimant tothom, carregant la creu 

[ ]Crònica
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1 de novembre, i en la qual es commemorarà 

el primer aniversari de la seva dedicació pel 

Papa Benet XVI. 

2.- Mons. Vives, arquebisbe-bisbe d’Ur-

gell, ha invitat els bisbes a assistir, el dissab-

te 8 d’octubre, a La Seu d’Urgell, a la beati-

ficació de la Mare Anna Maria Janer, funda-

dora de l’Institut de Germanes de la Sagrada 

Família d’Urgell, en la celebració que serà 

presidida pel cardenal Angelo Amato, pre-

fecte de la Congregació per a les Causes dels 

Sants. Els bisbes han acollit la invitació.

3.- Tot seguit, els bisbes han fet amb de-

tall la valoració de la passada Jornada Mun-

dial de la Joventut (JMJ) i de la participació 

dels joves catalans en aquest esdeveniment, 

presidit el passat mes d’agost pel Sant Pare 

Benet XVI, a Madrid.

Els bisbes han agraït al Secretariat In-

terdiocesà de Pastoral de Joventut l’esforç 

organitzatiu, tant en els dies previs a la JMJ, 

celebrats en cadascuna de les deu diòce-

sis catalanes, com en els actes celebrats a 

Cuatro Vientos i a Madrid, els quals es van 

desenvolupar satisfactòriament, encara que 

amb alguns inconvenients, degut a la mag-

nitud de persones presents i a la complexitat 

de l’organització. Així mateix, els bisbes han 

agraït la intensa participació dels joves, la 

dels voluntaris, famílies, parròquies i esco-

les que han ajudat a fer possible el bon des-

envolupament d’aquest esdeveniment, que 

ha congregat més d’un milió i mig de joves 

d’arreu del món. També han agraït a les au-

toritats i ajuntaments la bona disposició i les 

ajudes concretes per a l’acollida.

Així mateix, els bisbes han tractat diver-

ses qüestions de pastoral de joventut, per 

seguir donant impuls a aquest àmbit tan im-

portant per a la vida de l’Església.

4.- El cardenal Martínez Sistach, encar-

regat de l’àmbit de la pastoral social, ha 

Comunicat de la reunió número 200 

Barcelona, 7-10-2011

El dia 6 d’octubre de 2011, ha tingut lloc la 

reunió n. 200 de la Conferència Episcopal 

Tarraconense (CET), al Seminari Conciliar de 

Barcelona. La reunió ha estat presidida per 

Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de 

Tarragona, que ha fet notar el número rodó 

de les 200 reunions de tots els Bisbes de les 

Diòcesis amb seu a Catalunya des de fa 33 

anys, per donar gràcies a Déu, amb tots els 

bisbes, pel treball conjunt de comunió i aju-

da mútua de la Conferència Episcopal Tarra-

conense. A la reunió hi han assistit tots els 

seus membres i abans ha tingut lloc un dinar 

al qual han pogut assistir Mons. Carles Soler 

i Mons. Jaume Traserra, bisbes emèrits de Gi-

rona i de Solsona, especialment invitats.

1.- En començar, i després de la pregària 

inicial, Mons. Pujol, en nom dels bisbes, ha 

felicitat el Cardenal Arquebisbe de Barcelo-

na, Dr. Lluís Martínez Sistach, amb motiu del 

50è aniversari de la seva ordenació sacerdo-

tal, que s’esdevingué el proppassat mes de 

setembre. El Sr. Cardenal ha agraït la felici-

tació i, per part seva, ha invitat els bisbes a 

participar en l’eucaristia d’acció de gràcies 

per la seva ordenació, que tindrà lloc a la ba-

sílica de la Sagrada Família el pròxim dia 6 

[ ]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

cultat de Filosofia de Catalunya, de l’Institut 

Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Insti-

tut de Teologia Fonamental. Després de la re-

unió, els bisbes de la Província Tarraconense 

han assistit a la inauguració oficial del curs 

2011-2012 del Seminari Major Interdiocesà 

que agrupa els seminaristes de les set diò-

cesis germanes. 

Crònica de la beatificació de la mare Anna 

Maria Janer Anglarill, fundadora de l’Institut 

de germanes de la sagrada família d’Urgell. 

Barcelona, 10 d’octubre de 2011

El dissabte dia 8 d’octubre de 2011, a les 11 

h, a la Seu d’Urgell Anna Maria Janer és pro-

clamada beata davant 4.500 fidels, en una 

celebració històrica per a la diòcesi d’Urgell, 

presidida per Mons. Amato. Després de les 

paraules inicials del Prefecte de la Congre-

gació per a les Causes dels Sants, Cardenal 

Angelo Amato, i del cant del Kyrie interpretat 

pel Cor dels Petits Cantors Lliures d’Andorra, 

l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, Mons. Joan-En-

ric Vives i la postuladora general de la Cau-

sa, Gna. Pilar Adín, han demanat al Cardenal 

Amato, com a representant del Sant Pare Be-

net XVI, la beatificació de la Serventa de Déu 

Anna Maria Janer Anglarill.

Aquesta és la petició que ha llegit Mons. 

Joan-Enric Vives:

La Venerable Serventa de Déu Anna Maria 

Janer Anglarill va néixer a la ciutat de Cerve-

ra (Catalunya - Espanya) el 18 de desembre 

de l’any 1800, i el dia següent ja va rebre la 

gràcia del baptisme. A la llar familiar, profun-

dament cristiana, va aprendre a conjugar la 

vida de pietat amb la sol·licitud pels pobres 

i els malalts, als quals visitava freqüentment 

a l’hospital de Castelltort de Cervera. La seva 

familiaritat amb el sofriment humà i amb les 

presentat als bisbes la Sra. Pilar Malla, vice-

presidenta de la Fundació “Sense Cadenes” 

i el Sr. Frederic Bayer, administrador de la 

mateixa Fundació, els quals els han exposat 

la situació actual del Centre Català de Solida-

ritat (CECAS) per a la rehabilitació de drogo-

addictes. El CECAS és una institució comuna 

de l’episcopat català i de les Càritas dioce-

sanes dels bisbats de Catalunya, gestionada 

per la Fundació “Sense Cadenes” i inspirada 

en el Projecte Home, valorada en el Concili 

Provincial de 1995. Durant el passat any 2010 

ha atès 577 persones, en els distints centres 

d’acollida i de règim obert a Barcelona, Tar-

ragona, Lleida, Tàrrega i Balaguer, amb l’ajut 

de més de trenta professionals i un nombre 

important de voluntaris. Els bisbes han trac-

tat els diferents àmbits d’actuació del CECAS 

i han agraït a la Sra. Malla i al Sr. Bayer i a 

totes les persones que hi col·laboren el seu 

esforç i dedicació.

5.- A proposta de Mons. Cortés, encarre-

gat de l’àmbit de pastoral familiar, els bisbes 

han aprovat les dates del 19 al 25 de març de 

2012, per a celebrar la Setmana de la Família 

en les diòcesis catalanes. Així mateix, han 

tractat de la participació en la pròxima Jorna-

da Mundial de les Famílies, que tindrà lloc a 

Milà (Itàlia) el pròxim mes de juny de 2012, 

amb el lema “Família, treball, festa”. 

6.- Mons. Vives ha distribuït als bisbes un 

exemplar del llibre del Dr. Sebastià Janeras, 

“Les Esglésies Orientals. Història, tradició 

espiritual i visió ecumènica”.

7.- En acabar la reunió, Mons. Vives ha in-

vitat els bisbes a assistir als actes de cloenda 

del Mil·lenari de Sant Ermengol, que tindran 

lloc a La Seu d’Urgell, els dies 4 i 5 de novem-

bre de 2011. 

8.- Al matí, els bisbes han assistit a la 

inauguració oficial del curs 2011-2012 de la 

Facultat de Teologia de Catalunya, de la Fa-
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1 vera, que acollia les nombroses víctimes de 

la guerra. Durant deu anys va atendre amoro-

sament els orfes d’aquella casa, els nens de 

famílies molt pobres, els joves discapacitats 

sense esperança i els ancians.

El 1858, el bisbe d’Urgell, Monsenyor Jo-

sep Caixal i Estradé, que la coneixia del seu 

temps de professor de teologia a Cervera, 

va demanar a la Serventa de Déu que es fes 

càrrec de la direcció del Sant Hospital de La 

Seu d’Urgell. I el 29 de juny de 1859, arribà 

amb dues postulants a La Seu, on fundà 

l’Institut de Germanes de la Sagrada Família 

d’Urgell. El mes d’agost va presentar al bisbe 

la regla de vida de les germanes i el 1860 va 

rebre l’aprovació diocesana del nou Institut 

dedicat a l’assistència de malalts i pobres, i a 

l’ensenyament de la infància i de la joventut 

marginada, sempre veient-hi en ells el ros-

tre de la persona de Jesucrist. Des d’aquell 

moment, la Serventa de Déu va fundar esco-

les, hospitals i cases de caritat a les diòcesis 

d’Urgell, Solsona i Barcelona.

El nou període revolucionari de la història 

d’Espanya que va començar el 1868 i que es 

va allargar amb diverses etapes i vaivens, i 

amb noves guerres i revolucions sagnants 

fins el 1875, va representar un cop dur per 

a les obres de la Mare Janer. Les fundacions 

van ser sovint tancades i les germanes de 

la caritat dispersades. Ella mateixa va ser 

expulsada de l’hospital de La Seu d’Urgell. 

Tot i això, el bisbe Josep Caixal va intentar 

refer l’Institut de Germanes de la Caritat de 

la Mare Janer i les seves obres. Per això, i se-

guint la praxi jurídica de llavors, va nomenar 

el 1874, com a director espiritual d’algunes 

comunitats, el prevere sant Josep Manyanet 

i Vives, que va dirigir la vida de les comuni-

tats fins el 1879. Va ser durant aquest temps 

quan, a la tradició espiritual antiga de la 

comunitat, es va insistir també en el Misteri 

germanes de la caritat, que allà s’encarrega-

ven dels malalts i d’una escola de nenes ne-

cessitades, va fer que aviat sentís la crida del 

Senyor a seguir-lo dins d’aquella comunitat 

de Verges de la caritat, consagrades a servir 

Crist en els malalts i els pobres.

El 1819 va entrar com a Germana de la Ca-

ritat a l’hospital de Cervera, on va romandre 

durant 17 anys ininterromputs lliurada a la 

cura dels malalts, i a l’educació de les nenes, 

exercint el càrrec de mestra de novícies i de 

superiora. Foren moments especialment di-

fícils, marcats per les anomenades guerres 

carlines, que eren guerres civils que van en-

sangonar la història d’Espanya del segle XIX, 

i per les seqüeles que van acompanyar-les: 

morts, destruccions, fam i pestes. Anna Ma-

ria Janer es va consagrar amb total dedicació 

a l’assistència de les víctimes de la guerra: 

gent gran, vídues, orfes, ferits i malalts.

L’any 1836 el govern liberal expulsà la 

Serventa de Déu i les seves germanes de 

l’hospital de Castelltort i durant un any es 

van dedicar a ensenyar en una institució ci-

vil, el “Reial Col·legi d’Educandes” de Cerve-

ra. Posteriorment, l’Infant Carles de Borbó li 

demanà que s’encarregués, juntament amb 

les seves germanes, d’organitzar els hospi-

tals militars en zona carlista, situats en masi-

es del Berguedà i el Solsonès, a la Catalunya 

interior.

Acabada la guerra, la Mare Anna Maria va 

sofrir l’exili amb algunes de les seves compa-

nyes a Tolosa de Llenguadoc (França) fins el 

1844. Quan va poder tornar a Espanya, es va 

unir a la restaurada comunitat de germanes 

seculars de la caritat a l’hospital de Castell-

tort i de nou va ser elegida superiora. L’any 

1849 s’obrí en la seva vida un nou camp d’ac-

ció quan es va oferir com a voluntària per a 

treballar com a Germana en una altra institu-

ció de caritat, la Casa de Misericòrdia de Cer-
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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

una bellíssima pregària de confiança: “Vós, 

Senyor, em donareu gràcia per a ser-vos es-

posa fidel, que us estimi molt i us serveixi 

en la persona dels malalts desvalguts. Vós, 

en canvi, al seu dia em direu: «Entra, perquè 

vaig estar malalt i em socorregueres; entra, 

perquè la teva llàntia sempre va cremar»”.

Tot seguit, el Cardenal Amato ha llegit en 

llatí la Carta Apostòlica del Sant Pare que 

transcrivim a continuació en la traducció al 

català:

Nos, atenent el desig del nostre germà 

Joan-Enric Vives Sicília, arquebisbe-bisbe 

d’Urgell, així com el d’altres molts germans 

meus en l’episcopat i de nombrosos fidels, 

consultada la Congregació per a les Causes 

dels Sants, amb la Nostra Autoritat Apostòli-

ca, concedim la facultat perquè la Venerable 

Serventa de Déu Anna Maria Janer Anglarill, 

verge, Fundadora de l’Institut de Germanes 

de la Sagrada Família d’Urgell, la qual, dona 

humil, forta i rica en misericòrdia, sense cap 

excepció ni discriminació va oferir el seu ser-

vei als pobres i malalts, d’ara en endavant 

pugui ser anomenada Beata, i que la seva 

festa pugui ser celebrada cada any el dia 11 

de gener, dia del seu naixement al cel, en 

els llocs i segons les normes establertes pel 

Dret. En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 

Sant, Amén.

Un cop proclamada beata, a la part pos-

terior del presbiteri s’ha descobert un retrat 

de grans dimensions de la Mare Anna Maria 

Janer, mentre la coral cantava la tornada de 

l’himne composat en honor de la fundado-

ra de les Germanes de la Sagrada Família 

d’Urgell. I, a continuació, la Gna. Maria Rosa 

Carrera, una de les religioses que va iniciar 

la causa de beatificació, i el Dr. Antoni Vives, 

metge que va certificar la curació miraculosa 

per intercessió de la Mare Janer, han dut les 

relíquies fins l’altar. 

de la Sagrada Família de Nazaret com a font 

de virtuts per al nou estil de vida. En aquest 

període la Serventa de Déu va romandre re-

legada en obedient silenci i fidelitat eclesial.

L’any 1879, el nou bisbe d’Urgell, Mons. 

Salvador d’Horta Casañas i Pagès, poste-

riorment creat Cardenal pel Papa Lleó XIII, 

d’acord amb el Nunci Apostòlic, Mons. Ange-

lo Bianchi, va reorganitzar i donar nou impuls 

a la vida de l’Institut i sempre el va protegir. 

El 1880 es va celebrar el primer capítol gene-

ral i la Venerable Mare Janer, malgrat els seus 

80 anys, va ser reconeguda per totes com la 

veritable Mare d’aquella soferta comunitat, 

per la qual cosa va ser elegida primera Su-

periora General per al trienni 1880-1883. La 

Serventa de Déu va passar els últims anys 

de la seva vida a la casa de Talarn, essent un 

genuí exemple de caritat per a les noves ge-

neracions de religioses. L’Eucaristia, l’amor i 

la contemplació del Misteri del Cor Traspas-

sat de Crist a la Creu, i l’amor filial a la Verge 

Maria, la Mare de Déu, alimentaven la Ser-

venta de Déu i sostenien la seva fe. Una fe 

fonamentada en l’esperança i sostinguda per 

la seva caritat heroica envers els més pobres 

i abandonats, així com per la pràctica de les 

virtuts de la virginitat consagrada, l’obedièn-

cia eclesial, la pobresa evangèlica i la humili-

tat i amabilitat de cor. Recomanava “dolcesa 

i caritat, sempre”, ja que en tot volia estimar 

i servir el seu Senyor, Jesucrist. I manifesta-

va amb ardor que “estimava l’Església més 

que a la seva pròpia vida”. Va viure de forma 

extraordinària el que conforma la vida ordi-

nària, excel·lint en les virtuts de la humilitat 

i de la caritat.

Poc abans de lliurar la seva ànima a Déu, 

va expressar el seu últim desig de morir sobre 

el terra nu com a penitent per amor a Crist. 

L’11 de gener de l’any 1885 va entrar a la vida 

eterna, amb el seu Senyor. D’ella conservem 
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1 ha finalitzat agraint “la bellesa de la santedat 

d’una dona com Anna Maria Janer: demanem 

perquè intercedeixi per nosaltres i ens ajudi 

a ser millors cristians”.

Tot seguit ha pres la paraula la Superiora 

General de la Congregació, Gna. Irma Beret-

ta, qui ha començat fent seves, ha dit, “les 

paraules que m’han fet arribar tantes i tan-

tes germanes: Gràcies a Déu pel regal que 

ens ha fet”. Ha manifestat també la seva 

gratitud als familiars de la Mare Janer, al cor 

que ha solemnitzat la celebració i a tots els 

presents. Una gratitud “carregada de com-

promís, perquè sentim que els passos que 

va iniciar la nostra fundadora els continuem 

avui nosaltres, dirigits vers Crist i vers el món 

actual, tan necessitat d’un missatge d’espe-

rança”. I ha afegit: “Que bonic seria que avui 

sortíssim d’aquí amb el compromís d’acollir 

en les nostres vides el gran Amor que Ell ens 

té; veure el rostre de Jesús en qui ens envolta 

és un camí a seguir, un camí que avui ence-

tem plegats com a família”.

La Superiora General de la Congregació 

ha tingut tot seguit unes paraules adreça-

des a les germanes de la Sagrada Família 

d’Urgell, a les quals ha dit que “sentim una 

gran necessitat de comunió, basada en l’ac-

ceptació de les diferències, fent d’aques-

tes un camí de trobada”; i les ha convidat 

a seguir l’exemple de la Mare Janer, “una 

catalana universal que ens va ensenyar a 

estimar la nostra terra obrint-nos alhora a 

tot el món”.

En finalitzar la cerimònia, els abande-

rats han guiat els prelats i sacerdots con-

celebrants en processó fins a la plaça de la 

Catedral, on els esperava una cobla a punt 

per començar una audició de sardanes, a la 

qual s’hi han sumat part de les autoritats 

presents en la celebració i una bona colla de 

pelegrins.”

Un cop conclòs el ritu de beatificació de 

la Mare Anna Maria Janer amb les paraules 

d’agraïment de l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, 

ha començat la Litúrgia de la Paraula. El Car-

denal Amato, a la seva homilia, s’ha adreçat 

als fidels en català per exhortar-los que se-

gueixin l’exemple de la Mare Janer, “una dona 

catalana d’una peça”, i es mantinguin ferms 

en la fe i forts en l’esperança, especialment 

en una època de dificultats com l’actual. En 

el moment de les ofrenes, cinc familiars de 

la fundadora de la Congregació han ofert pa 

i vi; el coordinador general dels voluntaris i 

el Mestre Leopoldo, de Guinea Equatorial, 

han fet ofrena d’una olivera petita, i la Gna. 

Rosario Cabeza, de Valladolid, ha ofert una 

garba de blat. 

(Poden trobar el text íntegre de l’homilia 

del Cardenal Amato al web del bisbat d’Ur-

gell: www.bisbaturgell.org) 

Vuit prelats i una trentena de sacerdots 

han donat la comunió als prop de 4.000 fi-

dels que omplien l’envelat on s’ha celebrat 

l’eucaristia de beatificació de la Mare Janer. 

Un envelat que ha esdevingut “una prolon-

gació de la Catedral de Santa Maria d’Urgell” 

gràcies als prop de tres-cents voluntaris que 

han col·laborat d’una manera exemplar en 

l’organització de l’esdeveniment, tal com ha 

dit l’arquebisbe-bisbe d’Urgell en finalitzar la 

celebració eucarística. Mons. Vives ha ence-

tat la seva al·locució final expressant l’agraï-

ment al Cardenal Amato per una jornada que 

“marcarà el present i el futur de la nostra 

Església diocesana”. I ha agraït també a les 

nombroses autoritats civils i polítiques la 

seva presència en un esdeveniment tan im-

portant per a tots els cristians, i en particular 

per a l’Institut de la Sagrada Família d’Urgell 

i per al Bisbat d’Urgell. L’Arquebisbe Joan-En-

ric ha expressat el desig que el sepulcre de la 

Mare Janer esdevingui lloc de pelegrinatge, i 
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i la bona aportació feta en el camp de les 

publicacions, en els volums de Qüestions 

teològiques i de la Revista Catalana de Te-

ologia. Així mateix, ha fet referència al 25è 

aniversari de l’Institut Superior de Litúrgia, 

que té gran projecció internacional, especi-

alment als alumnes llatinoamericans. El Dr. 

Puig també ha subratllat la importància dels 

sis Instituts Superiors de Ciències Religioses 

patrocinats per la FTC: Barcelona (en les se-

ves modalitats presencial i virtual, i en les 

seves aules obertes a les diòcesis de Sant 

Feliu i Terrassa), Tarragona (on s’integren 

docents i estudiants provinents de Tortosa), 

Girona, Lleida (on s’integren docents i estu-

diants provinents de Solsona i d’Urgell), Vic 

i Mallorca. El Dr. Puig ha subratllat també la 

col·laboració de la FTC amb la Universitat de 

Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans, en 

diversos projectes i ha acabat lloant la FTC i 

les institucions a ella vinculades com exem-

ple de cohesió i de treball conjunt entre les 

diòcesis catalanes. Per part seva, el Dr. Mar-

tínez Porcell ha fet memòria de les activitats 

dutes a terme per la FFC –que forma part de 

la Universitat Ramon Llull-.

En el transcurs de l’acte, el gran canceller 

ha lliurat la medalla de la FTC als professors 

Josep Castanyé, Xavier Parés i Salvador Pié, 

que enguany passen a la condició d’emèrits.

La lliçó inaugural ha estat pronunciada 

pel Dr. Francesc Torralba, professor de la 

FFC, que ha tractat de: L’essència de l’amor 

segons Sören Kierkegaard. Lectura filosòfica 

de Kjerlighedens Gjerninger. 

 En acabar, el cardenal de Barcelona i gran 

canceller de les Facultats Eclesiàstiques Dr. 

Martínez Sistach ha agraït al Dr. Torralba la 

seva lliçó inaugural, i ha fet memòria de la 

visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI a 

Barcelona, el proppassat mes de novembre, 

per dedicar la basílica de la Sagrada Família 

Inauguració del curs 2011-2012 a la Facultat 

de Teologia i la Facultat de Filosofia de Ca-

talunya

Barcelona, 6-10-2011

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís 

Martínez Sistach, gran canceller de la Facul-

tat de Teologia de Catalunya (FTC) i de la Fa-

cultat de Filosofia de Catalunya (FFC), ha in-

augurat oficialment el curs 2011-2012 d’amb-

dues Facultats, el dijous 6 d’octubre, a l’Aula 

Magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

A les deu del matí, el cardenal ha presi-

dit una solemne Eucaristia concelebrada, ha 

donat gràcies a Déu per l’important treball 

formatiu i d’investigació que es fa en les Fa-

cultats i ha animat a tots, professors i alum-

nes, a continuar i aprofundir en l’estudi i en 

la investigació, sota la llum de la Paraula i 

l’Esperit de Déu. Després, ha presidit l’acte 

acadèmic acompanyat per l’arquebisbe de 

Tarragona, Mons. Jaume Pujol, vice-gran can-

celler de la FTC, pel bisbe emèrit de Solsona, 

Mons. Jaume Traserra, vice-gran canceller de 

la FFC i pels degans de les Facultats, Drs. Ar-

mand Puig i Joan Martínez Porcell. Han assis-

tit també a l’acte l’arquebisbe-bisbe d’Urgell 

i els altres bisbes de les diòcesis catalanes, 

altres personalitats eclesiàstiques i civils i 

una nombrosa representació de professors 

i alumnes.

La memòria del curs 2010-2011 de la FTC, 

de l’Institut Superior de Litúrgia i de l’Insti-

tut de Teologia Fonamental de Barcelona ha 

estat presentada pel Dr. Puig i la de la FFC 

pel Dr. Martínez Porcell. El Dr. Puig ha valo-

rat molt positivament la implantació com-

pleta del “Pla Bolonya” en la FTC i la seva 

col·laboració amb la FFC, així com el bon 

nombre d’alumnes en el quinquenni institu-

cional i en els cursos de llicència i doctorat, 
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1 col·laboren més de 100 persones -preveres i 

laics- de les deu diòcesis catalanes. Enguany, 

la “xarxa” ha treballat el tema de la partici-

pació en les comunitats. Fruit d’aquell treball 

ha estat la publicació d’un llibre que recull 

un conjunt d’elements teòrics i pràctics so-

bre la participació pastoral en les comunitats 

cristianes i exposa detalladament disset ex-

periències que es duen a terme en diverses 

diòcesis catalanes.

La lliçó inaugural del curs, “Una nova eta-

pa evangelitzadora. Teologia i pastoral”, ha 

estat pronunciada pel Dr. Xavier Morlans, 

professor de la Facultat de Teologia de Cata-

lunya, el qual ha fet una aprofundida anàlisi 

del document “La nova evangelització per a 

la transmissió de la fe cristiana”, preparatori 

del pròxim Sínode de Bisbes, que tindrà lloc a 

Roma a la tardor del 2012. El Dr. Morlans, en 

la seva lliçó, ha subratllat la novetat de l’actu-

al etapa d’evangelització, les diverses formes 

del ministeri de la Paraula, el paper essencial 

de l’anunci en l’evangelització, la importància 

de la iniciació cristiana com a “temps llarg” 

per configurar les actituds fonamentals del 

cristià i el paper decisiu dels laics cristians en 

la nova etapa d’evangelització.

En cloure l’acte, Mons. Pujol ha agraït la 

labor de totes les persones que fan possible 

les activitats del CEP, ha felicitat el Dr. Mor-

lans per la seva lliçó, tot valorant la impor-

tància de la nova evangelització, en l’estela 

del Concili Vaticà II, i ha declarat inaugurat el 

curs 2011-2012.

i per impulsar la nova evangelització. El car-

denal ha dit també que, juntament amb tots 

els bisbes de Catalunya, animen a professors 

i alumnes a prosseguir amb perseverança el 

seu preuat servei a l’Església i a la societat. 

Tot seguit, ha declarat inaugurat el curs 2011-

2012.

Inauguració del curs 2011-2012 al centre 

d’estudis pastorals de les diòcesis catalanes 

Barcelona, 25-10-2011

Aquest dilluns 24 d’octubre ha tingut lloc 

la inauguració del curs 2011-2012 al Centre 

d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes 

(CEP). L’acte ha estat presidit per l’arquebis-

be de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, presi-

dent de la Conferència Episcopal Tarraconen-

se (CET), acompanyat per l’arquebisbe-bisbe 

d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, secretari de 

la CET i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, 

Mons. Agustí Cortés. S’han adherit també a 

l’acte el cardenal arquebisbe de Barcelona i 

els altres bisbes catalans.

El director del Centre, Mn. Josep Maria Do-

mingo, vicari episcopal de la diòcesi de Sant 

Feliu de Llobregat, ha pronunciat el primer 

parlament, donant la benvinguda a tothom, 

emmarcant el nou curs en la dinàmica de la 

nova evangelització, i recordant persones 

estimades traspassades recentment, molt 

vinculades al CEP com Mn. Josep Boix, que 

va pertànyer al Consell de Direcció durant 

vint anys.

El P. Antoni Serramona, secretari del Cen-

tre, ha llegit la memòria del curs 2010-2011, 

fent esment de les diverses activitats realit-

zades al servei de les comunitats cristianes 

i del desvetllament de vocacions per a la 

pastoral. S’ha referit també a la “Xarxa CEP”, 

l’espai virtual de reflexió pastoral en què 
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1 Des de la Comissió Episcopal de Litúrgia 

de la CEE, s’anima tothom, consagrats i laics, 

a participar-hi, per tal d’aprofundir sobre l’es-

perit de la Litúrgia i rebre una formació ade-

quada. S’espera l’assistència de més de 200 

participants. I també la presència dels bisbes 

que formen part de l’esmentada Comissió: 

Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, Mons. 

Mario Iceta, bisbe de Bilbao, Mons. Julián Ló-

pez, bisbe de Lleó, Mons. Jesús Murgui, bisbe 

de Mallorca, Mons. Carmelo Borobia, bisbe 

auxiliar emèrit de Toledo i Mons. Pere Tena, 

bisbe auxiliar emèrit de Barcelona.

Les persones interessades a participar-hi 

es poden inscriure fins el mateix dia 25 d’oc-

tubre, al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ 

Diputació, 231 – Tel. 93 454 16 00). 

A continuació s’inclou el programa deta-

llat d’aquestes Jornades: 

Dimarts, 25

16.30 h – Recepció i entrega de materials.

17.30 h – Pregària d’obertura.

Salutació als participants i presentació de 

les Jornades a càrrec del Sr. Cardenal 

Lluís Martínez Sistach.

18.00 h – Ponència “La relación entre Ars 

celebrandi y ars participandi” a càrrec 

del P. Matías Augé, consultor de la Con-

gregació per al Culte Diví i la Disciplina 

dels Sagraments.

20.00 h – Vespres i Eucaristia a la capella 

del Seminari.

Dimecres, 26

09.00 h – Laudes a la capella del Seminari.

10.00 h – Ponència “Unidad intrínseca 

entre la liturgia de la Palabra y la litur-

gia Eucarística” a càrrec de Mn. Joan 

Obach, rector de la Parròquia de Sant 

Oleguer, Barcelona.

Comunicació “Participación y ministerio 

Jornades de litúrgia 2011, a Barcelona, orga-

nitzades per la CEE

Barcelona, 21-10-2011

El proper dimarts, dia 25 d’octubre, s’inici-

aran les Jornades Nacionals de Litúrgia, or-

ganitzades per la Comissió Episcopal de Li-

túrgia de la Conferència Episcopal Espanyola 

(CEE), la qual està presidida pel Sr. Cardenal 

Lluís Martínez Sistach. Les Jornades tindran 

lloc al Seminari Conciliar de Barcelona, del 

25 al 28 d’octubre, amb el lema “Ars cele-

brandi”, i remarcaran la importància de l’art 

de la celebració per a una bona participació 

en les celebracions litúrgiques.

De dimarts a divendres hi haurà diver-

ses ponències i comunicacions en les quals 

intervindran, entre d’altres, el Sr. Cardenal 

Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez 

Sistach, Mons. Sebastià Taltavull, bisbe au-

xiliar de Barcelona, el P. Matías Augé, con-

sultor de la Congregació per al Culte Diví i 

la Disciplina dels Sagraments i el Dr. Jaume 

González Padrós, director de l’Institut Supe-

rior de Litúrgia de Barcelona.

Els participants a les Jornades visitaran 

la basílica de la Sagrada Família el dijous 

dia 27 d’octubre, a la tarda, i celebraran les 

vespres i l’eucaristia a la cripta de la mateixa 

basílica.

[ ]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  E s p a n y o l a

Comunicació “El canto litúrgico en conso-

nancia con lo que se celebra” a càrrec 

de Mn. Antonio Alcalde, del Departa-

ment de Música del Secretariat de la 

C.E.L.

Diàleg amb els ponents.

13.00 h – Clausura de les Jornades.

sacerdotal” a càrrec de Mn. Aurelio 

García, delegat diocesà de Litúrgia de 

Valladolid.

Diàleg amb els ponents.

16.00 h – Assaig de cants.

16.30 h – Ponència “Catequesis mista-

gógica necesaria para la participación 

en el misterio” a càrrec de Mons. Se-

bastià Taltavull, bisbe auxiliar de Bar-

celona.

Comunicació “Ejemplaridad de la liturgia 

episcopal” a càrrec del Dr. Jaume Gon-

zález Padrós, director de l’Institut Su-

perior de Litúrgia de Barcelona.

Diàleg amb els ponents.

20.00 h – Vespres i Eucaristia a la capella 

del Seminari.

Dijous, 27

09.00 h – Laudes a la capella del Seminari.

10.00 h – Ponència “El arte al servicio del 

ars celebrandi: el Templo de la Sagrada 

Familia” a càrrec del Sr. Cardenal Lluís 

Martínez Sistach, president de la Co-

missió Episcopal de Litúrgia.

Comunicació “Predicación y homilía” a 

càrrec de Mn. Arcángel Moreno, delegat 

diocesà de Litúrgia de Ciudad Real.

Diàleg amb els ponents.

16.00 h – Visita a la Basílica de la Sagrada 

Família.

18.30 h – Vespres i Eucaristia a la Basílica 

de la Sagrada Família.

Divendres, 28

08.30 h – Laudes i Eucaristia a la capella 

del Seminari

10.00 h – Ponència “La actuosa participa-

tio: condiciones personales para una 

participación activa” a càrrec del P. Luis 

Fernando Álvarez, director del Centre 

d’Estudis Teològics de Sevilla.
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1 El prevere és ministre, és a dir, servent i 

alhora administrador prudent de la divina mi-

sericòrdia. A ell queda confiada la gravíssima 

responsabilitat de «perdonar o retenir els 

pecats» (cf. Jn 20,23); a través d’ell, els fidels 

poden viure, en el present de l’Església, per 

la força de l’Esperit, que és el Senyor i dóna 

la vida, la joiosa experiència del fill pròdig, 

el qual, quan torna a la casa del pare per vil 

interès i com a esclau, és acollit i reconstituït 

en la seva dignitat filial.

On hi ha un confessor a disposició, abans 

o després arriba un penitent, i on persevera, 

fins i tot de manera obstinada, la disponibili-

tat del confessor, arribaran molts penitents!

Redescobrir el sagrament de la reconcili-

ació, com a penitents i com a ministres, és 

la mesura de la fe autèntica en l’acció sal-

vadora de Déu, que es manifesta amb més 

eficàcia en el poder de la gràcia que en les 

estratègies humanes organitzadores d’inici-

atives, incloses les pastorals, que a vegades 

obliden l’essencial.

Acollint amb intensa motivació la crida del 

Sant Pare i traduint la seva intenció profun-

da, volem oferir amb aquest material, fruit 

madur de l’Any Sacerdotal, un instrument 

útil per a la formació permanent del clergat 

i una ajuda per a redescobrir el valor impres-

cindible de la celebració del sagrament de la 

reconciliació i de la direcció espiritual.

La nova evangelització i la renovació per-

manent de l’Església, semper reformanda, 

obtenen limfa vital dinàmica de la santifica-

ció real de cada membre; santificació que 

precedeix, postula i és condició de tota efi-

càcia apostòlica i de la invocada reforma del 

clergat.En la generosa celebració del sagra-

ment de la divina misericòrdia, cada prevere 

està cridat a fer experiència constant de la 

unicitat i de la indispensabilitat del ministeri 

que se li ha encomanat; aquesta experiència 

El prevere, confessor i director espiritual, 

ministre de la misericòrdia de Déu 

Santa Seu, 9-3-2011

Presentació 

«Cal tornar al confessionari, com a lloc en 

el qual celebrar el sagrament de la reconcili-

ació, però també com a lloc on “habitar” més 

sovint, perquè el fidel pugui trobar misericòr-

dia, consell i consol, sentir-se estimat i com-

près per Déu i experimentar la presència de 

la misericòrdia divina, al costat de la presèn-

cia real en l’eucaristia.» 
1.

Amb aquestes paraules, el sant pare Be-

net XVI s’adreçava, durant el passat Any 

Sacerdotal, als confessors, indicant a tots i 

cada un la importància i la consegüent ur-

gència apostòlica de redescobrir el sagra-

ment de la reconciliació, tant en qualitat de 

penitents com en qualitat de ministres.

Junt amb la celebració eucarística diària, 

la disponibilitat a l’escolta de les confessions 

sacramentals, a l’acollida dels penitents i, 

quan sigui requerit, l’acompanyament espiri-

tual, són la mesura real de la caritat pastoral 

del prevere i, amb ella, donen testimoni que 

s’assumeix amb goig i certesa la pròpia iden-

titat, redefinida pel sagrament de l’orde, que 

mai no es pot limitar a mera funció.

[ ]Comunicats
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S a n t a  S e u

també la “direcció espiritual”. Avui més que 

mai es necessiten “mestres d’esperit” savis 

i sants: un servei eclesial important, per al 

qual sens dubte cal una vitalitat interior que 

s’ha d’implorar com a do de l’Esperit Sant 

mitjançant una pregària intensa i prolongada 

i una preparació específica que cal adquirir 

amb cura. A més, tots els sacerdots estan cri-

dats a administrar la misericòrdia divina en 

el sagrament de la penitència, mitjançant el 

qual perdonen els pecats en nom de Crist i 

ajuden el penitent a recórrer el camí exigent 

de la santedat amb consciència recta i infor-

mada. Per a poder exercir aquest ministeri 

indispensable, els preveres ha d’alimentar 

la seva vida espiritual i tenir cura de l’actu-

alització teològica i pastoral permanent.»3. 

En aquesta línia es presenta aquest material 

d’ajuda als sacerdots com a ministres de la 

misericòrdia divina.

L’any dedicat a recordar la figura del sant 

Rector d’Ars, en el 150è aniversari de la seva 

mort (1859-2009), ha deixat una empremta 

inesborrable sobretot en la vida i ministeri 

dels sacerdots: «El compromís de renovació 

interior de tots els sacerdots, perquè el seu 

testimoniatge evangèlic en el món d’avui si-

gui més intens i incisiu.» 
4.

Aquesta renovació interior dels sacerdots 

ha de comprendre tota la seva vida i tots els 

camps del seu ministeri, plasmant profunda-

ment els seus criteris, motivacions i actituds 

concretes. L’actual situació exigeix el testi-

moniatge i demana que la identitat sacerdo-

tal es visqui en l’alegria i l’esperança.

2. El ministeri del sagrament de la re-

conciliació, fortament vinculat al consell o 

direcció espiritual, tendeix a recuperar, tant 

en el ministre com en els fidels, l’«itinerari» 

espiritual apostòlic, com a retorn pasqual al 

cor del Pare i com a fidelitat al seu projecte 

contribuirà a evitar aquestes «fluctuacions 

d’identitat» que no poques vegades carac-

teritzen l’existència d’alguns preveres, afa-

vorint l’estupor agraït que, necessàriament, 

omple el cor de qui, sense mèrit propi, ha 

estat cridat per Déu, en l’Església, a partir el 

pa eucarístic i a donar el perdó als homes.

Amb aquests desitjos encomanem la difu-

sió i els fruits d’aquest material a la Santíssi-

ma Mare de Déu, Refugi dels pecadors i Mare 

de la divina gràcia.

Vaticà, 9 de març de 2011

Dimecres de Cendra. 

Mauro Card. Piacenza
Prefecte

† Celso Morga Iruzubieta
Arquebisbe tit. d’Alba marítima

Secretari

Introducció 

1. «En tot temps […] i en tot poble és agrada-

ble a Déu tot aquell qui el tem i practica la 

justícia (cf. Ac 10,35). Però, plagué a Déu de 

santificar i de salvar els homes no pas d’un a 

un, sense cap lligam entre ells, ans de consti-

tuir-los en poble que el reconegués en veritat 

i el servís en santedat.» 
2. En el camí cap a la 

santedat, a la qual el Senyor ens crida (cf. Mt 

5,48; Ef 1,4), Déu ha volgut que ens ajudés-

sim mútuament, fent-nos mediadors en Crist 

per apropar els germans al seu amor etern. 

En aquest horitzó de caritat s’insereixen la 

celebració del sagrament de la penitència i 

la pràctica de la direcció espiritual, objectes 

d’aquest document.

Sobre aquest tema, criden la nostra aten-

ció algunes paraules de Benet XVI: «En el 

nostre temps una de les prioritats pastorals 

és sens dubte formar directament la cons-

ciència dels creients», i afegia el Papa: «A 

la formació de les consciències contribueix 
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1 «perfecció de la caritat»6. La caritat pastoral 

en la veritat de la identitat sacerdotal ha de 

conduir el sacerdot a projectar tots els seus 

ministeris cap a la perspectiva de la sante-

dat, que és harmonització de pastoral profè-

tica, litúrgica i diaconal7.

És part integrant del ministeri sacerdotal 

estar disponibles per a orientar a tots els ba-

tejats cap a la perfecció de la caritat.

5. El sacerdot ministre, com a servidor 

del misteri pasqual que ell anuncia, cele-

bra i comunica, està cridat a ser confessor 

i guia espiritual, com a instrument de Crist, 

partint també de la pròpia experiència. Ell 

és ministre del sagrament de la reconciliació 

i servidor de la direcció espiritual i és, alho-

ra, beneficiari d’aquests dos instruments de 

santificació per a la seva renovació espiritual 

i apostòlica personal.

6. Aquest «material d’ajuda» pretén oferir 

alguns exemples senzills, factibles i genera-

dors d’esperança, que fan referència a nom-

brosos documents eclesials (esmentats en els 

diversos punts) per a una eventual consulta. 

No es tracta d’una casuística, sinó d’un servei 

actualitzat d’esperança i d’encoratjament.

I El ministeri de la penitència i de la reconcilia-

ció en la perspectiva de la santedat cristiana. 

1) Importància actual, moment de gràcia. 

Una invitació urgent. 

7. A l’inici del tercer mil·lenni, Joan Pau 

II escrivia: «Desitjo demanar, a més, una re-

novada valentia pastoral […] per a proposar 

de manera convincent i eficaç la pràctica del 

sagrament de la reconciliació.»8. El mateix 

Papa afirmava successivament que la seva 

preocupació era «reforçar sol·lícitament el 

sagrament de la reconciliació, fins i tot com a 

exigència de caritat autèntica i justícia pasto-

d’amor a «tot l’home i tots els homes»5. Es 

tracta d’emprendre de nou, dins seu i en el 

servei als altres, el camí de relació interper-

sonal amb Déu i amb els germans, pel que fa 

a camí de contemplació, perfecció, comunió 

i missió.

Encoratjar la pràctica del sagrament de la 

penitència en tota la seva vitalitat, i també 

el servei del consell o direcció espiritual, sig-

nifica viure més autènticament l’«alegria en 

l’esperança» (cf. Rm 12,12) i, a través d’ella, 

afavorir l’estima i el respecte de la vida hu-

mana integral, la recuperació de la família, 

l’orientació dels joves, el naixement de les 

vocacions i el valor del sacerdoci viscut i de 

la comunió eclesial i universal.

3. El ministeri del sagrament de la reconci-

liació en relació amb la direcció espiritual és 

urgència d’amor: «L’amor del Crist ens em-

peny: hem comprès que un ha mort per tots, 

i això vol dir que tots han mort amb ell. I ell 

ha mort per tots perquè els qui viuen ja no 

visquin per a ells mateixos, sinó per a aquell 

qui ha mort i ressuscitat per tots ells» (2Co 

5,14-15). Això pressuposa un lliurament par-

ticular perquè veritablement els seguidors 

de Crist «ja no visquin per a ells mateixos» 

(ibid.), sinó que es realitzin en la caritat i en 

la veritat.

Tot el treball pastoral de l’apòstol Pau, 

amb les seves dificultats comparades amb 

els «dolors de part», es pot resumir en la ur-

gència de «formar Crist» (cf. Ga 4,19) en cada 

un dels fidels. El seu objectiu era «fer a tots 

els homes perfectes en Crist» (Col 1,28), sen-

se limitacions i sense límits.

4. El ministeri de la reconciliació i el servei 

del consell o direcció espiritual s’insereixen 

en el context de la crida universal a la san-

tedat com a plenitud de la vida cristiana i 
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S a n t a  S e u

ca de la confessió sacramental, en el context 

de la comunió dels sants que ajuda de diver-

ses maneres a apropar els homes a Crist, és 

un acte de fe en el misteri de la redempció i 

de la seva realització en l’Església.» 
10

En el sagrament de la penitència, fruit de 

la sang redemptora del Senyor, experimen-

tem que Crist «fou entregat per perdonar-nos 

els pecats i ressuscitat per fer-nos justos» 

(Rm 4,25). Per tant, sant Pau podia afirmar 

que Déu «ens ha reconciliat amb ell mateix 

per Crist i ens ha confiat a nosaltres aquest 

servei de la reconciliació» (2Co 5,18).

11. La reconciliació amb Déu és insepa-

rable de la reconciliació amb els germans 

(cf. Mt 5,24-25). Aquesta reconciliació no és 

possible sense purificar, d’alguna manera, 

el propi cor. Però tota reconciliació prové de 

Déu, perquè és ell qui «perdona les culpes» 

(Sl 103,3). Quan es rep el perdó de Déu, el cor 

humà aprèn millor a perdonar i reconciliar-se 

amb els germans.

Obrir-se a l’amor i a la reconciliació

12. Crist impulsa cap a un amor cada ve-

gada més fidel i, per tant, cap a un canvi més 

profund (cf. Ap 2,16), perquè la vida cristiana 

tingui els mateixos sentiments que ell va te-

nir (cf. Fil 2,5). La celebració, si fos necessari 

també comunitària, del sagrament de la pe-

nitència amb la confessió personal dels pe-

cats, és una gran ajuda per a viure la realitat 

eclesial de la comunió dels sants.

13. Es va cap a la «reconciliació» plena 

segons el parenostre, les benaurances i el 

manament de l’amor. És un camí de purifica-

ció dels pecats i també un itinerari cap a la 

identificació amb Crist.

Aquest camí penitencial és avui i sempre 

de summa importància, com a fonament per a 

ral veritable», recordant que «tot fidel, amb 

les disposicions interiors, té dret a rebre per-

sonalment la gràcia sacramental»9.

8. L’Església no sols anuncia la conversió 

i el perdó, sinó que alhora és signe portador 

de reconciliació amb Déu i amb els germans. 

La celebració del sagrament de la reconcili-

ació s’insereix en el context de tota la vida 

eclesial, sobretot en relació amb el misteri 

pasqual celebrat a l’eucaristia, i fa referència 

al baptisme viscut i a la confirmació, i a les 

exigències del manament de l’amor. És sem-

pre una celebració joiosa de l’amor de Déu 

que es dóna a si mateix, destruint el nostre 

pecat quan el reconeixem humilment.

La missió de Crist operant en l’Església

9. La missió eclesial és un procés harmò-

nic d’anunci, celebració i comunicació del 

perdó, en particular quan se celebra el sa-

grament de la reconciliació, que és fruit i do 

de la Pasqua del Senyor ressuscitat, present 

en la seva Església: «Rebeu l’Esperit Sant. A 

qui perdonareu els pecats, li quedaran per-

donats; a qui els retindreu, li quedaran retin-

guts» (Jn 20,22-23).

L’alegria del perdó es converteix en acti-

tud de gratitud i generositat en el camí de la 

santificació i de la missió. Qui ha experimen-

tat el perdó, desitja que d’altres puguin arri-

bar a aquesta trobada amb Crist Bon Pastor. 

Per tant, els ministres d’aquest sagrament, 

perquè ells mateixos experimenten la be-

llesa d’aquesta trobada sacramental, es fan 

més disponibles a oferir aquest servei humil, 

ardu, pacient i joiós.

10. La pràctica concreta, alegre, confiada 

i compromesa del sagrament de la reconci-

liació, manifesta el nivell en què un creient i 

una comunitat són evangelitzats. «La pràcti-
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1 drals, en els santuaris i en algunes parròqui-

es més cèntriques de les grans ciutats, s’ob-

serva actualment una resposta molt positiva 

per part dels fidels a l’esforç dels pastors 

d’oferir un servei assidu del sagrament del 

perdó. Si «amb el sagrament de la penitència 

[els ministres] reconcilien els pecadors amb 

Déu i amb l’Església»14, aquesta mateixa ce-

lebració penitencial pot donar lloc al servei 

de la direcció o consell espiritual.

16. Els munera sacerdotals estan forta-

ment vinculats entre ells, en benefici de la 

vida espiritual dels fidels. «Els preveres són, 

en l’Església i per a l’Església, una represen-

tació sacramental de Jesucrist, cap i pastor, 

proclamen amb autoritat la seva paraula; 

renoven els seus gestos de perdó i d’oferi-

ment de la salvació, principalment amb el 

baptisme, la penitència i l’eucaristia, exercei-

xen, fins al do total d’ells mateixos, la cura 

amorosa del ramat, al qual congreguen en la 

unitat i condueixen al Pare per mitjà de Crist 

en l’Esperit.»15.

17. Per això, la mateixa exhortació apos-

tòlica Pastores dabo vobis convida els mi-

nistres a fer ús d’aquesta pràctica, com a ga-

rantia de la seva vida espiritual: «Vull dedicar 

unes paraules al sagrament de la penitència. 

Els ministres són els sacerdots, però n’han de 

ser també els beneficiaris, fent-se testimonis 

de la misericòrdia de Déu pels pecadors.» 

I repeteix el que havia escrit en l’exhortació 

Reconciliatio et pænitentia: «La vida espiri-

tual i pastoral del sacerdot, com la dels seus 

germans laics i religiosos, depèn, per la seva 

qualitat i fervor, de l’assídua i conscient pràc-

tica personal del sagrament de la penitència 

[…]. En un sacerdot que no es confessa o que 

es confessa malament, el seu ésser com a sa-

cerdot i el seu ministeri se’n ressentiran molt 

construir una societat que visqui la comunió. 

«La saviesa de l’Església ha convidat sempre 

a no oblidar la realitat del pecat original, fins 

i tot en la interpretació dels fenòmens socials 

i en la construcció de la societat: ignorar que 

l’home té una naturalesa ferida, inclinada al 

mal, dóna lloc a greus errors en el camp de 

l’educació, de la política, de l’acció social i 

dels costums.» 
11.

El testimoniatge i la dedicació dels pas-

tors.

14. En totes les èpoques de la història 

eclesial es troben figures sacerdotals que són 

models de confessors o de directors espiritu-

als. L’exhortació apostòlica Reconciliatio et 

pænitentia (1984) recorda sant Joan Nepomu-

cè, sant Joan Maria Vianney, sant Josep Cafas-

so i sant Leopold di Castelnuovo. Benet XVI, 

en un discurs a la Penitenciaria Apostòlica12, 

hi afegeix sant Pio de Pietrelcina.

Recordant aquestes figures sacerdotals, 

Joan Pau II afegeix: «Però jo vull retre home-

natge també a la innombrable multitud de 

confessors sants i gairebé sempre anònims, 

als quals es deu la salvació de tantes ànimes 

ajudades per ells en la seva conversió, en la 

lluita contra el pecat i les temptacions, en el 

progrés espiritual i, en definitiva, en la santi-

ficació. No dubto a dir que fins i tot els grans 

sants canonitzats han sortit generalment 

d’aquells confessionaris, i amb els sants, el 

patrimoni espiritual de l’Església i la florida 

mateixa d’una civilització impregnada d’es-

perit cristià. Honor, doncs, a aquest exèrcit 

silenciós de germans nostres que han servit 

bé i serveixen cada dia a la causa de la recon-

ciliació mitjançant el ministeri de la penitèn-

cia sacramental.»13.

15. En moltes Esglésies particulars, so-

bretot en les basíliques menors, en les cate-
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pecat, deia, «no se sap què fer, no es pot fer 

res sinó plorar i resar». Però ell «vivia només 

per als pobres pecadors amb l’esperança de 

veure’ls convertir-se i plorar»19. La confessió 

freqüent, fins i tot sense pecat greu, és un 

mitjà recomanat constantment per l’Església 

per tal de progressar en la vida cristiana20.

20. Joan Pau II, a la Carta del Dijous Sant 

de 1986 als sacerdots, per commemorar el 

segon centenari del naixement del sant Rec-

tor, reconeixia que «és sens dubte el seu 

lliurament incansable al sagrament de la pe-

nitència que ha posat de manifest el carisma 

principal del Rector d’Ars i li ha donat justa-

ment la seva fama. És bo que aquest exem-

ple ens impulsi avui a restituir al ministeri de 

la reconciliació tota la importància que li cor-

respon». El fet mateix que un gran nombre de 

persones «per diverses raons semblen abs-

tenir-se totalment de la confessió, fa urgent 

una pastoral del sagrament de la reconcilia-

ció, que ajudi els cristians a redescobrir les 

exigències d’una veritable relació amb Déu, 

el sentit del pecat que ens tanca a Déu i als 

germans, la necessitat de convertir-se i de re-

bre, en l’Església, el perdó com un do gratuït 

del Senyor, i també les condicions que ajudin 

a celebrar millor el sagrament, superant així 

els prejudicis, els falsos temors i les rutines. 

Una situació d’aquest tipus requereix al ma-

teix temps que estiguem molt disponibles 

per a aquest ministeri del perdó, disposats a 

dedicar el temps i l’atenció necessaris i, diria 

també, a donar-li la prioritat sobre altres acti-

vitats. D’aquesta manera, els fidels mateixos 

seran la recompensa a l’esforç que, com el 

Rector d’Ars, els dediquem»21

Ministeri de misericòrdia.

21. El ministeri de la reconciliació, exercit 

amb gran disponibilitat, contribuirà a apro-

aviat, i se n’adonarà també la comunitat de la 

qual és pastor.»16. Però quan sóc agraït per-

què Déu em perdona sempre, com ho escri-

via Benet XVI, «deixant-me perdonar, aprenc 

també a perdonar els altres»17.

18. La fecunditat apostòlica prové de la mi-

sericòrdia de Déu. Per això, els plans pastorals 

són escassament eficaços si se subestima la 

pràctica sacramental de la penitència: «S’ha 

de posar gran interès en la pastoral d’aquest 

sagrament de l’Església, font de reconciliació, 

de pau i d’alegria per a tots nosaltres, neces-

sitats de la misericòrdia del Senyor i del gua-

riment de les ferides del pecat […]. El Bisbe ha 

de recordar a tots els que per ofici tenen cura 

d’ànimes el deure de donar als fidels l’opor-

tunitat d’acudir a la confessió individual. I es 

tindrà cura de verificar que es donin als fidels 

les màximes facilitats per a poder-se confes-

sar. Considerada a la llum de la Tradició i del 

Magisteri de l’Església la unió íntima entre el 

sagrament de la reconciliació i la participació 

en l’eucaristia, és cada vegada més necessari 

formar la consciència dels fidels perquè par-

ticipin dignament i fructuosament en el ban-

quet eucarístic en estat de gràcia.»18

L’exemple del sant Rector d’Ars.

19. L’exemple del sant Rector d’Ars és 

molt actual. La situació històrica d’aquell 

moment no era fàcil, a causa de les guerres, 

de la persecució, de les idees materialistes 

i secularitzadores. Quan va arribar a la par-

ròquia era molt escassa la freqüència dels 

fidels al sagrament de la penitència. En els 

últims anys de la seva vida, la freqüència va 

arribar a ser massiva, fins i tot de fidels provi-

nents d’altres diòcesis. Per al sant Rector, el 

ministeri de la reconciliació va ser «un llarg 

martiri» que «va produir fruits molt abun-

dants i vigorosos». Davant la condició de 
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1 salvadora de Crist redemptor. En ell, el Se-

nyor mateix perllonga les seves paraules de 

perdó en les paraules del seu ministre men-

tre, alhora, transforma i eleva l’actitud del 

penitent que es reconeix pecador i demana 

perdó amb el propòsit d’expiació i correcció. 

En ell s’actualitza la sorpresa del fill pròdig 

en la trobada amb el Pare que perdona i fa 

festa pel retorn del fill estimat (cf. Lc 15,22).

Celebració pasqual, camí de conversió.

25. La celebració del sagrament és es-

sencialment litúrgica, festiva i joiosa, quan 

es dirigeix, sota la guia de l’Esperit Sant, al 

retrobament amb el Pare i amb el Bon Pas-

tor. Jesús va voler descriure aquest perdó 

amb els colors de la festa i de l’alegria (cf. Lc 

15,5-7.9-10.22-32). Es fa, així, més compren-

sible i més desitjable la celebració freqüent i 

periòdica del sagrament de la reconciliació. 

A Crist se’l troba voluntàriament en aquest 

sagrament quan s’ha après a trobar-lo habi-

tualment en l’eucaristia, en la Paraula viva, 

en la comunitat, en cada germà i també en la 

pobresa del propi cor26.

26. En aquest sagrament se celebra la 

crida a la conversió com a retorn al Pare (cf. 

Lc 15,18). Es diu sagrament de la penitèn-

cia perquè «consagra una decisió personal 

i eclesial de conversió, de penediment i de 

satisfacció»27. Es diu també sagrament de 

la confessió «perquè el reconeixement, la 

confessió dels pecats davant el prevere, és 

un element essencial d’aquest sagrament. 

En un sentit profund, aquest sagrament és 

també una “confessió”, reconeixement i llo-

ança de la santedat de Déu i de la seva mise-

ricòrdia amb l’home pecador»28. I es diu sa-

grament del perdó «perquè, per l’absolució 

sacramental del prevere, Déu concedeix al 

penitent “el perdó i la pau”», i de la reconcili-

fundir el significat de l’amor de Déu, recu-

perant precisament el sentit del pecat i de 

les imperfeccions com a obstacles a l’amor 

veritable. Quan es perd el sentit del pecat, es 

trenca l’equilibri interior en el cor i es dóna 

origen a contradiccions i conflictes en la soci-

etat humana. Només la pau d’un cor unificat 

pot esborrar guerres i tensions. «Els dese-

quilibris que fatiguen el món modern estan 

connectats amb aquest altre desequilibri 

fonamental que enfonsa les seves arrels en 

el cor humà. Són molts els elements que es 

combaten a l’interior mateix de l’home» 
22.

22. Aquest servei de reconciliació, exercit 

amb autenticitat, convidarà a viure en sinto-

nia amb els sentiments del cor de Crist. És 

una «prioritat» pastoral, en tant que és viure 

la caritat del Bon Pastor, viure «el seu amor 

al Pare en l’Esperit Sant, el seu amor als ho-

mes fins la immolació lliurant la vida»23. Per 

retornar a Déu Amor, cal convidar a reconèi-

xer el propi pecat, sabent que «Déu és més 

gran que la nostra consciència» (1Jn 3,20). 

D’aquí es deriva l’alegria pasqual de la con-

versió, que ha suscitat sants i missioners en 

totes les èpoques.

23. Aquesta actualitat del sagrament de 

la reconciliació es presenta també en la rea-

litat de l’Església peregrina, que sent «santa 

i necessitada de purificació, avança contínu-

ament pel camí de la penitència i de la reno-

vació»24. Per això l’Església mira Maria, que 

«en aquest món brilla com senyal d’espe-

rança segura i de consol per al poble de Déu 

peregrí, fins que arribi el dia del Senyor»25.

2) Línies fonamentals

Naturalesa del sagrament de la penitència

24. El sagrament del perdó és un signe efi-

caç de la presència, de la paraula i de l’acció 
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dre la importància de confessar els pecats 

lleus i les imperfeccions, com a decisió de 

«progressar en la vida de l’Esperit» i amb 

el desig de transformar la pròpia vida en 

expressió de la misericòrdia divina envers 

els altres33 .D’aquesta manera s’entra en 

sintonia amb els sentiments de Crist «que, 

tot sol, va expiar els nostres pecats» (cf. Rm 

3,25; 1Jn 2,1-2)»34.

31. Quan el sacerdot és conscient 

d’aquesta realitat de gràcia, no pot no enco-

ratjar els fidels a acostar-se al sagrament de 

la penitència. Llavors «el sacerdot compleix 

el ministeri del Bon Pastor que busca l’ove-

lla perduda, el del Bon Samarità que guareix 

les ferides, del Pare que espera el fill pròdig 

i l’acull quan torna, del jutge just que no fa 

accepció de persones i que emet un judici 

just i misericordiós a la vegada. En resum, el 

prevere és el signe i l’instrument de l’amor 

misericordiós de Déu envers el pecador»35. 

«El bon pastor busca l’ovella esgarriada. I 

quan la troba se la posa sobre les espatlles 

que van portar la fusta de la creu, i la porta 

de nou a la vida de l’eternitat»36.

Un misteri de gràcia

32. El respecte del «secret sacramental» 

indica que la celebració penitencial és una 

realitat de gràcia, l’itinerari està ja «marcat» 

en el cor de Jesús, en una profunda amistat 

amb ell. D’aquesta manera, el misteri i la dig-

nitat de l’home llueixen, una vegada més, a 

la llum del misteri de Crist37.

Els efectes de la gràcia del sagrament de 

la penitència consisteixen en la reconciliació 

amb Déu (recuperant la pau i l’amistat amb 

ell), la reconciliació amb l’Església (reinte-

grant en la comunió dels sants) i la reconci-

liació amb un mateix (unificant el propi cor). 

Com a conseqüència, el penitent «es reconci-

ació, perquè «dóna al pecador l’amor de Déu 

que reconcilia»29.

27. La celebració sacramental de la «con-

versió» està vinculada a un esforç per res-

pondre a l’amor de Déu. Per això, la crida a la 

conversió és «una part essencial de l’anunci 

del Regne»30. Així el cristià s’insereix en el 

«moviment del “cor penedit” (Sl 51,19), atret 

i mogut per la gràcia (cf. Jn 6,44; 12,32) a res-

pondre a l’amor misericordiós de Déu que ha 

estat el primer a estimar-nos (cf. 1Jn 4,10)»31.

En el camí de santedat.

28. Es tracta d’un itinerari cap a la sante-

dat requerida i feta possible pel baptisme, la 

confirmació, l’eucaristia i la paraula de Déu. 

Així s’actua la realitat ministerial de gràcia 

que sant Pau descrivia amb aquestes parau-

les: «Som ambaixadors de Crist, i Déu mateix 

us exhorta a través nostre. Us ho demanem 

en nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu!» 

(2Co 5,20). La invitació de l’Apòstol tenia com 

a motivació especial el fet que Déu «per nos-

altres, li va carregar [a Crist] el pecat, perquè 

gràcies a ell experimentéssim la seva justícia 

salvadora» (2Co 5,21). D’aquesta manera, 

«lliures de l’esclavatge del pecat […], obtin-

dreu el fruit d’una vida santa» (Rm 6,22).

29. És possible entrar en aquesta dinàmi-

ca d’experiència del perdó misericordiós de 

Déu des de la infància i abans de la primera 

comunió, també per part d’ànimes innocents 

mogudes per una actitud de confiança i ale-

gria filial32. Cal preparar les ànimes per a 

aquesta finalitat amb una catequesi adequa-

da sobre el sagrament de la penitència abans 

de rebre la primera comunió.

30. Quan s’entra en aquesta dinàmica 

evangèlica del perdó, és fàcil compren-
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1 36. L’actitud de reconciliació i penitència 

o «conversió», des dels inicis de l’Església, 

s’expressa de maneres diverses i en mo-

ments diversos: la celebració eucarística, els 

temps litúrgics particulars (com la Quares-

ma), l’examen de consciència, la pregària fili-

al, l’almoina, el sacrifici, etc. Però el moment 

privilegiat és la celebració del sagrament de 

la penitència o reconciliació, on es dóna, per 

part del penitent, la contrició, la confessió i 

la satisfacció, i, per part del ministre, l’abso-

lució amb la invitació a obrir-se més a l’amor.

37. La confessió clara, senzilla i íntegra 

dels propis pecats recupera la comunió amb 

Déu i amb els germans, sobretot en la comu-

nitat eclesial. La «conversió» com a retorn 

als projectes del Pare, implica el penediment 

sincer i, per tant, l’acusació i la disposició a 

expiar o reparar la pròpia conducta. Així es 

torna a orientar l’existència cap al camí de 

l’amor a Déu i al proïsme.

38. El penitent, davant Crist ressuscitat 

present en el sagrament (i també en el mi-

nistre), confessa el mateix pecat, expressa el 

seu penediment i es compromet a expiar i a 

corregir-se. La gràcia del sagrament de la re-

conciliació és gràcia de perdó que arriba fins 

a l’arrel del pecat comès després del baptis-

me i guareix les imperfeccions i les desviaci-

ons, donant al creient la força de «convertir-

se» o d’obrir-se més a la perfecció de l’amor.

39. Els gestos exteriors amb els quals es 

pot expressar aquesta actitud interior peni-

tencial són múltiples: pregària, almoina, sa-

crifici, santificació dels temps litúrgics, etc. 

Però «la conversió i la penitència quotidianes 

tenen la font i l’aliment en l’eucaristia»43. En 

la celebració del sagrament de la penitència 

s’experimenta el camí del retorn descrit per 

lia amb els germans, agredits i lesionats per 

ell d’alguna manera, es reconcilia amb l’Es-

glésia, es reconcilia amb tota la creació»38.

33. La dignitat del penitent emergeix en la 

celebració sacramental, en la qual manifesta la 

pròpia autenticitat (conversió) i el mateix sen-

timent. En efecte, «ell s’insereix, amb els seus 

actes, en la celebració del sagrament, que es 

compleix també amb les paraules de l’abso-

lució, pronunciades pel ministre en el nom de 

Crist»39. Per això es pot afirmar que «el fidel, 

mentre realitza en la seva vida l’experiència de 

la misericòrdia de Déu i la proclama, celebra 

amb el sacerdot la litúrgia de l’Església, que 

contínuament es converteix i es renova»40.

34. La celebració del sagrament actualitza 

una història de gràcia que prové del Senyor. 

«Al llarg de la història i en la praxi constant 

de l’Església, el “servei de la reconciliació” 

(2Co 5,18), concedit mitjançant els sagra-

ments del baptisme i de la penitència, s’ha 

vist sempre com una tasca pastoral molt 

rellevant, realitzada per obediència al mana-

ment de Jesús com a part essencial del minis-

teri sacerdotal» 
41.

35. És un camí «sacramental», com a 

signe eficaç de gràcia, que forma part de la 

sacramentalitat de l’Església. És també el 

camí traçat pel Parenostre, en el qual dema-

nem perdó mentre oferim el nostre perdó. 

D’aquesta experiència de reconciliació neix 

en el cor del creient un anhel de pau per a 

tota la humanitat: «L’anhel del cristià és que 

tota la família humana pugui invocar Déu 

com “Pare nostre!”» 
42.

3) Algunes orientacions pràctiques.

El ministeri de suscitar les disposicions 

del penitent.
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per a convidar a la santedat i, per tant, a una 

eventual direcció espiritual (amb el mateix 

confessor o amb una altra persona). «Gràci-

es també a la seva índole individual, la pri-

mera forma de celebració permet associar el 

sagrament de la penitència a alguna cosa di-

ferent, però conciliable amb això: em referei-

xo a la direcció espiritual. És doncs cert que 

la decisió i l’afany personal estan clarament 

significats i promoguts en aquesta primera 

forma.» 
47. «Quan sigui possible, és conve-

nient també que, en moments particulars 

de l’any, o quan se’n presenti l’oportunitat, 

la confessió individual de diversos penitents 

tingui lloc dins de celebracions penitenci-

als, com ho preveu el ritual, respectant les 

diferents tradicions litúrgiques i donant una 

major amplitud a la celebració de la Paraula 

amb lectures apropiades» 
48.

43. Encara que «en casos de necessitat 

greu es pot recórrer a la celebració comuni-

tària de la reconciliació amb confessió gene-

ral i absolució general», segons les normes 

del Dret, «els fidels, perquè l’absolució sigui 

vàlida, han de tenir el propòsit de confessar 

individualment els seus pecats greus en el 

moment oportú»49. Jutjar si concorren les 

condicions requerides d’acord amb la norma 

del dret, correspon al bisbe diocesà, el qual, 

«tenint en compte els criteris convinguts 

amb els altres membres de la Conferència 

Episcopal, pot determinar els casos en què 

hi ha aquesta necessitat»50.

Per això, «la confessió individual i íntegra 

seguida de l’absolució segueix essent l’úni-

ca manera ordinària per la qual els fidels es 

reconcilien amb Déu i l’Església, excepte si 

una impossibilitat física o moral dispensa 

d’aquesta confessió. […] La confessió perso-

nal és la forma més significativa de la recon-

ciliació amb Déu i amb l’Església»51.

Jesús en la paràbola del fill pròdig: «Única-

ment el cor del Crist, que coneix la profundi-

tat de l’amor del seu Pare, podia revelar-nos 

l’abisme de la seva misericòrdia d’una mane-

ra tan plena de simplicitat i de bellesa»44.

40. Aquesta gràcia de Déu, que ha tingut 

la iniciativa d’estimar-nos, fa que el penitent 

pugui complir aquests gestos. L’examen de 

consciència es realitza a la llum de l’amor de 

Déu i de la seva Paraula. Reconeixent el seu 

pecat, el pecador n’assumeix la responsabi-

litat i, mogut per la gràcia, manifesta el seu 

dolor i avorriment del pecat, sobretot davant 

Déu que ens estima i jutja amb misericòrdia 

les nostres accions. El reconeixement i l’acu-

sació integral dels pecats al sacerdot, amb 

senzillesa i claredat, forma part, doncs, de 

l’acció de l’Esperit d’amor, que va més enllà 

del dolor de contrició (per amor) o d’atrició 

(per por de la justícia divina).

Celebració litúrgica.

41. La celebració del sagrament de la re-

conciliació és un acte litúrgic que, segons el 

ritu de la penitència, es desenvolupa partint 

d’una salutació i d’una benedicció, als quals 

segueix la lectura o recitació de la paraula 

de Déu, la invitació al penediment, la con-

fessió, consells i exhortacions, la imposició i 

acceptació de la penitència, l’absolució dels 

pecats, l’acció de gràcies i la benedicció de 

comiat45. El lloc visible i decorós del confes-

sionari, «proveït d’una reixeta fixa entre el 

penitent i el confessor, que puguin utilitzar 

lliurement els fidels que així ho desitgin»46 

constitueix una ajuda per a ambdós.

42. La forma ordinària de celebrar la con-

fessió, és a dir, la confessió individual, tam-

bé quan està precedida per una preparació 

comunitària, és una oportunitat excel·lent 
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1 això la celebració comunitària, amb absolu-

ció individual, constitueix una gran ajuda a la 

confessió individual, que és sempre la forma 

ordinària de la celebració del sagrament de 

la penitència.

47. També la carta apostòlica Motu pro-

prio Misericordia Dei, sobre alguns aspectes 

de la celebració del sagrament de la peni-

tència, del papa Joan Pau II, ofereix moltes 

normes pràctiques sobre les maneres possi-

bles de fer la celebració sacramental i sobre 

cadascun dels seus gestos.

Orientar en el camí de santedat en sinto-

nia amb l’acció de l’Esperit Sant.

48. En totes aquestes possibilitats de ce-

lebració, el més important és ajudar el peni-

tent en el seu procés de configuració a Crist. 

A vegades un consell senzill i savi il·lumina 

per a tota la vida o impulsa a prendre serio-

sament el procés de contemplació i perfec-

ció, sota la guia d’un bon director espiritual. 

El director espiritual és un instrument a les 

mans de Déu, per a ajudar a descobrir el que 

Déu vol de cada un en el moment present: la 

seva ciència no és merament humana. L’ho-

milia d’una celebració comunitària o el con-

sell privat en una confessió individual poden 

ser determinants per a tota la vida.

49. En tot moment cal tenir en compte 

el procés seguit pel penitent. A vegades se 

l’ajudarà a adoptar una actitud de conversió 

radical que condueixi a recuperar o revifar 

l’elecció fonamental de la fe, altres vegades 

es tractarà d’una ajuda en el procés normal 

de santificació, que és sempre, harmònica-

ment, de purificació, il·luminació i unió.

50. La confessió freqüent, quan hi ha no-

més pecats lleus o imperfeccions, és com 

Les normes pràctiques establertes per 

l’Església com a expressió de la caritat pas-

toral.

44. En els cànons del Codi de Dret Canò-

nic es troben orientacions pràctiques sobre 

la confessió individual i la celebració comu-

nitària52, i sobre el lloc i manera de disposar 

el confessionari53. Pel que fa als ministres, es 

refereixen normes garantides per la tradició 

eclesial i per l’experiència, com la facultat de 

confessar ordinàriament i la facultat d’absol-

dre en alguns casos especials54. Cal atenir-

se, en tot, als criteris de l’Església sobre la 

doctrina moral55. Cal comportar-se sempre 

com servidors justos i misericordiosos, i així 

proveir «l’honor de Déu i la salvació de les 

ànimes»56.

45. Aquestes normes ajuden també a 

actuar amb la prudència deguda «segons la 

condició i l’edat del penitent»57, tant per de-

manar com per oferir orientacions pràctiques 

i indicar una «satisfacció […] convenient»58. 

Exactament en aquest context del misteri de 

la gràcia divina i del cor humà s’enquadra mi-

llor el «secret» sacramental59.

Altres normes ofereixen alguns elements 

per a ajudar els penitents a confessar amb 

claredat, per exemple la referència al nom-

bre i espècie dels pecats greus60, indicant 

els temps més oportuns, els mitjans con-

crets (quins poden ser, en quina ocasió, els 

intèrprets) i sobretot la llibertat de confessar 

amb els ministres aprovats i que ells poden 

escollir61.

46. En el Ritu de la penitència es troben 

orientacions doctrinals i normes pràctiques 

semblants: preparació del sacerdot, aco-

llida, celebració amb tots els seus detalls. 

Aquestes orientacions ajudaran el penitent a 

plasmar la seva vida a la gràcia rebuda. Per 
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mèrits de la benaurada Mare de Déu i dels 

sants, i la cooperació per mitjà de les bones 

obres subsegüents.

55. Així doncs, el ministre, pel fet d’actuar 

en nom de Crist Bon Pastor, té la urgència de 

conèixer i discernir les malalties espirituals 

i d’estar a prop del penitent, de ser fidel a 

l’ensenyament del Magisteri sobre la moral 

i la perfecció cristiana, de viure una vida au-

tèntica de pregària, d’adoptar una actitud 

prudent en l’escolta i en les preguntes, d’es-

tar disponible a qui demana el sagrament, de 

seguir les mocions de l’Esperit Sant. És sem-

pre una funció paternal i fraternal a imitació 

del Bon Pastor, i és una prioritat pastoral. 

Crist, present en la celebració sacramental, 

espera també en el cor de cada penitent i de-

mana al ministre pregària, estudi, invocació 

de l’Esperit, acolliment paternal.

56. Aquesta perspectiva de caritat pasto-

ral evidencia que «la manca de disponibilitat 

per acollir les ovelles perdudes, i fins i tot per 

anar-les a buscar i poder-les tornar a la pleta, 

seria un signe dolorós de falta de sentit pas-

toral de qui, per l’ordenació sacerdotal, ha de 

portar en ell la imatge del Bon Pastor. […] En 

particular, es recomana la presència visible 

dels confessors […] i la disponibilitat espe-

cial per a atendre les necessitats dels fidels 

durant la celebració de la santa missa»64. 

Si es tracta d’una «concelebració, s’exhorta 

vivament que alguns sacerdots s’abstinguin 

de concelebrar per estar disponibles per als 

fidels que volen accedir al sagrament de la 

penitència»65.

57. La descripció que el sant Rector d’Ars 

fa del ministeri, accentua la nota d’acollida i 

disponibilitat. Aquest és el comentari de Be-

net XVI: «Tots els sacerdots hem de conside-

una conseqüència de la fidelitat al baptisme 

i la confirmació, i expressa un desig autèntic 

de perfecció i de tornada al designi del Pare, 

perquè Crist visqui veritablement en nosal-

tres per a una vida de més fidelitat a l’Esperit 

Sant. Per això «tenint en compte la crida de 

tots els fidels a la santedat, se’ls recomana 

confessar també els pecats venials»62.

Disponibilitat ministerial i acolliment pa-

ternal.

51. En primer lloc són essencials per a les 

ànimes la pregària i la penitència. Així serà 

possible una autèntica disponibilitat i acolli-

ment paternal.

52. Els qui atenen la cura d’ànimes han 

de «procurar que els fidels que té confiats i 

ho demanin raonablement puguin confessar-

se i tinguin oportunitat de fer-ho individual-

ment, en dies i hores determinats que els re-

sultin assequibles»63. Avui es fa així en molts 

llocs, amb resultats molt positius, no només 

en alguns santuaris, sinó també en moltes 

parròquies i esglésies.

53. Aquesta disponibilitat ministerial 

tendeix a prolongar-se suscitant desitjos de 

perfecció cristiana. L’ajuda per part del mi-

nistre, abans o durant la confessió, tendeix al 

veritable coneixement d’un mateix, a la llum 

de la fe, amb vista a adoptar una actitud de 

contrició i propòsits de conversió permanent 

i íntima, i de reparació o correcció i canvi de 

vida, per a superar la resposta insuficient a 

l’amor de Déu.

54. El text final de la celebració del sa-

grament, després de l’absolució pròpiament 

dita i el comiat, conté una gran riquesa es-

piritual i pastoral, i convindria recitar-la, ja 

que orienta el cor cap a la passió de Crist, els 
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1 discerneix i ofereix la cura. «El sacerdot fa de 

jutge i de metge, i ha estat constituït per Déu 

ministre de justícia i alhora de misericòrdia 

divina, perquè proveeixi l’honor de Déu i la 

salut de les ànimes.»70.

60. Maria és Mare de misericòrdia perquè 

és mare de Crist Sacerdot, revelador de la 

misericòrdia. És la que «com ningú, ha ex-

perimentat la misericòrdia […], és la que co-

neix més a fons el misteri de la misericòrdia 

divina» i per això pot «arribar a tots els qui 

accepten més fàcilment l’amor misericordiós 

d’una mare»71. L’espiritualitat mariana del 

sacerdot farà entreveure, en la seva manera 

d’actuar, el Cor maternal de Maria que reflec-

teix la misericòrdia divina.

Noves situacions, noves gràcies, nou fer-

vor dels ministres.

61. Cal reconèixer les dificultats actuals 

per a exercir el ministeri de la penitència, 

que provenen d’una certa pèrdua del sentit 

del pecat, d’una certa indiferència envers 

aquest sagrament, de no veure la utilitat de 

confessar-se si no hi ha pecat greu, i també 

del cansament del ministre atrafegat en tan-

tes activitats. Però la confessió és sempre 

un renaixement espiritual que transforma el 

penitent en una nova criatura i l’uneix cada 

vegada més a l’amistat amb Crist. Per això és 

font d’alegria per a qui és servidor del Bon 

Pastor.

62. Quan el sacerdot exerceix aquest mi-

nisteri viu renovadament la seva condició de 

ser instrument d’un esdeveniment de gràcia 

meravellós. A la llum de la fe, pot experi-

mentar la realització de l’amor misericordiós 

de Déu. Els gestos i les paraules del minis-

tre són un mitjà perquè es faci un veritable 

miracle de la gràcia. Encara que hi ha altres 

rar com adreçades personalment a nosaltres 

aquelles paraules que ell posava en boca de 

Crist: “Encarregaré als meus ministres que 

anunciïn als pecadors que estic sempre dis-

posat a rebre’ls, que el meu amor és infinit.” 

Els sacerdots podem aprendre del sant Rec-

tor d’Ars no només confiança infinita en el 

sagrament de la penitència que ens impulsi 

a posar-lo al centre de les nostres preocu-

pacions pastorals, sinó també el mètode del 

“diàleg de salvació” que s’hi ha de entaular. 

El Rector d’Ars es comportava de manera di-

ferent amb cada penitent.»66. En aquest con-

text es comprèn l’explicació que va donar a 

un germà sacerdot: «Li diré quina és la meva 

recepta: poso als pecadors una penitència 

petita i la resta ho faig jo» 
67.

Una formació renovada i actualitzada dels 

sacerdots per guiar els fidels en les diverses 

situacions.

58. Es pot aprendre del sant Rector d’Ars la 

manera de diferenciar els penitents per poder-

los orientar millor, partint de la seva disponi-

bilitat. Encara que oferia els models més fer-

vents de santedat, a tots exhortava a submer-

gir-se en el «torrent de la divina misericòrdia» 

oferint motiu d’esperança per a la correcció: 

«El bon Déu ho sap tot. Abans que us confes-

seu, ja sap que tornareu a pecar i tanmateix 

us perdona. Que gran que és l’amor del nostre 

Déu que l’impulsa a oblidar voluntàriament el 

futur, per tal de perdonar!»68.

Aquest esforç de caritat pastoral «era per 

a ell, sens dubte, la més gran de les pràcti-

ques ascètiques, un “martiri”». Per això «el 

Senyor li concedia reconciliar grans pecadors 

penedits, i també guiar a la perfecció les àni-

mes que ho desitjaven»69. 

59. El confessor és pastor, pare, mestre, 

educador, jutge espiritual i també metge que 
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El Magisteri, els Sants Pares, els autors 

d’escrits espirituals i les normes de vida ecle-

sial parlen de la necessitat d’aquest consell 

o direcció, sobretot en l’itinerari formatiu i en 

algunes circumstàncies de la vida cristiana. 

Hi ha moments en la vida que necessiten un 

discerniment especial i acompanyament fra-

ternal. És la lògica de la vida cristiana. «Cal 

redescobrir la gran tradició de l’acompa-

nyament espiritual individual, que ha donat 

sempre tants i tan preciosos fruits en la vida 

de l’Església.» 
74.

65. Nostre Senyor era sempre a prop dels 

seus deixebles. La direcció o acompanya-

ment i consell espiritual ha existit durant 

els segles, a l’inici, sobretot per part de mo-

nestirs (monjos d’Orient i d’Occident), i en 

endavant, també per part de les diverses 

escoles d’espiritualitat, a partir de l’edat mit-

jana. Des dels segles XVI-XVII s’ha fet més 

freqüent la seva aplicació a la vida cristiana, 

com es pot comprovar en els escrits de san-

ta Teresa de Jesús, sant Joan de la Creu, sant 

Ignasi de Loiola, sant Joan d’Àvila, sant Fran-

cesc de Sales, sant Alfons Maria de Liguori, 

Pere de Bérulle, etc. Encara que hagi preval-

gut la direcció espiritual impartida per mon-

jos i per sacerdots ministres, sempre hi ha 

hagut fidels (religiosos i laics) —per exemple 

santa Caterina— que han prestat aquest ser-

vei. La legislació eclesiàstica ha recollit tota 

aquesta experiència i l’ha aplicat sobretot en 

la formació inicial a la vida sacerdotal i con-

sagrada. Hi ha també fidels laics ben formats 

—homes i dones— que fan aquest servei de 

consell en el camí de la santedat.

Formació sacerdotal per a aquest acom-

panyament

66. La direcció espiritual és una ajuda en 

el camí de la santificació per a tots els fidels 

instruments eclesials per a comunicar la mi-

sericòrdia de Déu, per no parlar de l’eucaris-

tia, màxima prova d’amor, «en el sagrament 

de la penitència l’home és assolit de manera 

visible per la misericòrdia de Déu»72. És un 

mitjà privilegiat per a encoratjar no només 

a rebre el perdó, sinó també a seguir amb 

generositat el camí de la identificació amb 

Crist. El camí del deixeble evangèlic, per part 

dels fidels i del ministre mateix, té necessitat 

d’aquest ajut per a mantenir-se en un nivell 

de generositat.

63. Aquesta perspectiva d’encoratjament 

exigeix al ministre una atenció més gran a la 

seva formació: «Per tant, cal que, a més d’una 

bona sensibilitat espiritual i pastoral, tingui 

una seriosa preparació teològica, moral i pe-

dagògica que el capaciti per a comprendre la 

situació real de la persona. A més, li convé 

conèixer els ambients socials, culturals i pro-

fessionals dels qui van al confessionari, per a 

poder-los donar consells adequats i orienta-

cions espirituals i pràctiques […]. A més de la 

saviesa humana i de la preparació teològica, 

cal afegir una profunda vena d’espiritualitat, 

alimentada pel contacte orant amb Crist, 

Mestre i Redemptor.»73 . Amb aquesta finali-

tat és de gran utilitat la formació permanent, 

per exemple les jornades de formació del 

clergat, amb cursos específics, com els que 

ofereix la Penitenciaria Apostòlica.

II El ministeri de la direcció espiritual. 

1) Importància actual, moment de gràcia. 

Itinerari històric i actual. 

64. Des dels primers segles de l’Església 

fins avui, s’ha practicat el consell espiritual, 

anomenat també direcció, guia i acompa-

nyament espiritual. Es tracta d’una praxi mil-

lenària que ha donat fruits de santedat i de 

disponibilitat evangelitzadora.
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i amb la pastoral, i gràcies a l’ajuda sobre-

tot del director d’esperit, ha de ser donada 

de tal manera que els alumnes aprenguin a 

viure en companyia familiar i constant amb 

el Pare per mitjà del seu Fill Jesucrist en l’Es-

perit Sant» 
77.

Direcció espiritual i ministeri sacerdotal.

70. Els munera sacerdotals es descriuen 

tenint en compte la seva relació amb la vida 

espiritual dels fidels: «Vosaltres sou els mi-

nistres de l’eucaristia, els dispensadors de 

la misericòrdia divina en el sagrament de la 

penitència, els consoladors de les ànimes, 

els guies de tots els fidels en les dificultats 

tempestuoses de la vida.» 
78.

En l’acompanyament o direcció espiritual 

s’ha donat sempre gran importància al dis-

cerniment de l’Esperit, tenint present la fi de 

la santificació, de la missió apostòlica i de la 

vida de comunió eclesial. La lògica de l’Es-

perit Sant impulsa a viure en la veritat i en el 

bé segons l’exemple de Crist. Cal demanar la 

seva llum i la seva força per a discernir i ser 

fidels a les seves directrius.

71. Es pot afirmar que aquesta atenció a 

la vida espiritual dels fidels, guiant-los en 

el camí de la contemplació i de la santedat, 

també com a ajuda en el discerniment voca-

cional, és una prioritat pastoral: «En aques-

ta perspectiva, l’atenció a les vocacions al 

sacerdoci s’ha de concretar també en una 

proposta decidida i convincent de direcció 

espiritual […]. Per la seva part, els sacerdots 

han de ser els primers a dedicar temps i 

energies a aquesta tasca d’educació i d’aju-

da espiritual personal. No es penediran mai 

d’haver descurat o relegat a segon pla mol-

tes altres activitats també bones i útils, si 

així ho exigia la fidelitat al seu ministeri de 

de qualsevol estat de vida. Actualment, men-

tre s’observa una recerca d’orientació espi-

ritual per part dels fidels, també s’adverteix 

la necessitat d’una preparació més gran per 

part dels ministres, amb la finalitat de poder 

prestar amb diligència aquest servei de con-

sell, discerniment i acompanyament. On hi 

ha aquesta pràctica, hi ha renovació perso-

nal i comunitària, vocacions, esperit apostò-

lic, alegria de l’esperança.

67. En el període de preparació al sacer-

doci, es presenta sempre molt necessari i ur-

gent l’estudi de la teologia espiritual i l’expe-

riència d’aquesta mateixa vida. En realitat, el 

consell i l’acompanyament espiritual és part 

integrant del ministeri de la predicació i de la 

reconciliació. El sacerdot, en efecte, està cri-

dat a guiar en el camí de la identificació amb 

Crist, que inclou el camí de la contemplació. 

L’ajuda de direcció espiritual, com a discerni-

ment de l’Esperit, és part del ministeri: «Es-

brinant si els esperits són de Déu, [els preve-

res] han de descobrir amb sentit de fe els ca-

rismes multiformes dels laics, tant els humils 

com els més elevats, han de reconèixer-los 

amb goig i fomentar-los amb diligència» 
75.

68. La formació inicial al sacerdoci, des 

dels primers moments de vida al Seminari, 

inclou precisament aquest ajut: «Els alum-

nes, mitjançant una formació religiosa pe-

culiar, i sobretot per mitjà de la direcció es-

piritual convenient, han de ser encaminats 

a seguir Crist Redemptor amb generositat 

d’esperit i amb puresa de cor» 
76.

69. No es tracta només d’una consulta 

sobre temes doctrinals, sinó més aviat de 

la vida de relació, intimitat i configuració a 

Crist, que és sempre de participació en la 

vida trinitària: «La formació espiritual ha 
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La direcció espiritual que reben els minis-

tres ordenats.

74. Els mateixos ministres tenen neces-

sitat de la pràctica de la direcció espiritual, 

que està sempre vinculada a la intimitat amb 

Crist: «Per tal de complir fidelment llur minis-

teri, els preveres seran amatents al col·loqui 

diari amb Crist Senyor en la visita i en el culte 

personal de la santíssima eucaristia; practi-

caran de bona gana el recés espiritual i valo-

raran molt la direcció de l’esperit»82.

75. La realitat ministerial exigeix que el 

ministre rebi personalment la direcció espi-

ritual buscant i seguint amb fidelitat, per a 

guiar millor els altres: «Per a contribuir a la 

millora de la seva vida espiritual, cal que els 

preveres practiquin ells mateixos la direcció 

espiritual. En posar la formació de les seves 

ànimes a les mans d’un germà savi, madu-

raran —des dels primers passos del seu mi-

nisteri— la consciència de la importància de 

no caminar sols pel camí de la vida espiritual 

i l’esforç pastoral. Per a l’ús d’aquest mitjà 

eficaç de formació tan experimentat en l’Es-

glésia, els preveres tindran plena llibertat en 

l’elecció de la persona a qui confiaran la di-

recció de la seva vida espiritual» 
83.

76. Per a les qüestions personals i comu-

nitàries cal fer ús del consell dels germans, 

sobretot d’aquells que han de exercir-lo per 

la missió que se’ls ha confiat, segons la grà-

cia d’estat, recordant que el primer «conse-

ller» o «director» és sempre l’Esperit Sant, al 

qual cal acudir amb una pregària constant, 

humil i confiada.

2) Línies fonamentals

Naturalesa i fonament teològic

77. La vida cristiana és «camí», és «viure 

col·laboradors de l’Esperit en l’orientació i 

guia dels elegits»79.

72. L’atenció als joves, en particular per 

tal de discernir la pròpia vocació específi-

ca en la vocació cristiana general, comprèn 

aquesta atenció de consell i acompanyament 

espiritual: «Com deia el cardenal Montini, 

futur Pau VI, “la direcció espiritual té una 

funció molt bonica i, podria dir-se indispen-

sable, per a l’educació moral i espiritual de 

la joventut, que vulgui interpretar i seguir 

amb absoluta lleialtat la vocació, sigui quina 

sigui, de la pròpia vida; conserva sempre una 

importància beneficiosa en totes les edats 

de la vida, quan, al costat de la llum i la cari-

tat d’un consell piadós i prudent, es busca la 

revisió de la pròpia rectitud i l’encoratjament 

per a l’acompliment generós dels propis deu-

res. És mitjà pedagògic molt delicat, però de 

grandíssim valor, és art pedagògic i psicolò-

gic de gran responsabilitat en qui l’exerceix, 

és exercici espiritual d’humilitat i de confian-

ça en qui el rep”» 
80.

73. La direcció espiritual està habitual-

ment en relació amb el sagrament de la recon-

ciliació, almenys en el sentit d’una possible 

conseqüència, quan els fidels demanen ser 

guiats en el camí de la santedat, que inclou 

l’itinerari específic de la seva vocació perso-

nal: «De manera paral·lela al sagrament de la 

reconciliació, el prevere no deixarà d’exercir 

el ministeri de la direcció espiritual. El desco-

briment i la difusió d’aquesta pràctica, també 

en moments diferents de l’administració de la 

penitència, és un gran benefici per a l’Esglé-

sia en el temps present. L’actitud generosa i 

activa dels preveres en practicar-la constitu-

eix també una ocasió important per a indivi-

dualitzar i sostenir la vocació al sacerdoci i a 

les diferents formes de vida consagrada.»81.
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1 sulta és molt urgent. Cal tenir en compte el 

«carisma» peculiar de la vocació personal o 

de la comunitat en què viu qui demana o rep 

el consell.

79. Quan es tracta de discernir els sig-

nes de la voluntat de Déu, amb l’ajuda del 

consell fraternal, s’inclou eventualment la 

consulta sobre temes de moral o de pràctica 

de les virtuts, i també la comunicació con-

fidencial de la situació que es vol aclarir. Si 

falta el desig veritable de santedat, es perd 

l’objectiu principal de la direcció espiritual. 

Aquest objectiu és inherent al procés de fe, 

esperança i caritat (com a configuració amb 

els criteris, valors i actituds de Crist) que s’ha 

d’orientar segons els signes de la voluntat de 

Déu en harmonia amb els carismes rebuts. El 

fidel que rep el consell ha d’assumir la seva 

responsabilitat i iniciativa.

80. La consulta moral, l’exposició confia-

da dels propis problemes, la posada en pràc-

tica dels mitjans de santificació, s’han de po-

sar en el context de la recerca de la voluntat 

de Déu. Sense el desig sincer de santedat, 

que equival a practicar les benaurances i el 

manament de l’amor, no hi ha tampoc l’ob-

jectiu específic de la direcció espiritual en la 

vida cristiana.

Dinamisme i procés.

81. Durant el procés de la direcció espi-

ritual és necessari entrar en la consciència 

d’un mateix a la llum de l’evangeli i, per tant, 

recolzar-se en la confiança en Déu. És preci-

sament un itinerari de relació personal amb 

Crist, en el qual s’aprèn i practica amb ell la 

humilitat, la confiança i el do d’un mateix, se-

gons el nou manament de l’amor.

S’ajuda a formar la consciència instruint 

la ment, il·luminant la memòria, fortificant la 

de l’Esperit» (cf. Gal 5,25), com a sintonia, 

relació, imitació i configuració amb Crist, per 

participar de la seva filiació divina. Per això 

«tots els qui són guiats per l’Esperit de Déu 

són fills de Déu» (Rm 8,14). El consell o direc-

ció espiritual ajuda a distingir «l’esperit de la 

veritat i l’esperit de l’error» (1Jn 4,6) i «reves-

tir de l’home nou, creat a imatge de Déu en la 

justícia i la santedat que neixen de la veritat» 

(cf. Ef 4,24). La direcció espiritual és sobretot 

un ajut per al discerniment en el camí de san-

tedat o perfecció.

El fonament d’aquesta pràctica de 

l’«acompanyament» o «direcció» espiritual 

està en la realitat de ser Església comunió, 

cos místic de Crist, família de germans que 

s’ajuden segons els carismes rebuts. L’Esglé-

sia és un conjunt de «mediacions» que cor-

responen als diversos ministeris, vocacions 

i carismes. Tothom té necessitat dels altres, 

també i especialment en el camp del consell 

espiritual. Es tracta de buscar i acceptar un 

consell que ve de l’Esperit Sant per mitjà dels 

germans.

En el baptisme i en la confirmació, tots 

hem rebut els dons de l’Esperit, entre els 

quals és rellevant el do de «consell». L’expe-

riència eclesial demostra que algunes per-

sones tenen aquest do de consell en un alt 

grau o que, almenys, estan cridades a servir 

els altres aportant el carisma rebut. La direc-

ció o consell espiritual s’exerceix, a vegades, 

basant-se en un encàrrec confiat per l’autori-

tat eclesial o per la comunitat eclesial en què 

es viu.

Objectiu específic.

78. L’objectiu de la direcció espiritual con-

sisteix principalment a ajudar a discernir els 

signes de la voluntat de Déu. Normalment es 

parla de discernir llums i mocions de l’Espe-

rit Sant. Hi ha moments en què aquesta con-
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presència donada de Jesús i s’aprèn a fer de 

la pròpia presència un «estar amb qui sabem 

que ens estima» (santa Teresa de Jesús). És 

el silenci d’adoració, d’admiració i de dona-

ció, com «una mirada senzilla del cor» (san-

ta Teresa de Lisieux), i el parlar com Jesús a 

Getsemaní.

En totes les vocacions eclesials.

84. Partint de la crida de Jesús «Sigueu 

perfectes com el vostre Pare celestial és per-

fecte» (Mt 5,48), el sacerdot convida a tots 

els fidels a emprendre el «camí de la pleni-

tud de la vida pròpia dels fills de Déu»84 per 

arribar al «coneixement viscut de Crist»85. 

Les exigències de la vida cristiana (laica, re-

ligiosa, sacerdotal) no es comprenen sense 

aquesta vida «espiritual», és a dir, la «vida» 

en l’Esperit Sant, que condueix a «portar la 

bona nova als pobres» (Lc 4,18).

85. En el camí de la pròpia vocació eclesi-

al, es cuiden sobretot les motivacions i la in-

tenció recta, la llibertat d’elecció, la formació 

a la idoneïtat o les qualitats.

Els experts en teologia espiritual descri-

uen el director espiritual com el que instru-

eix en casos i aplicacions concrets, dóna els 

motius per donar-se amb generositat i ajuda 

proposant mitjans de santificació adequats a 

cada persona i situació, segons les diverses 

vocacions. Les dificultats s’afronten des de la 

perspectiva de l’autèntic seguiment de Crist.

86. Pot existir una direcció habitual o un 

acompanyament temporal ad casum. A més 

pot ser més intensa inicialment. És freqüent 

que alguns creients, en el camí de la vocació, 

se sentin convidats a demanar la direcció es-

piritual, gràcies a la predicació, a lectures, a 

recessos i a trobades de pregària, o la con-

fessió. Una lectura atenta dels documents 

voluntat, orientant l’afectivitat i encoratjant 

un lliurament generós a la santificació.

82. El procés de la direcció espiritual se-

gueix algunes etapes que no estan rígida-

ment ordenades, però que es desenvolupen 

com cercles concèntrics: guiar el coneixe-

ment d’un mateix, en la confiança del Déu 

Amor, en la decisió del do total, en l’harmo-

nia de purificació, il·luminació i unió. És una 

dinàmica de vida en sintonia amb la vida tri-

nitària participada (cf. Jn 14,23; Ef 2,18) per 

mitjà de la configuració amb Crist (criteris, 

valors, actituds que manifesten la fe, l’es-

perança i la caritat) i sota l’acció de l’Esperit 

Sant, acceptat amb fidelitat i generositat.

Tot això es desenvolupa en una sèrie de 

camps (relació amb Déu, treball, relacions 

socials, en unitat de vida) en els quals es 

busca la voluntat de Déu per mitjà del con-

sell i de l’acompanyament: camí de pregària-

contemplació, discerniment i fidelitat a la 

vocació, donació en l’itinerari de santedat, 

viure harmònicament la «comunió» fraternal 

eclesial, disponibilitat a l’apostolat. L’acom-

panyament i el consell arriben també als mit-

jans concrets. En tot aquest procés cal tenir 

present que el veritable director és l’Esperit 

Sant, mentre que el fidel conserva tota la 

seva responsabilitat i iniciativa.

83. En el camí de pregària (personal, co-

munitària, litúrgica) serà necessari ensenyar 

a resar, tenint cura en particular de l’actitud 

filial del parenostre, que és d’humilitat, con-

fiança i amor. Els escrits dels sants i dels au-

tors espirituals ajudaran a l’hora d’orientar 

en aquest camí per «obrir el cor i alegrar-se 

per la seva presència» (sant Rector d’Ars), en 

un encreuament de mirades, «jo el miro i ell 

em mira» (el pagès d’Ars, seguint els ense-

nyaments del sant Rector). Així s’accepta la 
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1 ons, les dificultats, el desig de donar-se més 

a Déu. És molt útil determinar els mitjans que 

es volen utilitzar en el camí de la pregària, de 

la santedat (virtut), dels deures del propi es-

tat, de la mortificació o de les «petites difi-

cultats quotidianes»88.

89. Hi ha un moment inicial en què es 

tendeix a fer brollar actituds de pietat i de 

perseverança en les virtuts de pregària i ad-

hesió a la voluntat de Déu, alguna pràctica 

d’apostolat, formació del caràcter (memòria, 

intel·ligència, afectivitat, voluntat), purifi-

cació, formació a l’obertura i a una actitud 

d’autenticitat sense falsedats. S’afronten, 

doncs, els casos d’aridesa, inconstància, 

entusiasme superficial o passatger, etc. És 

el moment just d’«arrencar […] i plantar» (Jr 

1,10), per a conèixer i orientar rectament la 

passió dominant.

90. Un segon moment s’anomena temps 

de progrés, en què es tendeix al recolliment 

o vida interior, a una humilitat i mortificació 

més grans, a l’aprofundiment de les virtuts, a 

millorar la pregària.

Així s’arriba a un moment de més perfec-

ció en què la pregària és més contemplativa, 

es tracta d’extirpar les preferències, distin-

gint un aspecte «actiu» i un de «passiu» (és 

a dir, secundar fidelment l’acció de la gràcia, 

que és sempre sorprenent), aprenent a pas-

sar la nit de l’esperit (nit de la fe). 

L’aprofundiment en la humilitat es trans-

forma en gestos de caritat.

91. Cadascuna de les virtuts necessita 

una atenció específica. Les llums, les inspira-

cions o mocions de l’Esperit Sant es reben en 

aquest camí, que és de discerniment continu 

per a una fidelitat i generositat més grans. 

Els casos concrets de gràcies especials o de 

del Magisteri pot suscitar també l’exigència 

de buscar un guia per viure més coherent-

ment la vida cristiana. Aquesta donació a la 

vida espiritual condueix a un compromís més 

gran en la vida social: «La disponibilitat en-

vers Déu provoca la disponibilitat envers els 

germans i una vida entesa com a tasca soli-

dària i joiosa.» 
86.

3) Orientacions pràctiques

Itinerari o camí concret de vida espiritual.

87. Partint d’aquestes línies fonamentals 

sobre la direcció espiritual i tenint en compte 

la realitat d’avui, en la cruïlla de gràcia i si-

tuacions sociològiques i culturals, s’obtenen 

algunes orientacions pràctiques, sempre 

obertes a noves gràcies i a noves circums-

tàncies.

L’aplicació del consell espiritual (direc-

ció, acompanyament) ha de tenir en comp-

te la vocació eclesial específica, el carisma 

particular o les gràcies especials. Atès que 

la persona és «una», cal conèixer les seves 

circumstàncies concretes de vida: família, 

treball, etc. Si es tracta d’una vocació i d’un 

carisma específic, és oportú prestar atenció 

als diversos moments del camí87.

En tot moment cal prestar atenció espe-

cial a casos i situacions particulars, com el 

canvi d’estat eclesial, els desitjos de més 

perfecció, la tendència als escrúpols, els fe-

nòmens extraordinaris.

88. És oportú iniciar el camí de la direc-

ció espiritual amb una relectura de la vida. 

És de gran ajuda tenir alguns propòsits o un 

projecte de vida que inclogui la relació amb 

Déu (pregària litúrgica i personal), la relació 

fraternal, la família, el treball, les amistats, 

les virtuts concretes, els deures personals, 

l’apostolat, els instruments d’espiritualitat. 

En el projecte poden reflectir-se les aspiraci-
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En l’apostolat hi ha moments d’aridesa, 

de derrotes, de malentesos, de calúmnies i 

també de persecució, la qual pot venir, per 

error, de persones bones (la «persecució 

dels bons»). El consell espiritual ha d’ajudar 

a viure el misteri fecund de la creu com un do 

peculiar de Crist, l’Amic.

94. En la vida cristiana es presenten si-

tuacions particulars. A vegades es tracta 

de llums i mocions de l’Esperit i desitjos de 

més lliurament o apostolat. Però hi ha també 

moments d’il·lusions enganyoses que poden 

provenir de l’amor propi o de la fantasia. Po-

den haver-hi també desànims, desconfiança, 

mediocritat o negligència i també tebiesa, àn-

sia excessiva d’agradar, falsa humilitat, etc.

95. Quan es verifiquen casos o fenòmens 

extraordinaris cal fer referència als autors 

espirituals i als místics de la història eclesi-

al. Cal tenir present que aquests fenòmens, 

que poden ser fruit de la naturalesa, o també 

en el cas que provinguin d’una gràcia, po-

den expressar-se de manera imperfecta per 

motius psicològics, culturals, de formació, 

d’ambient social. Els criteris que l’Església 

ha seguit per a constatar la seva autentici-

tat es basen en continguts doctrinals (a la 

llum de la Sagrada Escriptura, de la Tradició i 

del Magisteri), l’honestedat de les persones 

(sobretot la sinceritat, la humilitat, la caritat, 

a més de la salut mental) i els fruits perma-

nents de santedat.

96. També hi ha malalties o debilitats psí-

quiques vinculades a la vida espiritual. A ve-

gades són de caràcter més espiritual, com la 

tebiesa (acceptació habitual del pecat venial 

o de les imperfeccions, sense interès a corre-

gir) i la mediocritat (superficialitat, fatiga per 

al treball sense un suport en la vida interior). 

debilitats espirituals o psíquiques s’afronten 

amb l’estudi adequat, inclosa la col·laboració 

d’altres persones més expertes, sempre amb 

gran respecte.

És útil seguir un projecte de vida que es 

pot subdividir senzillament en un conjunt de 

principis, objectius i mitjans. És a dir, s’indica 

on es vol anar, on es troba, on s’ha d’anar, 

quins obstacles es poden trobar i quins ins-

truments s’han d’utilitzar.

92. Influeix directament en la vida espiri-

tual el «sacrifici eucarístic, font i cimal de la 

vida cristiana»89 per a construir la unitat de 

vida, necessària per als preveres90 i per als 

fidels91. Entre els mitjans concrets de vida 

espiritual, a més de les fonts principals (eu-

caristia, Paraula, pregària…), són rellevants 

pel seu aspecte pràctic la Lectio divina o me-

ditació segons mètodes diversos, la pràctica 

assídua del sagrament de la reconciliació, la 

lectura espiritual, l’examen de consciència 

(particular i general), els recessos espiritu-

als. La lectura espiritual de sants i autors 

d’espiritualitat és guia en el camí del conei-

xement d’un mateix, de la confiança filial i 

del lliurament generós.

93. És normal que el camí cristià presenti 

algunes crisis de creixement i de maduració, 

que es poden verificar en graus diversos. La 

«nit fosca» de la fe es pot presentar en di-

versos moments, però especialment quan 

la persona s’apropa més a Déu, fins expe-

rimentar una mena de «silenci» o «absèn-

cia» de Déu que, en realitat és un parlar i 

una presència més profunda de Déu mateix. 

L’acompanyament espiritual és més neces-

sari que mai en aquell moment, amb la con-

dició que se segueixin les indicacions que 

ens han deixat els grans sants i mestres de 

l’esperit.
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1 cies egoistes. Sobretot quan s’hi afegeix 

el temperament, la cultura i les qualitats 

naturals, és molt difícil, sense el consell i 

acompanyament espiritual, posar llum en 

certs ambients: aquests camps necessitats 

de discerniment són sobretot els del camí 

de la vocació (en les circumstàncies de la 

vida de cada dia), de la contemplació, de la 

perfecció, de la vida fraternal, de la missió. 

Però es donen situacions personals i co-

munitàries que exigeixen un discerniment 

particular, com el canvi d’estat de vida, les 

noves llums o missions, els canvis estructu-

rals, algunes debilitats, els fenòmens extra-

ordinaris, etc.

100. Ja que l’Esperit «bufa allà on vol» (Jn 

3,8), no es poden donar normes o regles rí-

gides sobre el discerniment, però els sants i 

els autors espirituals remeten a certes cons-

tants o signes de l’acció de l’Esperit d’amor, 

que actua per damunt de tota lògica.

No es pot discernir bé una situació espi-

ritual sense la pau al cor, que es manifesta, 

com un do de l’Esperit Sant, quan no es bus-

ca el propi interès o la prevalença sobre els 

altres, sinó la manera millor de servir Déu i 

els germans. El consell espiritual (en el con-

text del discerniment) actua, doncs, amb la 

garantia de la llibertat interior, no condicio-

nada per preferències personals ni per les 

modes del moment.

Per a fer bé el discerniment cal: pregària, 

humilitat, desinterès de les preferències, es-

colta, estudi de la vida i doctrina dels sants, 

coneixement dels criteris de l’Església, exa-

men atent de les pròpies inclinacions interi-

ors, disponibilitat a canviar, llibertat de cor. 

D’aquesta manera s’educa per a una consci-

ència sana, és a dir per a «l’amor que neix 

d’un cor net, d’una consciència recta i d’una 

fe sincera» (1Tm 1,5).

Aquestes debilitats poden estar relaciona-

des també amb el temperament: ànsia de 

perfeccionisme, fals temor de Déu, escrúpols 

sense fonament, rigorisme, laxisme, etc.

97. Les debilitats o malalties de tipus 

neuròtic, més vinculades a la vida espiritual, 

necessiten l’atenció d’experts (en espiritua-

litat i en psicologia). Habitualment es mani-

festen amb una excessiva riquesa d’atenció 

o una profunda insatisfacció d’un mateix 

(hysterein) que tracta d’atraure l’interès i la 

compassió de tots, produint sovint un clima 

d’agitació eufòrica en què pot quedar invo-

lucrat el mateix director espiritual (pensant 

que protegeix una víctima o una persona 

privilegiada). Aquestes manifestacions no 

tenen res a veure amb la contemplació i 

mística cristiana veritables, les quals, adme-

tent la pròpia feblesa, no intenten captivar 

l’atenció dels altres, però s’expressen en la 

humilitat, en la confiança, en l’oblit d’un ma-

teix per a servir els altres segons la voluntat 

de Déu.

El discerniment de l’Esperit Sant en la di-

recció espiritual.

98. Amb l’ajuda de l’acompanyament o 

consell espiritual, a la llum d’aquesta fe vis-

cuda, és més fàcil discernir l’acció de l’Espe-

rit Sant en la vida de cadascú, que condueix 

sempre a la pregària, a la humilitat, al sacri-

fici, a la vida ordinària de Natzaret, al servei, 

a l’esperança, seguint el model de la vida 

de Jesús, sempre guiada per l’Esperit Sant: 

al «desert» (Lc 4,1), als «pobres» (Lc 4,18), a 

l’«alegria» pasqual en l’Esperit (cf. Lc 10,21).

99. L’acció de l’esperit maligne està 

acompanyada de supèrbia, autosuficiència, 

tristesa, desànim, enveja, confusió, odi, 

falsedat, menyspreu dels altres, preferèn-
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103. El director ha de conèixer bé la per-

sona que ajuda, per a buscar juntament amb 

ella els signes de la voluntat de Déu en el 

camí de santedat i en els moments especials 

de gràcia. La diagnosi se centrarà en la ma-

nera de ser, les qualitats i els defectes, el de-

senvolupament de la vida espiritual personal, 

etc. La formació impartida correspon al mo-

ment de gràcia. El director no fa el camí, sinó 

que el segueix, assistint la persona en la seva 

realitat concreta. Qui guia les ànimes és l’Es-

perit Sant i el director n’ha d’afavorir l’acció.

Manté constantment un respecte profund 

per la consciència dels fidels, creant una re-

lació adequada perquè es doni una obertura 

espontània i actuant sempre amb respecte i 

delicadesa. L’exercici del poder de jurisdicció 

en l’Església ha de respectar sempre la reser-

va i el silenci del director espiritual.

104. L’autoritat del director no es fona-

menta en la potestat de jurisdicció, però és 

la pròpia del consell i de l’orientació. No per-

met el paternalisme, encara que a aquesta 

autoritat s’ha de respondre amb una fidelitat 

de base, típica de la docilitat filial. L’actitud 

d’humilitat i confiança del director el con-

duirà a pregar i a no desanimar-se quan no 

aconsegueix veure els fruits.

105. A les institucions de formació sacer-

dotal i de vida consagrada, com en algunes 

iniciatives apostòliques, precisament per a 

garantir la formació adequada, s’indiquen, 

habitualment, alguns consellers (directors, 

mestres) deixant un ampli marge a l’elecció 

del director personal, en particular quan es 

tracta d’un problema de consciència i de con-

fessió.

Qualitats de qui és objecte de direcció es-

piritual.

Qualitats del «director»

101. En general es demana que el director 

tingui un gran esperit d’acolliment i d’escol-

ta, amb sentit de responsabilitat i disponibi-

litat, amb un to de paternitat i de fraternitat, 

i d’amistat respectuosa, sempre com a ser-

vei humil de qui ofereix un consell, evitant 

l’autoritarisme, el personalisme i el paterna-

lisme, a més de la dependència afectiva, la 

pressa i la pèrdua de temps en qüestions se-

cundàries, amb la deguda discreció i prudèn-

cia, sabent demanar consell oportunament 

a altres amb les cauteles necessàries, etc. 

Aquestes qualitats s’integren amb el do del 

consell. No ha de faltar una nota d’«humor» 

sa que, si és autèntic, sempre és respectuós i 

contribueix a reduir a les seves justes dimen-

sions molts problemes artificials i a viure 

més serenament.

102. Per a poder exercir el do del consell, 

es requereix el coneixement o ciència (teò-

rica i pràctica) de la vida espiritual, la seva 

experiència, el sentit de responsabilitat i la 

prudència. L’harmonia entre aquestes qua-

litats fonamentals s’expressa com a proxi-

mitat, escolta, optimisme, esperança, testi-

moniatge, coherència, en infondre desitjos 

de santedat, fermesa, claredat, veritat, com-

prensió, amplitud o pluralitat de perspecti-

ves, adaptació, perseverança en el procés o 

camí.

Generalment el director o conseller espi-

ritual (elegit, proposat, indicat) és un de sol, 

per tal d’assegurar la continuïtat. En la vida 

d’alguns sants es pot observar una gran lli-

bertat a l’hora de consultar altres directors i 

canviar-ne quan es constata que és millor per 

a la vida espiritual. El canvi eventual de direc-

tor ha de ser sempre possible i lliure, quan hi 

ha motius vàlids per a un creixement espiritu-

al més gran.
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1 ritual, i si s’equivoca no ha de descarregar la 

responsabilitat en el director espiritual.

Direcció espiritual del sacerdot.

110. El ministeri del sacerdot està vinculat 

a la direcció espiritual, però també ell té ne-

cessitat d’aprendre a rebre aquesta direcció 

per a saber-la impartir millor als altres quan 

l’hi demanen.

Quan és el sacerdot qui rep la direcció es-

piritual, cal tenir en compte el fet que la seva 

espiritualitat específica té com a element 

central la «unitat de vida», basada en la ca-

ritat pastoral92. Aquesta «unitat de vida», 

segons el Concili, l’assoleixen els preveres 

amb senzillesa, en la seva realitat concre-

ta, «seguint en el compliment del ministeri 

l’exemple de Crist Senyor, l’aliment del qual 

era complir la voluntat d’aquell que l’envià 

a completar la seva obra»93. Són dons i ca-

rismes viscuts en estreta relació de depen-

dència del propi bisbe i en comunió amb el 

presbiteri de l’Església particular.

111. Un projecte personal de vida espi-

ritual del sacerdot, a més de la celebració 

quotidiana del sacrifici eucarístic i de la 

recitació quotidiana de l’ofici diví, es pot 

delinear així: dedicar cada dia un temps de-

terminat a la meditació de la Paraula, a la 

lectura espiritual, reservar quotidianament 

un moment de visita o adoració eucarística, 

mantenir periòdicament una trobada fra-

ternal amb altres sacerdots per a ajudar-se 

recíprocament (reunir-se per a pregar, com-

partir, col·laborar, preparar l’homilia, etc.), 

posar en pràctica i sostenir les orientacions 

del bisbe sobre el presbiteri (projecte de 

vida o directori, formació permanent, pas-

toral sacerdotal…), recitar quotidianament 

una pregària mariana, que pot ser el sant 

rosari, per la fidelitat a aquests compromi-

106. Per part de qui és objecte de direc-

ció espiritual ha d’haver-hi obertura, sinceri-

tat, autenticitat i coherència, utilització dels 

mitjans de santificació (litúrgia, sagraments, 

pregària, sacrifici, examen…). La periodicitat 

de les converses depèn dels moments i de 

les situacions, ja que no hi ha una regla fixa. 

Els moments inicials de la formació exigei-

xen una periodicitat més freqüent i assídua. 

És millor que la consulta es faci espontània-

ment, sense esperar ser cridats.

107. La llibertat en l’elecció del director 

no disminueix l’actitud de respecte. S’accep-

ta l’ajuda amb esperit de fe. S’ha d’expressar 

amb sobrietat, oralment o llegint una cosa 

que s’ha escrit abans, donant compte de la 

pròpia consciència i de la situació en què es 

troba respecte al projecte de vida traçat amb 

vista de la direcció. Es demana consell sobre 

les virtuts, els defectes, la vocació, la pregà-

ria, la vida de família, la vida fraternal, els 

deures mateix (especialment en el treball), 

l’apostolat. L’actitud de fons és la de qui pre-

gunta com agradar a Déu i ser més fidel a la 

seva voluntat.

108. L’autenticitat de la vida espiritual 

s’evidencia en l’harmonia entre els consells 

buscats i rebuts i la vida pràctica coherent. 

L’examen personal és molt útil per a la cons-

ciència d’un mateix, així com la participació 

en recessos espirituals relacionats amb la 

direcció espiritual.

109. El cristià ha d’actuar sempre amb 

total llibertat i responsabilitat. La funció del 

director espiritual és ajudar la persona a 

elegir i decidir lliurement i responsablement 

davant Déu el que ha de fer, amb maduresa 

cristiana. La persona dirigida ha d’assumir 

lliurement i responsablement el consell espi-
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tedat i apostolat), es pot trobar la manera 

d’oferir-la i de rebre-la habitualment.

115. La invitació a practicar la direcció es-

piritual ha de ser un capítol important i per-

manent de qualsevol pla pastoral, que ha de 

ser sempre i al mateix temps pastoral de la 

santificació i de la missió. Es pot formar els 

fidels en aquest camí amb la predicació, la 

catequesi, la confessió, la vida litúrgica i sa-

cramental especialment en l’eucaristia, els 

grups bíblics i de pregària, el testimoniatge 

del ministre mateix, que també demana con-

sell quan cal i en les circumstàncies oportu-

nes. D’alguns d’aquests serveis o ministeris 

és lògic passar a la trobada personal, a la 

invitació a la lectura espiritual, als recessos 

espirituals, també personalitzats.

116. La direcció espiritual com a ministeri 

està vinculada amb freqüència a la confes-

sió, on el sacerdot actua en nom de Crist i es 

mostra com a pare, amic, metge i guia espi-

ritual. És servidor del perdó i orienta el camí 

de la contemplació i de la perfecció, amb 

respecte i fidelitat al magisteri i a la tradició 

espiritual de l’Església.

La direcció espiritual en la vida consagrada.

117. Les persones consagrades, segons les 

diverses modalitats, segueixen una vida de 

radicalisme evangèlic i «apostòlic», afegint-

hi «una consagració especial»96, «mitjançant 

la professió dels consells evangèlics»97. En la 

vida consagrada cal tenir en compte el carisma 

específic (carisma fundacional) i la consagra-

ció especial (per la professió), així com també 

les diverses modalitats de vida contemplativa, 

evangèlica, comunitària i missionera, amb les 

corresponents constitucions, regles, etc.

118. El recorregut cap a la vida consagrada 

segueix les etapes que preveuen una prepa-

sos, fer cada dia l’examen de consciència 

general i particular…94.

112. En aquest ministeri o servei de direc-

ció espiritual, com en el ministeri de la recon-

ciliació sacramental, el sacerdot representa 

a Crist Bon Pastor, guia, mestre, germà, pare, 

metge. És un servei íntimament unit al mi-

nisteri de la predicació, de la direcció de la 

comunitat i del testimoniatge de vida.

113. L’acció ministerial està estretament 

unida a l’acompanyament espiritual. «Per 

això, correspon als sacerdots, com a educa-

dors en la fe, de procurar tant ells mateixos 

personalment com per mitjà d’altres, que 

cada fidel sigui conduït en l’Esperit Sant 

a cultivar la pròpia vocació d’acord amb 

l’evangeli, a una caritat autèntica i activa, i 

a la llibertat, amb què Crist ens ha alliberat. 

De poc serviran les cerimònies, per boniques 

que siguin, ni les associacions, per molt que 

siguin ufanes, si no s’encaminen a educar 

els homes a assolir la maduresa cristiana. A 

fi de contribuir-hi, els preveres ajudaran de 

manera que puguin copsar en els mateixos 

esdeveniments, grans o petits, allò que la re-

alitat exigeix i quina és la voluntat de Déu. 

Els cristians també seran instruïts a no viure 

únicament per a ells mateixos, ans, d’acord 

amb les exigències de la nova llei de la ca-

ritat, a administrar cadascú en profit mutu 

la gràcia rebuda, i així a complir tots cristi-

anament llurs obligacions en la comunitat 

humana.» 
95.

114. Qui aprecia veritablement la direcció 

espiritual, no només la recomana en el seu 

ministeri, sinó que la practica personalment.

Si no es perd de vista l’objectiu principal 

de la direcció (discerniment de la voluntat 

de Déu en tots els aspectes del camí de san-
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1 121. Els sacerdots que estan convidats 

a prestar aquest servei d’acompanyament 

espiritual saben que «tots els religiosos, ho-

mes i dones, són dignes de cura particular 

amb vista a llur perfeccionament espiritual 

en bé de tota l’Església, pel fet de constituir 

la part destacada en la casa del Senyor».102

Direcció dels laics.

122. La crida universal a la santedat en 

qualsevol vocació cristiana no fa conces-

sions ja que és sempre crida a la màxima 

perfecció: «Estimeu […]. Sigueu perfectes 

com el vostre Pare celestial és perfecte» (Mt 

5,44.48). La direcció espiritual en relació 

amb el cristià cridat a la santedat en un laic, 

pressuposa aquesta vocació cristiana a la 

perfecció, però amb la particularitat de ser 

ferment evangèlic en el món i d’actuar sota 

la pròpia responsabilitat i en comunió amb 

l’Església, tractant les coses temporals i or-

denant-les segons Déu103.

El director espiritual ha d’ajudar en la re-

lació personal amb Déu (concretar la partici-

pació en l’eucaristia i la pregària, l’examen 

de consciència, la unitat de vida), a formar la 

consciència, ajudar a santificar la família, el 

treball, les relacions socials, l’actuació en la 

vida pública. «El treball fet així és pregària. 

L’estudi fet així és pregària. La investigació 

científica feta així és pregària. Tot convergeix 

cap a una única realitat: tot és pregària, tot 

pot i ha de portar a Déu, alimentant una rela-

ció contínua amb ell, des del matí fins al ves-

pre. Tot treball honest pot ser pregària, i tot 

treball és pregària, és apostolat. D’aquesta 

manera l’ànima s’enforteix en una unitat de 

vida senzilla i forta.»104.

Com ho recordava Benet XVI, tots els 

batejats són responsables de l’anunci de 

l’evangeli: «Els laics estan cridats a exercir 

la seva tasca profètica, que es deriva directa-

ració tant per a l’immediat com a llarg termi-

ni, aprofundint l’autenticitat de la vocació 

amb el suport de conviccions o motivacions 

evangèliques (que dissipin els dubtes sobre 

la identitat), de lliures decisions, sempre per 

arribar a la idoneïtat veritable (conjunt de 

qualitats).

119. Hi ha problemes concrets que es po-

den considerar només de «creixement» i de 

«maduració» si la persona consagrada presta 

una atenció assídua a la direcció espiritual: 

problemes que poden ser de solitud física o 

moral, de fracassos (aparents o reals), d’im-

maduresa afectiva, d’amistats sinceres, de 

llibertat interior a la fidelitat a l’obediència, 

d’assumpció serena del celibat com a signe 

de Crist Espòs davant l’Església Esposa, etc.

120. La direcció espiritual de les persones 

consagrades presenta aspectes peculiars, 

a més dels ja indicats més amunt. El segui-

ment evangèlic, la vida fraternal i la missió 

reben impuls d’un carisma particular, dins 

una història de gràcia, amb la professió o 

compromís especial de ser «visibilitat enmig 

del món» de Crist cast, pobre i obedient98 i 

«memòria vivent de la manera d’existir i d’ac-

tuar de Jesús»99.

Aquesta direcció de la persona, que se-

gueix una forma de vida consagrada, pres-

suposa un camí peculiar de contemplació, 

perfecció, comunió (vida fraternal) i mis-

sió, que forma part de la sacramentalitat 

de l’Església misteri, comunió i missió. Cal 

ajudar a rebre i a viure el do tal com és, ja 

que es tracta de «seguir més el Crist més 

de prop, […] cercant la perfecció de la ca-

ritat al servei del Regne»100, tendint a un 

amor de totalitat, personal i nupcial, que 

fa possible trobar-se «“més profundament” 

present, en el cor de Crist, els homes del 

nostre temps»101.
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teris fonamentals de la vida cristiana. També 

en la vida més atrafegada de qualsevol apòs-

tol, si té el desig sincer de santedat, és pos-

sible trobar el consell espiritual.

Harmonia entre els diversos nivells forma-

tius en el camí de la direcció espiritual.

125. El cristià està orientat cap a un camí 

de configuració amb Crist. Es pot parlar de 

diversos nivells o dimensions de la formació: 

humana, espiritual, intel·lectual, professi-

onal, pastoral. Són aspectes que s’integren 

i s’harmonitzen recíprocament, en la comu-

nió eclesial i amb vista a la missió. Es tracta 

sempre de la persona com a membre d’una 

comunitat humana i eclesial.

126. S’ha d’apreciar de manera adient la 

dimensió o el nivell humà, personal o comu-

nitari, atès que la persona humana té neces-

sitat de ser valorada rectament, de saber-se 

estimada i ser capaç d’estimar en la veritat 

del do. Això pressuposa un camí de llibertat, 

que es construeix a la llum de la comunió 

amb Déu Amor, on cada persona és relació 

de do. La persona es construeix, doncs, en 

els seus criteris objectius, escala autèntica 

de valors, motivacions ordenades a l’amor, 

actituds de relació i de servei.

El consell espiritual s’inspira en el miste-

ri de Crist, a la llum del qual es desxifra el 

misteri de l’home113. La persona és educada 

per a donar i per a donar-se. Per això aprèn a 

escoltar, a estar amb els altres, a compren-

dre, a acompanyar, a dialogar, a cooperar, a 

fer amistats sinceres.

Aquestes virtuts humanes en el cristià es 

conreen a la llum de la fe, esperança i caritat. 

Per a pensar, valorar i estimar com Crist. Els 

textos conciliars i del Magisteri postconciliar 

conviden a aquesta formació «humana» que 

es concreta en sensibilitat per la justícia i 

ment del baptisme, i a testimoniar l’evangeli 

en la vida quotidiana siguin on siguin.»105.

La direcció o consell espiritual en relació 

amb els laics no indica en ells manca o im-

maduresa, sinó més aviat una ajuda fraternal 

(per part del conseller) a actuar espiritual-

ment i apostòlicament d’acord amb la pròpia 

iniciativa i responsabilitat estant presents, 

com a autèntics deixebles de Crist, en les 

realitats humanes del treball, de la família, 

de la societat política i econòmica, etc., per 

a santificar des de dins i aportant la pròpia 

responsabilitat i iniciativa.

123. La direcció espiritual dels laics ten-

deix, doncs, al camí de santedat i missió 

sense límits, ja que són no sols partícips de 

l’ofici sacerdotal, profètic i real de Crist com 

qualsevol batejat106, sinó que viuen aquesta 

realitat amb una gràcia especial de presèn-

cia en el món, que els concedeix una funció 

«pròpia i totalment necessària en la missió 

de l’Església»107.

Ells estan cridats a «contribuir com des de 

dins […] a la santificació del món practicant 

llur pròpia professió guiats per l’esperit»108 

i cooperant a «estendre el Regne de Déu i a 

impregnar i perfeccionar amb esperit cristià 

l’ordre de les coses temporals»109, o sigui a 

«gestionar les realitats temporals i ordenant-

les […] segons Crist»110. L’acompanyament 

espiritual tendirà, així, a fer-los partícips «de 

la mateixa missió salvadora de l’Església»111, 

per fer-la «present i activa enmig de les reali-

tats temporals»112.

124. L’ajuda del consell espiritual és ne-

cessària tant en la vida interior com en les 

circumstàncies quotidianes diverses: soci-

als, familiars i professionals, sobretot en els 

moments de vida familiar i sociopolítica en 

els quals cal presentar i testimoniar els cri-
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1 en Crist. L’ésser humà-cristià s’educa per 

aconseguir realitzar estimant en la veritat del 

donar-se a Déu i als germans.

En tot aquest procés cal tenir en compte 

la relació entre gràcia i naturalesa (com per 

la relació entre fe i raó) distingint i harmonit-

zant, ja que «la Gràcia no destrueix la natu-

ralesa, sinó que la perfecciona»116. Aquest 

és un tema d’importància extrema en el 

moment de concretar algunes orientacions 

i alguns mitjans que respectin la diferència 

entre psicologia i cultura, així com també la 

diversitat dels carismes que s’insereixen en 

les diferents circumstàncies humanes i, so-

bretot, els continguts de la fe.

129. Cal trobar una unitat entre naturalesa i 

gràcia, prevalent aquesta última, com a parti-

cipació en la vida nova o vida divina. «Un dels 

aspectes de l’actual esperit tecnicista es pot 

apreciar en la propensió a considerar els pro-

blemes i els fenòmens que tenen a veure amb 

la vida interior només des d’un punt de vista 

psicològic, i fins i tot merament neurològic. 

D’aquesta manera, la interioritat de l’home es 

buida i ser conscients de la consistència onto-

lògica de l’ànima humana, amb les profundi-

tats que els sants han sabut sondejar, es perd 

progressivament. El problema del desenvolu-

pament està estretament relacionat amb el 

concepte que tinguem de l’ànima de l’home, 

ja que el nostre jo es veu reduït molts cops a la 

psique, i la salut de l’ànima es confon amb el 

benestar emotiu. Aquestes reduccions tenen 

el seu origen en una incomprensió profunda 

del que és la vida espiritual i porten a ignorar 

que el desenvolupament de l’home i dels po-

bles depèn també de les solucions que es do-

nen als problemes de caràcter espiritual.»117.

130. El coneixement dels temperaments i 

dels caràcters ajudarà a moderar i a orientar: 

la pau, harmonia en la diferència, capacitat 

d’iniciativa, admiració i obertura als nous 

valors, constància, fortalesa, disponibilitat 

per a noves empreses, fraternitat, sinceritat, 

acollença, escolta, col·laboració, cura de les 

relacions humanes i de les bones amistats114.

127. El camí de la vida espiritual, preci-

sament perquè és camí de recerca i expe-

riència viscuda de la veritat, del bé i de la 

bellesa, està entreteixit d’harmonia entre 

intel·ligència, afectivitat, voluntat, memòria, 

significats. La formació s’expressa, doncs, en 

una «maduresa humana, demostrada sobre-

tot […] en la capacitat de prendre decisions 

sospesades i en l’encert del judici sobre es-

deveniments i persones»115.

És un camí que harmonitza el compliment 

del deure, l’amor contemplatiu, l’estudi i 

l’acció externa, com a procés necessari per a 

la «unitat de vida» de l’apòstol.

El consell espiritual ajuda a conèixer i 

a superar la pròpia fragilitat en el camp de 

les decisions, dels records, dels sentiments 

i dels condicionaments sociològics, culturals 

i psicològics.

128. En la direcció espiritual es troba una 

ajuda per a programar millor el temps de la 

pregària, de la vida familiar, comunitària, del 

compromís dels fills, del treball i del descans, 

valorant el silenci interior, i també l’exterior, i 

descobrint el significat positiu de les dificul-

tats i del sofriment.

L’acompanyament en aquest nivell humà-

cristià pot respondre a tres preguntes: qui 

sóc jo? (identitat), amb qui estic? (relacions), 

amb quina finalitat? (missió). Sota l’acció de 

la gràcia divina, els criteris, els desitjos, les 

motivacions, els valors i les actituds es trans-

formen en fe, esperança i caritat amb les con-

següents virtuts morals, és a dir en una vida 
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vida espiritual) s’ha de continuar i s’ha d’am-

pliar a la vida, inspirant-se en els sants, en 

els autors espirituals i en els escrits clàssics 

d’espiritualitat.

La direcció espiritual, en aquesta dimen-

sió intel·lectual o doctrinal, s’orienta cap al 

misteri de Crist anunciat, celebrat i viscut: 

«El misteri de Crist, que afecta tota la histò-

ria del llinatge humà, influeix constantment 

en l’Església i actua sobretot per mitjà del 

ministeri sacerdotal.»120. L’orientació cristo-

lògica de la vida espiritual constitueix la base 

més idònia per a un bon resultat en la predi-

cació i en la guia dels fidels en el camí de la 

contemplació, de la caritat i de l’apostolat.

La direcció espiritual, amb aquesta di-

mensió doctrinal, afavoreix el gust per l’es-

tudi individual i compartit, i per la lectura 

assídua (individual i compartida) dels grans 

clàssics de l’espiritualitat de tots els temps, 

d’Orient i d’Occident.

133. En el consell i acompanyament es-

pirituals entra necessàriament el camp del 

compromís apostòlic. S’examinen, doncs, les 

motivacions, les preferències, les realitats 

concretes, de manera que la persona acom-

panyada estigui més disponible per a l’apos-

tolat. La fidelitat a l’Esperit Sant infon «una 

audàcia serena que impulsa a transmetre 

als altres l’experiència de Jesús i l’esperança 

que anima»121. Només amb aquesta llibertat 

espiritual, l’apòstol sabrà afrontar les dificul-

tats personals i ambientals de tota època.

La direcció espiritual, en aquesta dimen-

sió apostòlica o pastoral, comprèn la manera 

de donar testimoniatge, d’anunciar Crist, de 

celebrar la litúrgia, de servir en els diversos 

camps de la caritat.

Si al camí de la perfecció i de la generosi-

tat evangèlica li manca la direcció espiritual, 

serà difícil que els plans pastorals incloguin 

per exemple, si es pren una tipologia «clàs-

sica» dels Pares com la d’Hipòcrates, es farà 

de manera que les aspiracions a grans coses 

no caiguin en l’orgull i en l’autosuficiència 

(temperament colèric), que l’afabilitat no cai-

gui en vanitat i superficialitat (temperament 

sanguini), que la tendència a la vida interior 

i a la soledat no corrin el risc de caure en la 

passivitat i en el desànim (temperament ma-

lenconiós), que la perseverança i l’equanimi-

tat no corrin el risc de ser negligents (tempe-

rament flegmàtic).

En aquest nivell o dimensió humana en-

tra el tema de l’«ajuda psicològica»: aquest 

acompanyament «pot ser ajudat en determi-

nats casos i amb condicions precises, però 

no substituït per formes d’anàlisi o d’ajuda 

psicològica»118. D’aquest tema es poden con-

sultar els documents de l’Església que pre-

senten tant l’oportunitat, com les condicions 

amb què aquests instruments humans es po-

den emprar directament119.

131. Com és lògic, en la direcció espiritu-

al s’afavoreix el nivell o dimensió espiritual, 

perquè el consell s’adreça principalment 

a millorar la fidelitat a la pròpia vocació, la 

relació amb Déu (pregària, contemplació), la 

santedat o perfecció, la fraternitat o comunió 

eclesial, la disponibilitat per l’apostolat.

Per això, el programa de vida espiritual 

s’ha d’orientar basant-se en un projecte (lí-

nies de vida espiritual), en alguns objectius 

proporcionats al nivell de maduresa espiritu-

al aconseguit per la persona acompanyada i 

en els relatius mitjans corresponents.

132. La dimensió humana cristiana i es-

piritual ha de alimentar-se amb l’estudi i la 

lectura. Es podria parlar de dimensió intel-

lectual o doctrinal de la direcció espiritual. 

La formació intel·lectual (necessària per a la 



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 13 4 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
1 jecte, facilita la florida efectiva de les gràcies 

que l’Esperit Sant dóna a la seva Església 

en cada època. Ho afirma el concili Vaticà II 

quan diu que «a fi d’assolir els seus objectius 

pastorals de renovació interna de l’Església, 

de difusió de l’evangeli arreu del món i de 

diàleg amb el món actual, exhorta vivament 

tots els sacerdots a esforçar-se, emprant els 

mitjans adequats recomanats per l’Església, 

a augmentar constantment aquella santedat 

cada vegada que els faci instruments més 

aptes al servei de tot el poble de Déu»125.

Els munera profètics, litúrgics i diaconals, 

exercits amb aquest esperit, faran que els 

continguts de les quatre Constitucions del 

concili Vaticà II s’apliquin a una Església que, 

sent «sagrament», és a dir, signe transparent 

de Crist (Lumen gentium), és l’Església de 

la Paraula (Dei Verbum), del misteri pasqual 

(Sacrosanctum Concilium), inserida en el 

món i solidària amb ell (Gaudium et spes), és 

misteri de comunió per a la missió.

Tot això comporta, com sempre ha passat 

en l’actuació dels concilis, el compromís dels 

batejats en el camí de la santedat i de l’apos-

tolat.

137. La pastoral de la santedat, que 

s’anuncia en la predicació i es realitza de 

manera particular amb el sagrament de la re-

conciliació i amb la direcció espiritual, sem-

pre en relació amb l’eucaristia, actua princi-

palment amb el ministeri sacerdotal. Es re-

quereixen ministres que visquin joiosament 

aquest servei que produirà certament grans 

fruits i dissiparà dubtes i desànims.

138. Cal difondre ànima o espiritualitat 

en els valors actuals del progrés i de la tèc-

nica, com ho afirma el papa Benet XVI: «El 

desenvolupament ha de comprendre, a més 

d’un progrés material, un d’espiritual, per-

l’orientació principal de la mateixa pastoral, 

que és la de guiar les persones i les comu-

nitats a la santedat o a la identificació amb 

Crist (cf. Col 1,28; Ga 4,19).

134. El camí de la direcció espiritual és 

d’ajuda perquè la formació teològica i pas-

toral sigui relacional. En qualsevol argument 

doctrinal i pràctic es tracta de viure la troba-

da personal amb Crist (cf. Mc 3,13-14; Jn 1,39) 

i el seguiment evangèlic (cf. Mt 4,19-22; Mc 

10,21-31.38 ), en comunió amb els germans 

(cf. Lc 10,1; Jn 17,21-23), per a compartir i 

continuar la seva missió (cf. Jn 20,21). El ser-

vei de la direcció espiritual contribueix a una 

formació personal per a construir l’Església 

comunió122.

Conclusió: “Que Crist quedi format en vosal-

tres” (Gal 4,19)

135. Els munera sacerdotals, quan s’exer-

ceixen amb l’esperit de Crist, deixen al cor 

l’empremta de l’«alegria pasqual»123 i de la 

«alegria en l’esperança» (cf. Rm 12,12). Ho 

recordava Joan Pau II en commemorar el se-

gon centenari del naixement del sant Rector 

d’Ars: «Estigueu sempre segurs, estimats 

germans sacerdots, que el ministeri de la 

misericòrdia és un dels més bonics i consola-

dors. Us permetrà il·luminar les consciències, 

perdonar-les i vivificar-les en nom del Senyor 

Jesús, i ser per a elles metges i consellers 

espirituals; és la manifestació insubstituïble 

i la verificació del sacerdoci ministerial.»124.

136. En el ministeri de ser «metge i conse-

ller espiritual», no es tracta només de perdo-

nar els pecats, sinó també d’orientar la vida 

cristiana per a correspondre generosament 

al projecte de Déu Amor. La generositat amb 

què el sacerdot ministre respon a aquest pro-
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a tots els homes i tots els pobles. Veig l’alba 

d’una nova època missionera, que arribarà 

un dia a ser radiant i rica en fruits, si tots els 

cristians i, en particular, els missioners i les 

joves Esglésies, responen amb generositat i 

santedat a les crides i desafiaments del nos-

tre temps.»130.

140. Les noves situacions i les noves grà-

cies són un presagi d’un nou fervor apostò-

lic: «Com els Apòstols després de l’ascensió 

de Crist, l’Església ha d’aplegar-se al Cenacle 

amb “Maria, la mare de Jesús” (Ac 1,14), per 

implorar l’Esperit i obtenir força i valor per 

a complir el manament missioner. També 

nosaltres, molt més que els Apòstols, tenim 

necessitat de ser transformats i guiats per 

l’Esperit.»131. El ministeri de la reconciliació i 

el servei de la direcció espiritual constituiran 

un ajut determinant en aquest procés cons-

tant d’obertura i de fidelitat de tota l’Esglé-

sia i, en particular, del sacerdoci ministerial a 

l’acció actual de l’Esperit Sant.

Vaticà, 9 de març de 2011, Dimecres de 

Cendra
Mauro Card. Piacenza

Prefecte
† Celso Morga Iruzubieta

Arquebisbe tit. d’Alba Marittima, secretari

Índex de matèries 

Absolució dels pecats: 36-47.

Acollença (vegeu misericòrdia): 51-57; 

109-113.

Actualitat de la direcció espiritual: 64-76.

Actualitat del sagrament de la penitència: 

7-23; 61-63.

Alegria: 7-8; 21-23.

Amor de Déu (vegeu caritat, misericòrdia, 

perdó): 51-57.

Amor fraternal (vegeu caritat).

què l’home és “un en cos i ànima”, nascut 

de l’amor creador de Déu i destinat a viure 

eternament. No hi ha desenvolupament ple 

ni un bé comú universal sense el bé espiritu-

al i moral de les persones, considerades en la 

seva totalitat d’ànima i cos.»126.

La direcció o acompanyament espiritual 

dels batejats és un itinerari entusiasmant, 

que impulsa el mateix confessor o director 

espiritual a viure alegrement el seu camí de 

donació al Senyor. «Per a això es necessiten 

uns ulls nous i un cor nou, que superin la vi-

sió materialista dels esdeveniments humans 

i que albirin en el desenvolupament aques-

ta “alguna cosa més” que la tècnica no pot 

oferir. Per aquest camí es podrà aconseguir 

aquell desenvolupament humà i integral, el 

criteri orientador del qual es troba en la força 

impulsora de la caritat en la veritat.»127.

D’aquesta manera els sacerdots experi-

menten que «no es troben mai sols en l’exer-

cici de llur treball»128, ja que saben que qui 

els mana, els acompanya i els atén és Crist 

ressuscitat, que camina amb ells en la «rea-

lització del pla salvador de Déu […], que no-

més a poc a poc és portat a efecte mitjançant 

serveis a edificació del cos de Crist, fins que 

la mesura de la seva edat sigui completa»129.

139. La reforma perenne de la vida de 

l’Església té necessitat del to inequívoc de 

l’esperança. El creixement de les vocacions 

sacerdotals, de vida consagrada i del com-

promís eclesial dels laics en el camí de la 

santedat i l’apostolat, exigeix la renovació, 

l’augment del ministeri de la reconciliació 

i de la direcció espiritual, exercits amb en-

tusiasme motivat i amb el do generós d’un 

mateix. Aquesta és la «nova primavera» pre-

sagiada per Joan Pau II: «Mai com avui l’Es-

glésia no ha tingut l’oportunitat de fer arri-

bar l’evangeli, amb el testimoni i la paraula, 
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1 Consciència (vegeu examen de conscièn-

cia): 1914-1918 (formació); 81-83.

Contemplació (vegeu pregària): 81-83.

Contrició, dolor dels pecats: 36-43.

Conversió: 12-13; 21-27.

Cor de Crist: 22; 32; 61-63.

Creu (vegeu misteri pasqual): 87-97; 117-

121.

Crida a la santedat: 28-31, 48-50, 87-97, 

110-116; 122-124.

Crist Bon Pastor: 28-31, 51-57, 110-116.

Crist Sacerdot i Víctima: 61-63.

Deixeble, deixebles: 106-109.

Déu amor (vegeu amor de Déu, misericòr-

dia): 21-23.

Dificultats actuals: 61-63.

Direcció espiritual: Itinerari històric (64-

65); actualitat i importància (64-76); 

naturalesa i fonament teològic (77); 

objectiu (78-80); terminologia: direcció 

espiritual, consell espiritual, acompa-

nyament espiritual (77); acció de l’Es-

perit Sant, discerniment personal i co-

munitari de l’Esperit, oració a l’Esperit 

Sant (66-73; 78-80; 98-100); cercar la 

voluntat de Déu (78-80; 98-100); itine-

rari de pregària i perfecció (81-83, 87-

97, 125-134); crida universal a la san-

tedat perfecció de la caritat (81-83), el 

director: qualitats (84-86), el deixeble: 

qualitats, docilitat, situacions, lliber-

tat d’elecció (74-76; 110-116); sacerdot 

deixeble (74-76, 110-116), ministeri 

del sacerdot (70-73, 110-116), mitjà de 

santedat per al sacerdot (74-76); diri-

gir espiritualment segons les vocaci-

ons (84-86): sacerdots (110-121), vida 

consagrada (117-121), laics (122-124); 

llibertat d’elecció; nivells i dimensions: 

humana, espiritual, intel·lectual, apos-

tòlica (125-134); formació per a poder 

fer i rebre la direcció espiritual (66-69), 

Apòstol: 133-140.

Apostolat: 133-140.

Apòstols: 9-11; 110-120.

Associació (vegeu comunitat eclesial): 

117-121.

Baptisme: 25-27; 32-35.

Bon Pastor: 28-31, 51-60, 111-116.

Camí de pregària: 81-83.

Camí de perfecció (vegeu santedat): 28-

31, 81-83, 87-97.

Caràcters: 125-134.

Caritat: 64-65.

Caritat pastoral: 44-47; 51-56.

Casos especials de direcció espiritual: 87-

97.

Catecisme de l’Església catòlica (vegeu 

documents de l’Església): 25-31; 39-43.

Celebració litúrgica del sagrament de la 

penitència: 41-43.

Celebració personal i comunitària: 41-43.

Codi de Dret Canònic: 44-47; 1958-1959 

(penitència); 1987-1997 (direcció espi-

ritual).

Comunitat eclesial (vegeu Església, vida 

comunitària): 14-18, 25-27, 36-42, 51-

57, 74-76, 78-80.

Comunió dels sants: 9-11.

Comunió eclesial (vegeu Església, comu-

nitat, normes, vida comunitària): 70-

73; 125-134.

Concili Vaticà II (passim, en les citacions 

dels documents): Conclusió (Síntesi de 

les Constitucions).

Confessió en relació amb la direcció espi-

ritual: 41-42; 74-76.57

Confessió dels pecats: 25-27.

Confessionari: 41-47.

Configuració a Crist (vegeu imitació, san-

tedat, seguiment evangèlic): 48-50.

Consell espiritual (vegeu direcció espiritu-

al): 70-73.

Consells evangèlics: 117-121.
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Examen particular: 106-109.

Exercicis espirituals: 117-121.

Expiació 36-40.

Família (vegeu matrimoni): 32-35.Vegeu 

nota bibliogràfica al final de la primera 

part.

Fe: 9-11; 25-40.

Fenòmens extraordinaris: 87-97.

Fidelitat a Crist i a l’Església: 61-63.

Figures sacerdotals, confessors: 14-15.

Formació dels fidels: 14-18; 58-59.

Formació dels ministres: 14-18; 58-59.

Formació espiritual: 66-69; 125-134.

Formació humana: 125-134.

Formació inicial: 66-69.

Formació intel·lectual: 125-134.59

Formació per a la direcció espiritual: 66-69.

Formació permanent: 66-69.

Glòria de Déu (vegeu santedat, voluntat 

de Déu).

Gràcia: 32-35, 61-63, 64-65, 87-97, 125-

134.

Història de la direcció espiritual: 64-65.

Història de la salvació (vegeu litúrgia, 

misteri pasqual, salvació).

Itinerari de santedat, de vida espiritual: 

28-31, 48-50, 87-97.

Joventut: 74-76.

Justícia: 74-76.

Justificació (vegeu gràcia).

Kerigma: 9-11.

Laics: 122-124.

Llibertat d’elecció: 44-47; 74-76.

Litúrgia: 41-43.

Magisteri eclesiàstic (vegeu documents 

de l’Església).

Mansuetud: 61-63.

Maria: introducció; 1-6, 21-23, 60.

Matrimoni: 1932-1935 (vegeu nota biblio-

gràfica al final de la primera part).

Ministeri i direcció espiritual: 70-73; 110-

116.

en els projectes de pastoral (74-76); 

testimoni i ensenyament del sant Rec-

tor d’Ars (74-76), documents de l’Esglé-

sia (125-134). Consulta més aspectes 

en les veus d’aquest vocabulari.

Direcció espiritual en relació amb la con-

fessió: 41-43; 70-76.58

Direcció espiritual per part del sacerdot 

ministre: 74-76.

Director espiritual, qualitats: 84-86.

Discerniment de l’Esperit: 66-69, 78-80, 

98-100.

Discerniment vocacional: 70-73.

Disponibilitat ministerial: 48-57.

Doctrina social, progrés, desenvolupa-

ment: 70-73; 135-140.

Documents de l’Església: Vegeu notes bi-

bliogràfiques, especialment al final de 

la primera part (61-63) i de la segona 

(125-134).

Dolor dels pecats (vegeu contrició).

Equilibri entre gràcia i naturalesa humana 

(vegeu gràcia): 64-65; 125-134.

Església (vegeu comunió eclesial, comu-

nitats eclesials): 7-11; 14-18.

Esperit del mal: 78-80; 98-100.

Esperit Sant (vegeu discerniment): 36-40, 

78-83, 98-100.

Espiritualitat: 125-134.

Espiritualitat de la vida consagrada: 117-

121.

Espiritualitat del laïcat: 122-124.

Espiritualitat del sacerdot ministre: 110-

121.

Estats de vida: 84-86; 110-124.

Estudi (vegeu formació intel·lectual): 66-

69.

Etapes de la vida espiritual: 81-83; 87-97.

Eucaristia: 14-18.

Evangelització (vegeu apostolat, missio-

ner).

Examen de consciència: 36-40; 87-97.
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1 Radicalitat, radicalisme (vegeu seguiment 

evangèlic).

Reconciliació: 12-18.

Rector d’Ars: 1-6, 19-20, 28-35, 51-59, 74-

76.

Redempció (vegeu creu, misteri pasqual, 

sang): 9-11; 64-65.

Renovació pastoral: 7-8.

Reserva (secret): 32-35.

Resurrecció (vegeu misteri pasqual).

Ritual de la penitència: 41-47.

Sacerdoci ministerial: 110-121.

Sacerdot com a penitent i com a deixeble 

espiritual: 14-18, 74-76, 110-116.

Sacerdot diocesà: 110-121.

Sacerdot i vida consagrada: 117-121.

Sacrifici: 36-40.

Sagrament de la penitència: Institució 

(9-11); naturalesa i fonaments teolò-

gics (24); missió de Crist perllongada 

en l’Església (7-8); misteri de gràcia 

(14-18); importància actual i necessi-

tat (7-23); celebració pasqual (25-27); 

fruits de santedat (25-35); ministre: 

confessor, actituds, qualitats, acollida, 

invitació a la santedat, deures, pare, 

mestre, jutge, metge, pastor (36-40); 

celebració: litúrgia, actes del penitent 

i ministeri del confessor (41-43); cele-

bració personal i comunitària (41-47); 

penitent: tipus, situacions, qualitats 

(32-40, 44-47), confessió dels pecats 

i contrició, dolor dels pecats (36-40); 

expiació i propòsits (24; 36-40); ter-

minologia del sagrament: confessió, 

penitència, reconciliació (25-27), el 

sacerdot com a penitent (14-18); di-

ficultats actuals (36-40); llibertat en 

l’elecció del confessor (44-47); orien-

tacions pastorals (58-59); ministeri de 

misericòrdia (21-23, 58-60), fidelitat a 

les normes disciplinàries com a expres-

Ministeri, ministres de la reconciliació 

(penitència): 24-63.

Misericòrdia de Déu i de l’Església: 21-23; 

58-60.

Missió (vegeu apostolat): 125-134.

Missió de Crist perllongada en l’Església: 

9-11.

Misteri pasqual (celebració pasqual, camí 

de resurrecció): 9-11; 21-23.

Moral (vegeu virtut): 61-63; 125-134.

Moral matrimonial (vegeu família, matri-

moni).

Normes disciplinàries del sagrament: 44-

47.

Noviciats (vegeu formació inicial).

Oració: 81-83.

Pare (vegeu amor de Déu, Déu Amor, mi-

sericòrdia, parenostre): 25-27.

Parenostre: 32-35.

Pastoral: 7-8; 14-18.60

Pastoral vocacional: 66-69.

Pastors (vegeu Bon Pastor, caritat pasto-

ral): 14-18.

Pau (vegeu reconciliació): 14-18.

Pecat, sentit del pecat: 25-31; 35-40.

Penitència: 25-27; 41-43.

Penitenciaria: (vegeu nota bibliogràfica al 

final de la primera part).

Penitent: 36-40.

Perdó: 25-27.

Perfecció cristiana (vegeu caritat, sante-

dat).

Pregària: 81-83.

Presbiteri: 110-116.

Primera comunió i confessió: 28-31.

Projecte de vida sacerdotal: 117-121.

Propòsits: 41-43, 51-57, 87-97.

Prudència: 44-47.

Psicologia: 87-97; 125-134.

Qualitats del director espiritual: 101-105.

Qualitats del deixeble espiritual: 106-109.

Quaresma (vegeu penitència): 36-40.
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Vida consagrada: 117-121.

Vida espiritual (vegeu espiritualitat): 70-

73, 81-83, 87-97.

Vida sacerdotal (vegeu sacerdoci ministe-

rial): 62

Virtuts: 110-134.

Virtuts humanes: 125-134.

Vocació: 70-73; 84-86.

Voluntat de Déu: 78-80; 98-100.63

Apèndix I. Examen de consciència per als sa-

cerdots. 

1. «Jo em consagro a mi mateix per ells, 

perquè ells també siguin consagrats en la ve-

ritat» (Jn 17,19)

Em proposo seriosament la santedat en 

el meu sacerdoci? Estic convençut que la fe-

cunditat del meu ministeri sacerdotal ve de 

Déu i que, amb la gràcia de l’Esperit Sant, 

he d’identificar-me amb Crist i donar la meva 

vida per la salvació del món?

2. «Això és el meu cos» (Mt 26,26)

El sant sacrifici de la missa és el centre de 

la meva vida interior? Em preparo bé, celebro 

devotament i després em recullo en acció de 

gràcies? Constitueix la missa el punt de re-

ferència habitual de la meva jornada per llo-

ar Déu, donar-li gràcies pels seus beneficis, 

recórrer a la seva benevolència i reparar els 

meus pecats i els de tots els homes?

3. «El zel del teu temple em consumeix» (Jn 

2,17)

Celebro la missa segons els ritus i les nor-

mes establertes, amb autèntica motivació, 

amb els llibres litúrgics aprovats? Sóc ama-

tent a les sagrades espècies conservades al 

tabernacle, i les renovo periòdicament? Man-

tinc amb cura els vasos sagrats? ¿Porto amb 

dignitat tots els vestits sagrats prescrits per 

l’Església, tenint present que actuo in perso-

na Christi Capitis?

sió de la caritat pastoral (44-47); acolli-

ment paternal (51-57); testimoniatge i 

ensenyament del sant Rector d’Ars (19-

20, 51-59); invitació urgent a la dispo-

nibilitat ministerial (48-57), documents 

de l’Església (61-63); formació perma-

nent del confessor i dels penitents (58-

59). Consulteu més aspectes a les veus 

d’aquest vocabulari.

Sagrament de la penitència en relació 

amb la direcció espiritual: 41-43; 70-76.

Salvació, diàleg de salvació (vegeu grà-

cia): 110-116.

Sang de Crist: 9-11; 110-116.

Santedat: 28-31, 48-50, 87-97.

Sants confessors: 14.

Sants i direcció espiritual: 64-65.

Seguiment evangèlic: 110-124.

Seminari, seminaristes (vegeu formació 

inicial): 66-69, 87-97, 125-134.

Servei (vegeu disponibilitat ministerial).

Signes dels temps: 98-100.

Situacions actuals: 7-23; 64-76.

Sofriment: 125-134.

Temperaments: 125-134.

Temptacions (i esperit del mal): 98-100.

Teologia de la perfecció (de l’espirituali-

tat): 66-69.

Terminologia sobre el sagrament de la pe-

nitència: 25-27.

Terminologia sobre la direcció espiritual: 

64-65; 77.

Testimoniatge dels pastors: 14-18.

Trinitat, vida trinitària: 12-13; 51-57.

Unitat de l’Església (vegeu reconciliació).

Unitat de vida: 110-121; 125-134.

Vaticà II (vegeu documents de l’Església, 

cites dels documents).

Vida apostòlica: 117-121.

Vida comunitària (vegeu comunitat ecle-

sial): 74-76, 78-80, 87-97, 101-105, 117-

121; 125-134.
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1 les meves accions amb la meva condició de 

sacerdot?

9. «El Fill de l’home […] no té on reposar el 

cap» (Mt 8,20)

Estimo la pobresa cristiana? Poso el meu 

cor en Déu i estic desconnectat, interiorment, 

de tota la resta? Estic disposat a renunciar, 

per a servir millor Déu, de les meves comodi-

tats actuals, dels meus projectes personals, 

dels meus afectes legítims? Tinc coses su-

pèrflues, realitzo despeses no necessàries o 

em deixo conquerir per l’ànsia del consumis-

me? Faig el possible per viure els moments 

de descans i de vacances a la presència de 

Déu, recordant que sóc sempre i en tot lloc 

sacerdot, també en aquells moments?

10. «Perquè has revelat als senzills tot 

això que has amagat als savis i entesos» (Mt 

11,25)

Hi ha en la meva vida pecats de supèrbia: 

dificultats interiors, susceptibilitat, irritació, 

resistència a perdonar, tendència al desànim, 

etc.? ¿Demano a Déu la virtut de la humilitat?

11. «A l’instant en va sortir sang i aigua» 

(Jn 19,34)

Tinc la convicció que, en actuar «en la per-

sona de Crist» estic directament compromès 

amb el mateix cos de Crist, l’Església? Puc 

afirmar sincerament que estimo l’Església i 

que serveixo amb alegria el seu creixement, 

les seves causes, cadascun dels seus mem-

bres, tota la humanitat?

12. «Tu ets Pere» (Mt 16,18)

Nihil sine Episcopo ‘no res sense el bisbe’, 

deia sant Ignasi d’Antioquia: són aquestes 

paraules la base del meu ministeri sacerdo-

tal? He rebut dòcilment ordres, consells o 

correccions del meu Ordinari? Prego especi-

alment pel Sant Pare, en plena unió amb els 

seus ensenyaments i intencions?

13. «Estimeu-vos els uns als altres» (Jn 

13,34)

4. «Manteniu-vos en el meu amor» (Jn 15,9)

Em produeix alegria romandre davant Je-

sucrist present en el Santíssim Sagrament, 

en la meva meditació i adoració silenciosa? 

Sóc fidel a la visita quotidiana al Santíssim 

Sagrament? El meu tresor és al Tabernacle?

5.	«Explica’ns la paràbola» (Mt 13,36)

¿Faig cada dia la meva meditació amb 

atenció, procurant superar qualsevol tipus 

de distracció que em separi de Déu, buscant 

la llum del Senyor a qui serveixo? ¿Medito 

assíduament la Sagrada Escriptura? ¿Prego 

amb atenció les meves oracions habituals?

6. «Cal pregar sempre sense defallir» (Lc 

18,1)

Celebro quotidianament la litúrgia de les 

hores de manera íntegra, digna, atenta i de-

votament? Sóc fidel al meu compromís amb 

Crist en aquesta dimensió important del meu 

ministeri, pregant en nom de tota l’Església?

7. «Vine i segueix-me» (Mt 19,21)

És, nostre Senyor Jesucrist, el veritable 

amor de la meva vida? ¿Observo amb alegria 

el compromís del meu amor cap a Déu en la 

continència del celibat? M’he detingut cons-

cientment en pensaments, desitjos o actes 

impurs; he mantingut converses inconveni-

ents? M’he posat en l’ocasió propera de pe-

car contra la castedat? He custodiat la meva 

mirada? He estat prudent en tractar amb les 

diverses categories de persones? Represen-

ta la meva vida, per als fidels, un testimo-

niatge que la puresa és una cosa possible, 

fecunda i alegre?

8. «Qui ets tu?» (Jn 1,19)

En la meva conducta habitual, hi ha ele-

ments de debilitat, de peresa, de fluixedat? 

Són conformes les meves converses al sentit 

humà i sobrenatural que un sacerdot ha de 

tenir? Estic atent a actuar de tal manera que 

en la meva vida no s’introdueixin conductes 

superficials o frívoles? Sóc coherent en totes 
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He procurat donar-me als altres en la vida 

quotidiana, servint evangèlicament? Ma-

nifesto la caritat del Senyor també amb les 

obres? Veig en la Creu la presència de Jesu-

crist i el triomf de l’amor? Poso en la meva 

vida diària l’esperit de servei? Considero 

l’exercici de l’autoritat vinculada a l’ofici 

també una forma imprescindible de servei?

18. «Tinc set» (Jn 19,28)

He pregat i m’he sacrificat de veritat i amb 

generositat per les ànimes que Déu m’ha 

confiat? Compleixo els meus deures pasto-

rals? Tinc també sol·licitud envers les ànimes 

dels fidels difunts?

19. «Aquí tens el teu fill. […] Aquí tens la 

teva mare» (Jn 19,26-27)

Recorro ple d’esperança a la Mare de Déu, 

Mare dels sacerdots, per estimar i fer estimar 

més el seu Fill Jesús? Conreo la pietat maria-

na? Reservo un espai cada jornada per a re-

sar el sant rosari? Recorro a la seva maternal 

intercessió en la lluita contra el dimoni, la 

concupiscència i la mundanitat?

20. «Pare, a les teves mans confio el meu 

esperit» (Lc 23,46)

Sóc sol·lícit a assistir i administrar els 

sagraments als moribunds? Considero en 

la meva meditació personal, en la cateque-

si i en la predicació ordinària la doctrina de 

l’Església sobre els darrers moments d’una 

persona? Demano la gràcia de la perseveran-

ça final i convido els fidels a fer el mateix? 

Ofereixo sovint i amb devoció els sufragis per 

les ànimes dels difunts?

Apèndix II. Pregàries 

Pregària del sacerdot abans d’escoltar les 

confessions 

Doneu-me, Senyor, la saviesa que m’as-

sisteixi quan sóc al confessionari, perquè 

sàpiga jutjar el vostre poble amb justícia i els 

He viscut amb diligència la caritat en trac-

tar amb els meus germans sacerdots o, al 

contrari, m’he desinteressat d’ells per egois-

me, apatia o indiferència? He criticat els meus 

germans en el sacerdoci? He estat al costat 

dels qui pateixen per malaltia física o dolor 

moral? ¿Visc la fraternitat amb la finalitat que 

ningú no estigui sol? ¿Tracto a tots els meus 

germans sacerdots i també els fidels laics 

amb la mateixa caritat i paciència de Crist?

14. «Jo sóc el camí, la veritat i la vida» (Jn 

14,6)

Conec en profunditat els ensenyaments 

de l’Església? Els assimilo i els transmeto 

fidelment? Sóc conscient que ensenyar el 

que no es correspon amb el Magisteri, tant el 

que sigui solemne com el que sigui ordinari, 

constitueix un greu abús, que perjudica les 

ànimes?

15. «Vés-te’n, i d’ara endavant no pequis 

més» (Jn 8,11)

L’anunci de la paraula de Déu ¿condueix 

els fidels als sagraments? Em confesso amb 

regularitat i amb freqüència, d’acord amb 

el meu estat i les coses santes que tracto? 

¿Celebro amb generositat el sagrament de la 

reconciliació? Estic àmpliament disponible a 

la direcció espiritual dels fidels dedicant un 

temps específic? ¿Preparo amb cura la predi-

cació i la catequesi? ¿Predico amb zel i amb 

amor de Déu?

16. «Va cridar els qui va voler, i ells anaren 

cap a Jesús» (Mc 3,13)

Estic atent a descobrir les llavors de vo-

cació al sacerdoci i a la vida consagrada? Em 

preocupo de difondre entre tots els fidels 

una consciència més gran de la crida uni-

versal a la santedat? Demano als fidels que 

preguin per les vocacions i per la santificació 

del clergat?

17. «El Fill de l’home no ha vingut a ser 

servit, sinó a servir» (Mt 20,28)
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1 amor digníssim amb què vau escoltar santa 

Maria Magdalena i tots els pecadors que han 

recorregut a vós, i qualsevol cosa que hagi 

fet de manera negligent o amb menor digni-

tat a la celebració d’aquest sagrament, su-

pliu-la i satisfeu-la dignament. Confio al vos-

tre dolcíssim cor a tots i cada un dels qui he 

confessat i us prego que els custodieu i els 

preserveu de qualsevol recaiguda i que els 

conduïu, després de les misèries d’aquesta 

vida, a les alegries eternes. Amén.

NOTES

1. BENET XVI, Discurs als participants 

en el XXI Curs sobre el fur intern orga-

nitzat per la Penitenciaria Apostòlica, 

11 de març de 2010.

2. CONCILI ECUMÈNIC VATICÀ II, Cons-

titució dogmàtica Lumen gentium, 9.

3. BENET XVI, Missatge a l’Emm. Card. 

James Francis Stafford, penitencier 

major, i als participants en la XX edi-

ció del curs de la Penitenciaria Apos-

tòlica sobre el fur intern, 12 de març 

de 2009.

4. BENET XVI, Carta de proclamació de 

l’Any Sacerdotal en ocasió del 150è 

aniversari del dies natalis de sant 

Joan Maria Vianney, 16 de juny de 

2009.

5. PAU VI, Carta Enc. Populorum pro-

gressio (26 de març de 1967), 42: 

AAS 59 (1967), 278.

6. CONC. ECUM. VAT. II, Constitució dog-

màtica Lumen gentium, 40.

7. Cf. JOAN PAU II, Carta apostòlica 

Novo millennio ineunte (6 de gener 

de 2001), 30: AAS 93 (2001), 287.

8. JOAN PAU II, Carta apostòlica Novo 

millennio ineunte, 37: l.c., 292.

9. JOAN PAU II, Carta apostòlica Motu 

vostres pobres amb seny. Feu que utilitzi les 

claus del Regne del cel per a no obrir a nin-

gú que mereixi estar tancat, i que no tanqui 

a qui mereixi que se l’obri. Feu que la meva 

intenció sigui pura, el meu zel sincer, la meva 

caritat pacient i el meu treball fecund.

Que sigui dòcil però no feble, que la meva 

seriositat no sigui severa, que no menyspreï 

el pobre ni afalagui el ric. Feu que sigui ama-

ble a conhortar els pecadors, prudent a inter-

rogar i expert a instruir.

Us demano que em concediu la gràcia de 

ser capaç d’allunyar-los del mal, diligent a 

confirmar-los en el bé, que els ajudi a ser mi-

llors amb la maduresa de les meves respos-

tes i amb la rectitud dels meus consells, que 

il·lumini el que és fosc, sent sagaç en els te-

mes complexos i victoriós en els difícils, que 

no m’aturi en xerrameques inútils ni em deixi 

contagiar pel que està corromput; que, sal-

vant els altres, no em perdi a mi mateix. Amén.

Pregària del sacerdot després d’escoltar 

les confessions 

Senyor, Jesucrist, dolç amant i santifi-

cador de les ànimes, us prego que, amb la 

infusió de l’Esperit Sant, purifiqueu el meu 

cor de qualsevol sentiment o pensament vi-

ciat i que supliu, amb la vostra infinita pietat 

i misericòrdia, tot el que en el meu ministeri 

sigui causa de pecat, per la meva ignorància 

o negligència. Confio a les vostres amabilís-

simes ferides totes les ànimes que heu con-

duït a la penitència i santificat amb la vostra 

preciosíssima sang, perquè vós les guardeu 

totes en el sant temor i les conserveu amb el 

vostre amor, les sostingueu cada dia amb vir-

tuts més grans i les conduïu a la vida eterna. 

Vós que viviu i regneu amb el Pare i l’Esperit 

Sant pels segles dels segles. Amén.

Senyor, Jesucrist, Fill del Déu vivent, rebeu 

aquest meu ministeri com a ofrena per aquell 
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25. Ibidem, n. 68.

26. «El sagrament de la penitència, que 

té tanta importància en la vida del 

cristià, fa actual l’eficàcia redemp-

tora del misteri pasqual de Crist.»: 

BENET XVI, Discurs als penitenciers 

de les quatre basíliques pontifícies 

romanes (19 de febrer de 2007): l.c. 

250.

27. Catecisme de l’Església catòlica, n. 

1423 b.

28. Ibidem, n. 1424.

29. Ibidem; cf. 2Co 5,20; Mt 5,24.

30. Ibidem, n. 1427.

31. Ibidem, n. 1428.

32. Cf. JOAN PAU II, Al·locució als semina-

ristes iugoslaus, 26 d’abril de 1985.

33. Cf. Catecisme de l’Església catòlica, 

n. 1458.

34. Ibidem, n. 1460.

35. Ibidem, n. 1465.

36. SANT GREGORI NAZIANZÈ, Sermó 45.

37. Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Constitu-

ció pastoral Gaudium et spes, 22. 

El ministeri de la reconciliació «ha 

de ser protegit en la seva sacralitat, 

no només per motius teològics, jurí-

dics, psicològics, en els quals m’he 

detingut en anàlogues al·locucions 

precedents, sinó també pel respecte 

amorós que es deu al seu caràcter de 

relació íntima entre el fidel i Déu»: 

JOAN PAU II, Discurs a la Penitencia-

ria Apostòlica (12 de març de 1994), 

3: AAS 87 (1995), 76; cf. Catecisme de 

l’Església catòlica, n. 1467.

38. Catecisme de l’Església catòlica, n. 

1469; cfr. JOAN PAU II, Ex. Ap. Recon-

ciliatio et pænitentia, 31, V: l.c., 265.

39. RITUALE ROMANUM - Ordo pæniten-

tiæ (2 de desembre de 1973), Præno-

tanda 11: editio typica (1974), p. 15-16.

Proprio Misericordia Dei, sobre al-

guns aspectes de la celebració del 

sagrament de la penitència (7 d’abril 

de 2002): AAS 94 (2002), 453.

10. JOAN PAU II, Butlla Aperite portas 

Redemptori (6 de gener de 1983), 6: 

AAS 75 (1983), 96.

11. BENET XVI, Carta Enc. Caritas in veri-

tate, 34. L’Encíclica cita el Catecisme 

de l’Església catòlica, 407.

12. BENET XVI, Discurs als penitenciers 

de les quatre basíliques pontifícies 

romanes (19 de febrer de 2007): AAS 

99 (2007), 252.

13. JOAN PAU II, Ex. Ap. Reconciliatio et 

pænitentia (2 de desembre de 1984), 

29: AAS 77 (1985), 255-256.

14. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Presbyte-

rorum ordinis, 5.

15. JOAN PAU II, Ex. Ap. Pastores dabo 

vobis (25 de març de 1992), 15: AAS 

84 (1992), 680.

16. Ibidem, n. 26: l.c. 699; cita l’Ex. Ap. 

Reconciliatio et pænitentia, n. 31.

17. BENET XVI, Carta als seminaristes, 18 

d’octubre de 2010, 3.

18. JOAN PAU II, Ex. Ap. Pastores gregis 

(16 d’octubre de 2003), 39: AAS 96 

(2004), 876-877.

19. BEAT JOAN XXIII, Carta encíclica Sa-

cerdotii nostri primordia, 85, 88, 90: 

AAS 51 (1959), 573-574.

20. Cf. ibidem, n. 95: l.c., 574-575.

21. JOAN PAU II, Carta als sacerdots en 

el Dijous Sant de 1986, 7: AAS 78 

(1986), 695.

22. CONC. ECUM. VAT. II, Constitució pas-

toral Gaudium et spes, 10.

23. JOAN PAU II, Ex. Ap. Pastores dabo 

vobis, 49: 745.

24. CONC. ECUM. VAT. II, Constitució dog-

màtica Lumen gentium, 8.



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 13 5 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
1 58. CDC, c. 981; CCEO, c. 732 §1.

59. Cf. CDC, c. 982-984, i CCEO, c. 731; 

733-734.

60. Cf. CDC, c. 988: «§1. El fidel té l’obli-

gació de confessar, segons la seva 

espècie i nombre, tots els pecats 

greus comesos després del baptisme 

i encara no perdonats directament 

per la potestat de les claus de l’Es-

glésia ni acusats en confessió indi-

vidual, dels quals tingui consciència 

després d’un examen diligent. §2. És 

recomanable que els fidels es confes-

sin també dels pecats venials.»

61. Cf. CDC, c. 987-991, i CCEO, c. 719.

62. JOAN PAU II, Carta apostòlica Motu 

Proprio Misericordia Dei 3: l.c., 456.

63. CDC, c. 986; CCEO, c. 735.

64. JOAN PAU II, Carta apostòlica Motu 

proprio Misericordia Dei 1b-2: l.c., 

455.

65. Congregació per al Culte Diví i la Dis-

ciplina dels Sagraments, Resposta 

Quænam sunt dispositiones, sobre 

les normes que pertoquen al moment 

de la celebració del sagrament de la 

penitència (31 de juliol de 2001): No-

titiæ 37 (2001) 259-260 (EV 20 [2001] 

n. 1504).

66. BENET XVI, Carta de proclamació de 

l’Any Sacerdotal en el 150è aniversa-

ri del dies natalis de sant Joan Maria 

Vianney.

67. Cf. ibidem.

68. Ibidem.

69. JOAN PAU II, Carta als sacerdots en el 

Dijous Sant de 1986, 7: l.c., 695.

70. CDC, c. 978 §1; CCEO, c. 732 §2.

71. JOAN PAU II, Carta enc. Dives in mise-

ricordia, n. 9; l.c., 1208.

72. JOAN PAU II, Homilia a Maribor (Eslo-

vènia), 19 de maig de 1996.

40. Ibidem.

41. JOAN PAU II, Carta apostòlica Motu 

Proprio Misericordia Dei: l.c., 452.

42. BENET XVI, Carta Enc. Caritas in ve-

ritate, 79.

43. Catecisme de l’Església catòlica, n. 

1436.

44. Ibidem, n. 1439.

45. Cf. BENET XVI, Ex. Ap. postsinodal 

Verbum Domini, 61.

46. Codi de Dret Canònic, (CDC), c. 964 

§2.

47. JOAN PAU II, Ex. Ap. Reconciliatio et 

pænitentia, 32: l.c., 267-268.

48. BENET XVI, Ex. Ap. postsinodal Ver-

bum Domini, 61.

49. Catecisme de l’Església catòlica, n. 

1483; cf. CDC, c. 962 §1; Codex Cano-

num Ecclesiarum Orientalium (CCEO), 

c. 721.

50. CDC, c. 961 §2; cf. CCEO, c. 720.

51. Catecisme de l’Església catòlica, n. 

1484

52. Cf. CDC, c. 959-963, i CCEO, c. 718-

721.

53. CDC, c. 964: «§1. El lloc propi per oir 

confessions és una església o un ora-

tori. §2. La Conferència Episcopal ha 

de dictar normes sobre el confessi-

onari, tenint en compte que sempre 

n’hi hagi en lloc visible, amb reixa fixa 

entre el penitent i el confessor, per-

què els fidels que ho vulguin puguin 

usar-los lliurement. §3. No s’han de 

rebre confessions fora del confessio-

nari, si no hi ha una causa justa.» Cf. 

també CCEO, c. 736 §1

54. Cf. CDC, c. 965-977, i CCEO, c. 722-

730.

55. Cf. CDC, c. 978 §2.

56. CDC, c. 978 §1; CCEO, c. 732 §2.

57. CDC, c. 979.
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78. JOAN PAU II, Ex. Ap. Pastores dabo 

vobis, 4: l.c., 663.

79. Ibidem, n. 40: l.c., 724-725.

80. Ibidem, n. 81: l.c., 799-800.

81. CONGREGACIÓ PER AL CLERGAT, Di-

rectori per al ministeri i la vida dels 

preveres Dives Ecclesiæ (31 de març 

de 1994), 54: LEV 1994.

82. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Presbyte-

rorum Ordinis, 18.

83. CONGREGACIÓ PER AL CLERGAT, Di-

rectori per al ministeri i la vida dels 

preveres Dives Ecclesiæ (31 de març 

de 1994), 54: LEV 1994.

84. JOAN PAU II, Carta encíclica Veritatis 

splendor, 115: l.c., 1224.

85. Ibidem, n. 88: l.c., 1204.

86. BENET XVI, Carta Enc. Caritas in ve-

ritate, 78.

87. En els codis de les Lleis canòniques 

es reglamenta la direcció espiritual 

als Seminaris (CDC, c. 239; CCEO c. 

337-339), a les cases religioses (CDC, 

c. 630; CCEO, c. 473-475; 538 §3 - 

539), als instituts seculars (CDC, c. 

719). Vegeu altres documents sobre 

la direcció espiritual en el sacerdoci 

ministerial, vida consagrada, Semi-

naris i noviciats, en la nota final del 

paràgraf 134.

88. BENET XVI, Carta enc. Spe salvi (30 

de novembre de 2007), 40: AAS 99 

(2007), 1018.

89. CONCILI ECUMÈNIC VATICÀ II, Consti-

tució dogmàtica Lumen gentium, 11.

90. CONCILI ECUMÈNIC VATICÀ II, Decret 

Presbyterorum Ordinis, 14.

91. JOAN PAU II, Ex. Ap. postsinodal Ch-

ristifideles laici (30 de desembre de 

1988), 59: AAS 81 (1989), 509.

92. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Presbyte-

rorum Ordinis, 14.

73. BENET XVI, Discurs als penitenciers 

(19 de febrer de 2007); vegeu també 

el discurs del 7 de març de 2008. Els 

discursos de Joan Pau II i de Benet XVI 

a la Penitenciaria ofereixen una cate-

quesi abundant sobre la manera de 

celebrar el sagrament de la penitèn-

cia, animen els ministres a viure’l i a 

ajudar els fidels en aquesta experièn-

cia de perdó i de santificació. A més 

d’altres documents ja esmentats, es 

pot consultar més a fons: RITUALE 

ROMANUM – Ordo Pænitentiæ (2 de 

desembre de 1973); JOAN PAU II, Car-

ta enc. Dives in misericordia (30 de 

novembre de 1980); Ex. Ap. postsino-

dal Reconciliatio et pænitentia (2 de 

desembre de 1984); Carta apostòlica 

Motu proprio Misericordia Dei, sobre 

alguns aspectes de la celebració del 

sagrament de la penitència (7 d’abril 

de 2002); PENITENZIERIA APOSTO-

LICA, Il sacramento della penitenza 

nei Messaggi di Giovanni Paolo II alla 

Penitenzieria Apostolica - anys 1981, 

1989-2000 (13 de juny de 2000); 

CONSELL PONTIFICI PER A LA FAMÍ-

LIA, Vademècum per als confessores 

sobre alguns temes de moral relatius 

a la vida conjugal (1997). En les no-

tes s’han citat també els discursos 

del papa Benet XVI a la Penitenciaria. 

Vegeu també: Codi de Dret Canònic, 

Ll. IV, part I, títol IV; Catecisme de 

l’Església catòlica, II part, art. 4.

74. JOAN PAU II, Ex. Ap. Pastores dabo 

vobis, 40: l.c. 723.

75. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Presbyte-

rorum Ordinis, 9.

76. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Optatam 

totius, 3.

77. Ibidem, n. 8.
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1 pastoral Gaudium et spes, 22.

114. Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decrets 

Presbyterorum Ordinis, 3; Optatam 

totius, 11; JOAN PAU II, Ex. Ap. post-

sinodal Pastores dabo vobis, 43-44; 

72: l.c., 731-736; 783-787; Directori 

per a la vida i el ministeri dels preve-

res Dives Ecclesiæ, 76.

115. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Optatam 

totius, 11.

116. SANT TOMÀS, Summa Theologiæ, I, 

1, 8 ad 2.

117. BENET XVI, Carta Enc. Caritas in ve-

ritate, 76.

118. JOAN PAU II, Ex. Ap. postsinodal Pas-

tores dabo vobis, 40: l.c., 725.

119. Sobre això: CONGREGACIÓ PER A 

L’EDUCACIÓ CATÒLICA, Orientacions 

educatives per a la formació al celi-

bat sacerdotal (11 d’abril de 1974); 

Directrius per a la formació dels semi-

naristes sobre els problemes relatius 

al matrimoni i a la família (19 de març 

de 1995); Instrucció sobre els criteris 

de discerniment vocacional respec-

te de les persones amb tendències 

homosexuals per a la seva admissió 

al Seminari i als ordes sagrats (4 de 

novembre de 2005): AAS 97 (2005), 

1007-1013; Orientacions per a la uti-

lització de les competències psicolò-

giques en l’admissió i en la formació 

dels candidats al sacerdoci (29 de 

juny de 2008).

120. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Optatam 

totius, 14.

121. JOAN PAU II, Carta enc. Redemptoris 

missio (7 de desembre de 1990), 24: 

AAS 83 (1991), 270-271.

122. Sobre la direcció espiritual, a més 

dels documents esmentats, vegeu 

el contingut a: CONC. ECUM. VAT. II, 

93. Ibidem.

94. Cf. CONGREGACIÓ PER AL CLERGAT, 

Directori per al ministeri i la vida dels 

preveres Dives Ecclesiæ (31 de març 

de 1994).

95. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Presbyte-

rorum Ordinis, 6.

96. JOAN PAU II, Ex. Ap. postsinodal Vita 

consecrata (25 de març de 1996), 2: 

AAS 88 (1996), 378.

97. Ibidem, n. 30: l.c. 403.

98. Ibidem, n. 1: l.c., 377.

99. Ibidem, n. 22: l.c., 396.

100. Catecisme de l’Església catòlica, n. 

916; cf. CDC, c. 573.

101. Catecisme de l’Església catòlica, n. 

932.

102. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Presbyte-

rorum Ordinis, 6.

103. Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Constitució 

dogmàtica Lumen gentium, 31.

104. ST. JOSEPMARIA ESCRIVÁ, És Crist 

que passa, 10.

105. BENET XVI, Ex. Ap. postsinodal Ver-

bum Domini, 94.

106. Ibidem.

107. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Apostoli-

cam actuositatem, 1.

108. CONC. ECUM. VAT. II, Constitució dog-

màtica Lumen gentium, 31.

109. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Apostoli-

cam actuositatem, 4.

110. Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Constitució 

dogmàtica Lumen gentium, 31.

111. Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Constitució 

dogmàtica Lumen gentium, 33.

112. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Aposto-

licam actuositatem, 29; cf. JOAN PAU 

II, Ex. Ap. postsinodal Christifideles 

laici, 7-8; 15; 25-27; 64: l.c., 403-405; 

413-416; 436-442; 518-521.

113. Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Constitució 
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125. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Presbyte-

rorum Ordinis, 12.

126. BENET XVI, Carta enc. Caritas in ve-

ritate, 76.

127. Ibidem, 77.

128. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Presbyte-

rorum Ordinis, 22.

129. Ibidem.

130. JOAN PAU II, Carta enc. Redemptoris 

missio, 92: l.c., 339.

131. Ibidem. 

Carta apostòlica de Benet XVI en forma de 

‘motu proprio’ Porta Fidei

1. «La porta de la fe» (cf. Ac 14,27), que intro-

dueix en la vida de comunió amb Déu i per-

met l’entrada a la seva Església, està sempre 

oberta per a nosaltres. Es passa aquest llin-

dar quan la paraula de Déu s’anuncia i el cor 

es deixa plasmar per la gràcia que transfor-

ma. Travessar aquesta porta suposa empren-

dre un camí que dura tota la vida. Aquest 

camí comença amb el baptisme (cf. Rm 6,4), 

amb el qual podem anomenar Déu amb el 

nom de Pare, i es conclou amb el pas de la 

mort a la vida eterna, fruit de la resurrecció 

del Senyor Jesús que, amb el do de l’Esperit 

Sant, ha volgut unir en la seva mateixa glòria 

tots aquells que creuen en ell (cf. Jn 17,22). 

Professar la fe en la Trinitat —Pare, Fill i Es-

perit Sant— equival a creure en un sol Déu 

que és Amor (cf. 1Jn 4,8): el Pare, que en la 

plenitud dels temps va enviar el seu Fill per 

a la nostra salvació; Jesucrist, que en el mis-

teri de la seva mort i resurrecció va redimir 

el món; l’Esperit Sant, que guia l’Església a 

través dels segles a l’espera del retorn glori-

ós del Senyor.

2. Des del començament del meu ministe-

ri com a successor de Pere, he recordat l’exi-

gència de redescobrir el camí de la fe per a il-

Decret Presbyterorum Ordinis 9; 18; 

Decret Optatam totius, 3; 8; 19; JOAN 

PAU II, Ex. Ap. postsinodal Pastores 

dabo vobis, 40; 50; 81: l.c., 725, 747, 

799-800; Ex. Ap. postsinodal Vita con-

secrata, 21; 67; 46: l.c., 394-395; 442-

443; 418-420; CDC, c. 239; 246; CCEO, 

c. 337-339; 346 §2; CONGREGACIÓ 

PER AL CLERGAT, Directori per al mi-

nisteri i la vida dels preveres Dives Ec-

clesiæ, 39; 54; 85; 92; CONGREGACIÓ 

PER A L’EDUCACIÓ CATÒLICA, Ratio 

fundamentalis institutionis sacerdo-

talis (19 de març de 1985), 44-59; Car-

ta circular sobre alguns aspectes més 

urgents de la formació espiritual als 

Seminaris (6 de gener de 1980); Di-

rectrius per a la preparació dels edu-

cadors als Seminaris (4 de novembre 

de 1993), 55; 61 (director espiritual); 

CONGREGACIÓ PER ALS INSTITUTS 

DE VIDA CONSAGRADA I LES SOCIE-

TATS DE VIDA APOSTÒLICA, Directrius 

sobre la formació als instituts religio-

sos Potissimum institutioni (2 de fe-

brer de 1990), 13; 63: AAS 82 (1990), 

479; 509-510; Instrucció Partir de nou 

de Crist: un renovat comprimís de la 

vida consagrada en el tercer mil·lenni 

(19 de maig de 2002), 8; CONGRE-

GACIÓ PER A L’EVANGELIZACIÓ DELS 

POBLES, Guia de vida pastoral per als 

sacerdots diocesans a les Esglésies 

que depenen de la Congregació per 

a l’evangelització dels pobles (1 d’oc-

tubre de 1989), 19-33 (espiritualitat i 

vida sacerdotal).

123. CONC. ECUM. VAT. II, Decret Presbyte-

rorum Ordinis, 11.

124. JOAN PAU II, Carta als sacerdots amb 

motiu del Dijous Sant 1986, 7: l.c., 

696.
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1 la resposta de Jesús: «L’obra que Déu vol és 

aquesta: que cregueu en aquell que ell ha 

enviat» (Jn 6,29). Creure en Jesucrist és, per 

tant, el camí per a poder arribar de manera 

definitiva a la Salvació.

4. A la llum de tot això, he decidit convo-

car un Any de la fe. Començarà l’11 d’octubre 

de 2012, en el cinquantè aniversari de l’ober-

tura del concili Vaticà II, i acabarà en la so-

lemnitat de Jesucrist, rei de l’univers, el 24 de 

novembre de 2013. En la data d’11 d’octubre 

de 2012 se celebraran també els vint anys 

de la publicació del Catecisme de l’Església 

catòlica promulgat pel meu predecessor, el 

beat papa Joan Pau II3, amb la intenció de 

mostrar a tots els fidels la força i la bellesa 

de la fe. Aquest document, autèntic fruit del 

concili Vaticà II, va ser demanat pel Sínode 

Extraordinari dels Bisbes de 1985 com a ins-

trument al servei de la catequesi4, i es va 

fer gràcies a la col·laboració de tot l’episco-

pat de l’Església catòlica. I precisament he 

convocat l’Assemblea General del Sínode 

dels Bisbes, al mes d’octubre de 2012, so-

bre el tema de «La nova evangelització per 

a la transmissió de la fe cristiana». Serà una 

bona ocasió per a introduir tot el cos eclesial 

en un temps de reflexió i redescobriment de 

la fe especials. No és la primera vegada que 

l’Església està cridada a celebrar un Any de 

la fe. El meu venerat predecessor, el servent 

de Déu Pau VI, en va proclamar un de sem-

blant el 1967, per a commemorar el martiri 

dels apòstols Pere i Pau en el dinovè cen-

tenari del seu testimoniatge suprem. El va 

concebre com un moment solemne perquè a 

tota l’Església es donés «una professió au-

tèntica i sincera de la mateixa fe»; a més, va 

voler que aquesta fos confirmada de mane-

ra «individual i col·lectiva, lliure i conscient, 

interior i exterior, humil i franca»5. Pensava 

que d’aquesta manera tota l’Església podria 

luminar de manera cada cop més clara l’ale-

gria i l’entusiasme renovat de l’encontre amb 

Crist. En l’homilia de la santa missa d’inici 

del Pontificat deia: «L’Església en el seu con-

junt, i en ella els seus pastors, com Crist han 

de posar-se en camí per a rescatar els homes 

del desert i conduir-los al lloc de la vida, cap 

a l’amistat amb el Fill de Déu, cap aquell que 

ens dóna la vida, i la vida en plenitud.»1. Pas-

sa avui ben sovint que els cristians es pre-

ocupen molt per les conseqüències socials, 

culturals i polítiques del seu compromís, al 

mateix temps que continuen considerant la 

fe com un pressupòsit obvi de la vida comu-

na. De fet, aquest pressupòsit no sols no 

apareix com a tal, sinó que fins i tot ben so-

vint és negat2. Mentre que en el passat era 

possible reconèixer un teixit cultural unitari, 

àmpliament acceptat en la seva referència 

al contingut de la fe i als valors inspirats per 

ella, avui no sembla que sigui ja així en vas-

tos sectors de la societat, a causa d’una crisi 

profunda de fe que afecta moltes persones.

3. No podem deixar que la sal perdi el 

gust i la llum romangui oculta (cf. Mt 5,13-

16). Com la samaritana, també l’home actual 

pot sentir novament la necessitat d’acos-

tar-se al pou per escoltar Jesús, que invita 

a creure en ell i a extreure l’aigua viva que 

brolla de la seva font (cf. Jn 4,14). Hem de 

descobrir novament el gust d’alimentar-nos 

amb la paraula de Déu, transmesa fidelment 

per l’Església, i amb el Pa de la vida, donat 

com a aliment a tots els qui són els seus dei-

xebles (cf. Jn 6,51). En efecte, l’ensenyament 

de Jesús ressona encara avui amb la mateixa 

força: «No us heu d’afanyar tant per l’aliment 

que es fa malbé, sinó pel que dura i dóna 

vida eterna» (Jn 6,27). La pregunta plante-

jada pels qui l’escoltaven és també avui la 

mateixa per a nosaltres: «Com hem d’actuar 

per a fer les obres de Déu?» (Jn 6,28). Sabem 
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6. La renovació de l’Església passa també 

a través del testimoni ofert per la vida dels 

creients: amb la seva mateixa existència en 

el món, els cristians estan cridats efectiva-

ment a fer resplendir la Paraula de veritat 

que el Senyor Jesús ens va deixar. Precisa-

ment el Concili, en la constitució dogmàti-

ca Lumen gentium, afirmava: «Mentre que 

Crist, “sant i innocent, sense taca” (He 7,26), 

no conegué pecat (cf. 2Co 5,21), ans vingué 

a expiar només els delictes del poble (cf. He 

2,17), l’Església, pel fet d’incloure pecadors 

en la pròpia sina, és alhora santa i sempre 

necessitada de purificació, i practica contí-

nuament la renovació i la penitència. L’Esglé-

sia “avança peregrinant entre les persecuci-

ons del món i els consols de Déu”, anunciant 

la creu i la mort del Senyor fins que vingui (cf. 

1Co 11,26). Però s’enforteix amb la puixança 

del Senyor ressuscitat, a fi de superar amb 

paciència i caritat les seves afliccions i difi-

cultats, internes i externes alhora, ni que si-

gui en la penombra, de manifestar fidelment 

enmig del món el misteri de Crist, fins que a 

la fi es manifestarà amb plena llum.»11.

En aquesta perspectiva, l’Any de la fe és 

una invitació a una autèntica i renovada con-

versió al Senyor, únic Salvador del món. Déu, 

en el misteri de la seva mort i resurrecció, ha 

revelat en plenitud l’Amor que salva i crida 

els homes a la conversió de vida mitjançant 

la remissió dels pecats (cf. Ac 5,31). Per a 

l’apòstol Pau, aquest Amor porta l’home a 

una nova vida: «Pel baptisme hem estat se-

pultats amb ell i hem participat de la seva 

mort, perquè, així com Crist, per l’acció de 

la glòria del Pare, va ressuscitar d’entre els 

morts, també nosaltres emprenguem una 

vida nova» (Rm 6,4). Gràcies a la fe, aques-

ta vida nova plasma tota l’existència huma-

na en la novetat radical de la resurrecció. 

En la mesura de la seva disponibilitat lliure, 

adquirir una «consciència exacta de la seva 

fe, per a reanimar-la, per a purificar-la, per a 

confirmar-la i per a confessar-la»6. Les grans 

transformacions que van tenir lloc en aquell 

Any van fer que la necessitat d’aquella cele-

bració fos encara més evident, i va concloure 

amb la Professió de fe del poble de Déu7, per 

a testimoniar com els continguts essencials 

que des de fa segles constitueixen el patri-

moni de tots els creients tenen necessitat de 

ser confirmats, compresos i aprofundits de 

manera sempre nova, a fi de donar un testi-

moniatge coherent en condicions històriques 

diferents de les del passat.

5. En certs aspectes, el meu venerat 

predecessor va veure aquest Any com una 

«conseqüència i exigència postconciliar»8, 

conscient de les greus dificultats del temps, 

sobretot respecte a la professió de la fe ver-

tadera i a la seva interpretació correcta. He 

pensat que iniciar l’Any de la fe coincidint 

amb el cinquantenari de l’obertura del con-

cili Vaticà II pot ser una ocasió propícia per a 

comprendre que els textos deixats en herèn-

cia pels Pares conciliars, segons les paraules 

del beat Joan Pau II, «no perden el seu valor 

ni el seu esplendor. Cal llegir-los de manera 

apropiada i que siguin coneguts i assimilats 

com a textos qualificats i normatius del Ma-

gisteri, dins la tradició de l’Església. […] Sen-

to més que mai el deure d’indicar el Concili 

com la gran gràcia de què l’Església s’ha be-

neficiat en el segle XX. Amb el Concili se’ns 

ha ofert una brúixola segura per a orientar-

nos en el camí del segle que comença»9. Jo 

també vull reafirmar amb força el que vaig dir 

referent al Concili pocs mesos després de la 

meva elecció com a successor de Pere: «Si el 

llegim i acollim guiats per una hermenèutica 

correcta, pot ser i arribar a ser cada cop més 

una gran força per a la renovació sempre ne-

cessària de l’Església.»10.
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1 de riquesa incomparable, permetent encara 

a tantes persones que cerquen Déu de trobar 

el camí just per a accedir a la «porta de la fe».

Així, la fe només creix i s’enforteix creient; 

no hi ha cap altra possibilitat per a posseir la 

certesa sobre la pròpia vida que abandonar-

se, en un in crescendo continuat, a les mans 

d’un amor que s’experimenta sempre més 

gran perquè té el seu origen en Déu.

8. En aquesta feliç commemoració, vull 

invitar els germans bisbes d’arreu del món a 

unir-se al successor de Pere en el temps de 

gràcia espiritual que el Senyor ens ofereix 

per a rememorar el do preciós de la fe. Volem 

celebrar aquest Any de manera digna i fecun-

da. Caldrà intensificar la reflexió sobre la fe 

per a ajudar tots els creients en Crist perquè 

la seva adhesió a l’evangeli sigui més cons-

cient i vigorosa, sobretot en un moment de 

canvi profund com el que està vivint la hu-

manitat. Tindrem l’oportunitat de confessar 

la fe en el Senyor ressuscitat a les nostres 

catedrals i esglésies d’arreu del món; a les 

nostres cases i amb les nostres famílies, per-

què cadascú senti amb força l’exigència de 

conèixer i transmetre millor a les generacions 

futures la fe de sempre. En aquest Any, les 

comunitats religioses, així com les parro-

quials, i totes les realitats eclesials antigues 

i noves, trobaran la manera de professar pú-

blicament el Credo.

9. Desitgem que aquest Any susciti en tot 

creient l’aspiració a confessar la fe amb pleni-

tud i convicció renovada, amb confiança i es-

perança. Serà també una ocasió propícia per 

a intensificar la celebració de la fe en la litúr-

gia, i de manera particular en l’eucaristia, que 

és «el cim al qual tendeix l’actuació de l’Es-

glésia i alhora la font d’on brolla tota la seva 

força»14. Al mateix temps, esperem que el 

testimoniatge de vida dels creients sigui cada 

vegada més creïble. Redescobrir els contin-

els pensaments i els afectes, la mentalitat i 

el comportament de l’home es purifiquen i 

transformen lentament, en un procés que no 

acaba de complir-se totalment en aquesta 

vida. La «fe que actua per l’amor» (Ga 5,6) es 

converteix en un nou criteri de pensament i 

d’acció que canvia tota la vida de l’home (cf. 

Rm 12,2; Col 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Co 5,17).

7. «Caritas Christi urget nos» (2Co 5,14): 

és l’amor de Crist allò que omple els nostres 

cors i ens impulsa a evangelitzar. Avui, com 

ahir, ell ens envia pels camins del món per a 

proclamar el seu evangeli a tots els pobles 

de la terra (cf. Mt 28,19). Amb el seu amor, 

Jesucrist atrau cap a ell els homes de cada 

generació: en tot temps convoca l’Església i 

li confia l’anunci de l’evangeli, amb un ma-

nament que és sempre nou. Per això, també 

avui és necessari un compromís eclesial més 

convençut en favor d’una nova evangelit-

zació per a redescobrir l’alegria de creure i 

tornar a trobar l’entusiasme de comunicar 

la fe. El compromís missioner dels creients 

treu força i vigor del descobriment quotidià 

del seu amor, que mai no pot faltar. La fe, en 

efecte, creix quan es viu com a experiència 

d’un amor que es rep i es comunica com a 

experiència de gràcia i de goig. Ens fa fe-

cunds, perquè eixampla el cor en l’esperança 

i permet donar un testimoniatge fecund: en 

efecte, obre el cor i la ment dels qui escolten 

per a acollir la invitació del Senyor a acceptar 

la seva Paraula per a ser els seus deixebles. 

Com afirma sant Agustí, els creients «s’enfor-

teixen creient»12. El sant bisbe d’Hipona te-

nia bons motius per expressar-se d’aquesta 

manera. Com sabem, la seva vida va ser una 

recerca continuada de la bellesa de la fe fins 

que el meu cor va trobar descans en Déu13. 

Els seus nombrosos escrits, en els quals ex-

plica la importància de creure i la veritat de 

la fe, romanen encara avui com un patrimoni 
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sabte a anunciar l’evangeli a algunes dones; 

entre aquestes hi havia Lídia i el «Senyor li va 

obrir el cor perquè fes cas del que deia Pau» 

(Ac 16,14). El sentit que tanca l’expressió és 

important. Sant Lluc ensenya que el conei-

xement dels continguts que s’han de creure 

no són suficients si després el cor, autèntic 

sagrari de la persona, no està obert per la 

gràcia que permet tenir ulls per mirar en pro-

funditat i comprendre que el que s’ha anun-

ciat és la paraula de Déu.

Professar amb la boca indica, per part 

seva, que la fe implica un testimoniatge i un 

compromís públic. El cristià no pot pensar 

mai que creure és un fet privat. La fe és deci-

dir-se a estar amb el Senyor per a viure amb 

ell. I aquest «estar amb ell» ens porta a com-

prendre les raons per les quals es creu. La fe, 

precisament perquè és un acte de la llibertat, 

exigeix també la responsabilitat social del 

que es creu. L’Església, el dia de Pentecosta 

mostra amb tota evidència aquesta dimensió 

pública del creure i de l’anunciar a tots sense 

temor la pròpia fe. És el do de l’Esperit Sant 

el que capacita per a la missió i enforteix el 

nostre testimoniatge, fent-lo franc i valerós.

La mateixa professió de fe és un acte per-

sonal i al mateix temps comunitari. En efecte, 

el primer subjecte de la fe és l’Església. En 

la fe de la comunitat cristiana cadascú rep el 

baptisme, signe eficaç de l’entrada al poble 

dels creients per a aconseguir la Salvació. 

Com afirma el Catecisme de l’Església catòli-

ca: «“Crec”: és la fe de l’Església professada 

personalment per cada creient, sobretot en 

el moment del baptisme. “Creiem”: és la fe 

de l’Església confessada pels bisbes reunits 

en Concili o, més generalment, per l’assem-

blea litúrgica dels creients. “Crec”: és també 

l’Església, Mare nostra, que respon a Déu 

amb la seva fe i ens ensenya a dir: “Jo crec”, 

“Nosaltres creiem”.»17.

guts de la fe professada, celebrada, viscuda 

i resada15, i reflexionar sobre el mateix acte 

amb què es creu, és un compromís que tot 

creient ha de fer seu, sobretot en aquest Any.

No és casualitat que els cristians, en els 

primers segles, estiguessin obligats a apren-

dre de memòria el Credo. Això els servia com 

a oració quotidiana per a no oblidar el com-

promís assumit amb el baptisme. Sant Agustí 

ho recorda amb unes paraules de significat 

profund, quan en un sermó sobre la redditio 

symboli, ‘l’entrega del Credo’, diu: «El símbol 

del misteri sacrosant que vau rebre tots al-

hora i que avui heu recitat d’un en un, no és 

altra cosa que les paraules en què se sosté 

sòlidament la fe de l’Església, la nostra mare, 

sobre la base incommovible que és Crist, el 

Senyor. […] Vau rebre i vau recitar quelcom 

que heu de retenir sempre en la vostra ment 

i cor i repetir al vostre llit; quelcom sobre el 

que heu de pensar quan sou al carrer i que 

no heu d’oblidar ni quan mengeu, de manera 

que, fins i tot quan dormiu corporalment, vi-

gileu amb el cor.»16.

10. En aquest sentit, voldria insinuar un 

camí que sigui útil per a comprendre de ma-

nera més profunda no sols els continguts de 

la fe sinó, juntament també amb això, l’ac-

te amb què decidim entregar-nos totalment 

i amb plena llibertat a Déu. En efecte, hi ha 

una unitat profunda entre l’acte amb què es 

creu i els continguts als quals donem el nos-

tre assentiment. L’apòstol Pau ens ajuda a 

entrar a dins d’aquesta realitat quan escriu: 

«amb el cor es creu i amb els llavis es profes-

sa» (cf. Rm 10,10). El cor indica que el primer 

acte amb què s’arriba a la fe és el do de Déu 

i l’acció de la gràcia que actua i transforma la 

persona fins al més íntim.

Pel que fa a això, l’exemple de Lídia és 

molt eloqüent. Explica sant Lluc que Pau, 

mentre es trobava a Filips, va anar un dis-
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1 Precisament en aquest horitzó, l’Any de la 

fe haurà d’expressar un compromís unànime 

per a redescobrir i estudiar els continguts 

fonamentals de la fe, sintetitzats sistemàti-

cament i orgànicament en el Catecisme de 

l’Església catòlica. En efecte, en ell es posa 

de manifest la riquesa de l’ensenyament que 

l’Església ha rebut, custodiat i ofert en els 

seus dos mil anys d’història. Des de la Sa-

grada Escriptura als Pares de l’Església, dels 

mestres de teologia als sants de tots els se-

gles, el Catecisme ofereix una memòria per-

manent de les diferents maneres com l’Es-

glésia ha meditat sobre la fe i ha progressat 

en la doctrina, per donar certesa als creients 

en la seva vida de fe.

En la seva mateixa estructura, el Catecis-

me de l’Església catòlica presenta el desen-

volupament de la fe fins abordar els grans 

temes de la vida quotidiana. A través de les 

seves pàgines es descobreix que tot el que 

es presenta no és una teoria, sinó la troba-

da amb una Persona que viu a l’Església. A 

la professió de fe, de fet, segueix l’explica-

ció de la vida sacramental, en la qual Crist és 

present i actua, i continua la construcció de 

la seva Església. Sense la litúrgia i els sagra-

ments, la professió de fe no tindria eficàcia, 

perquè no tindria la gràcia que sosté el tes-

timoni dels cristians. De la mateixa manera, 

l’ensenyament del Catecisme sobre la vida 

moral adquireix sentit ple quan es posa en 

relació amb la fe, la litúrgia i la pregària.

12. Així, doncs, el Catecisme de l’Església 

catòlica podrà ser en aquest Any un veritable 

instrument de suport a la fe, especialment 

per als qui es preocupen per la formació dels 

cristians, tan important en el nostre context 

cultural. Per a això, he invitat la Congrega-

ció per a la Doctrina de la Fe a redactar una 

Nota, d’acord amb els Dicasteris competents 

de la Santa Seu, en què s’ofereixi a l’Església 

Com es pot veure, el coneixement dels 

continguts de la fe és essencial per a donar 

l’assentiment propi, és a dir, per a adherir-se 

plenament amb la intel·ligència i la voluntat 

al que proposa l’Església. El coneixement 

de la fe introdueix en la totalitat del misteri 

salvador revelat per Déu. L’assentiment que 

es presta implica per tant que, quan es creu, 

s’accepta lliurement tot el misteri de la fe, ja 

que qui garanteix la seva veritat és Déu ma-

teix que es revela i fa conèixer el seu misteri 

d’amor18. 

Per altra part, no podem oblidar que al-

gunes persones del nostre context cultural, 

encara que no reconeixen en ells el do de la 

fe, cerquen amb sinceritat el sentit últim i la 

veritat definitiva de la seva existència i del 

món. Aquesta recerca és un autèntic «preàm-

bul» de la fe, perquè porta les persones pel 

camí que condueix al misteri de Déu. La ma-

teixa raó de l’home, en efecte, porta inscrita 

l’exigència d’«allò que val i roman sempre»19. 

Aquesta exigència constitueix una invitació 

permanent, inscrita indeleblement en el cor 

humà, a posar-se en camí per trobar aquell 

que no cercaríem si no hagués ja vingut20. 

La fe ens invita i ens obre totalment a aquest 

encontre.

11. Per a accedir a un coneixement siste-

màtic del contingut de la fe, es pot trobar en 

el Catecisme de l’Església catòlica un subsidi 

preciós i indispensable. És un dels fruits més 

importants del concili Vaticà II. En la consti-

tució apostòlica Fidei depositum, signada 

precisament en complir-se el trentè aniver-

sari de l’obertura del concili Vaticà II, el beat 

Joan Pau II escrivia: «Aquest Catecisme apor-

tarà una contribució molt important a l’obra 

de renovació de tota la vida eclesial […]. El re-

conec com un instrument vàlid i autoritzat al 

servei de la comunió eclesial i com una nor-

ma segura per a l’ensenyament de la fe.» 
21.
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Per la fe, Maria va acollir la paraula de l’Àn-

gel i va creure en l’anunci que seria la Mare 

de Déu en obediència del seu lliurament (cf. 

Lc 1,38). En la visita a Isabel va entonar el seu 

càntic de lloança a l’Omnipotent per les me-

ravelles que fa en els qui s’encomanen a ell 

(cf. Lc 1,46-55). Amb goig i tremolor va infan-

tar el seu fill únic, mantenint intacta la virgi-

nitat (cf. Lc 2,6-7). Confiada en el seu espòs 

Josep, va portar Jesús a Egipte per salvar-lo 

de la persecució d’Herodes (cf. Mt 2,13-15). 

Amb la mateixa fe va seguir el Senyor en la 

seva predicació i va romandre amb ell fins al 

Calvari (cf. Jn 19,25-27). Amb fe, Maria va as-

saborir els fruits de la resurrecció de Jesús i, 

guardant tots els records en el seu cor (cf. Lc 

2,19.51), els va transmetre als Dotze, reunits 

amb ella al Cenacle per a rebre l’Esperit Sant 

(cf. Ac 1,14; 2,1-4).

Per la fe, els Apòstols ho van deixar tot per 

seguir el Mestre (cf. Mt 10,28). Van creure en 

les paraules amb què anunciava el regne de 

Déu, que està present i es realitza en la seva 

persona (cf. Lc 11,20). Van viure en comunió 

de vida amb Jesús, que els instruïa amb els 

seus ensenyaments, deixant-los una nova re-

gla de vida per la qual serien reconeguts com 

els seus deixebles després de la seva mort (cf. 

Jn 13,34-35). Per la fe, van anar per tot el món, 

seguint el manament de portar l’evangeli a 

tota criatura (cf. Mc 16,15) i sense cap temor 

van anunciar a tothom l’alegria de la resurrec-

ció, de la qual van ser testimonis fidels.

Per la fe, els deixebles van formar la pri-

mera comunitat reunida entorn de l’ensenya-

ment dels Apòstols, la pregària i la celebració 

de l’eucaristia, posant en comú tots els seus 

béns per a atendre les necessitats dels ger-

mans (cf. Ac 2,42-47).

Per la fe, els màrtirs van entregar la seva 

vida com a testimoniatge de la veritat de 

l’evangeli, que els havia transformat i fet ca-

i als creients algunes indicacions per a viure 

aquest Any de la fe de la manera més eficaç 

i apropiada, ajudant-los a creure i a evange-

litzar.

En efecte, la fe està sotmesa més que no 

pas en el passat a una sèrie d’interrogants 

que provenen d’un canvi de mentalitat que, 

sobretot avui, redueix l’àmbit de les certeses 

racionals als dels èxits científics i tecnolò-

gics. Però l’Església mai no ha tingut por de 

mostrar com entre la fe i la ciència vertadera 

no pot haver-hi cap conflicte, perquè ambdu-

es, encara que per camins diferents, tendei-

xen a la veritat22.

13. Al llarg d’aquest Any serà decisiu tor-

nar a recórrer la història de la nostra fe, que 

contempla el misteri insondable de la conflu-

ència de la santedat i el pecat. Mentre la pri-

mera posa en relleu la gran contribució que 

els homes i les dones han fet per al creixe-

ment i desenvolupament de les comunitats 

a través del testimoniatge de la seva vida, el 

segon ha de suscitar en cadascú un acte de 

conversió sincer i constant, a fi d’experimen-

tar la misericòrdia del Pare que surt a l’en-

contre de tots.

Durant aquest temps, tindrem la mirada 

fixa en Jesucrist, «el capdavanter de la fe 

i el qui la porta a la plenitud» (He 12,2): en 

ell troben el compliment tots els afanys i els 

anhels del cor humà. L’alegria de l’amor, la 

resposta al drama del sofriment i el dolor, la 

força del perdó davant l’ofensa rebuda i la 

victòria de la vida davant el buit de la mort, 

tot té el compliment en el misteri de la seva 

Encarnació, del seu fer-se home, del seu 

compartir amb nosaltres la debilitat humana 

per transformar-la amb el poder de la seva 

resurrecció. En ell, mort i ressuscitat per la 

nostra Salvació, s’il·luminen plenament els 

exemples de fe que han marcat els últims 

dos mil anys de la nostra història de Salvació.



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 13 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

 4
1 mostra’m, sense les obres, que tens fe, i jo, 

amb les obres, et mostraré la meva fe”» (Jm 

2,14-18).

La fe sense l’amor no dóna fruit, i l’amor 

sense fe seria un sentiment constantment a 

mercè del dubte. La fe i l’amor es necessiten 

mútuament, de manera que l’una permet a 

l’altre continuar el seu camí. En efecte, molts 

cristians dediquen les seves vides amb amor 

a qui està sol, marginat o exclòs, com el pri-

mer a qui cal atendre i el més important a 

qui cal socórrer, perquè precisament en ell 

es reflecteix el rostre mateix de Crist. Gràcies 

a la fe podem reconèixer en els qui dema-

nen el nostre amor el rostre del Senyor res-

suscitat. «Tot allò que fèieu a un d’aquests 

germans meus més petits, m’ho fèieu a mi» 

(Mt 25,40): aquestes paraules seves són un 

advertiment que no s’ha d’oblidar, i una invi-

tació perenne a tornar aquest amor amb què 

ell té cura de nosaltres. És la fe allò que ens 

permet reconèixer Crist, i és el seu amor ma-

teix allò que impulsa a socórrer-lo cada cop 

que es fa el nostre proïsme en el camí de la 

vida. Sostinguts per la fe, mirem amb espe-

rança el nostre compromís en el món, espe-

rant «un cel nou i una terra nova, on regnarà 

la justícia» (2Pe 3,13; cf. Ap 21,1).

15. Arribats els seus últims dies, l’apòs-

tol Pau va demanar al deixeble Timoteu que 

«cerqués la fe» (cf. 2Tm 2,22) amb la mateixa 

constància que quan era nen (cf. 2Tm 3,15). 

Escoltem aquesta invitació com adreçada a 

cadascun de nosaltres, perquè ningú no es 

torni peresós en la fe. Ella és la companya 

de vida que ens permet distingir amb ulls 

sempre nous les meravelles que Déu fa per 

nosaltres. Intentant percebre els signes dels 

temps en la història actual, ens compromet 

a cadascú a convertir-nos en un signe viu de 

la presència de Crist ressuscitat en el món. 

Allò que el món necessita avui de manera es-

paços d’arribar fins al do més gran de l’amor 

amb el perdó dels seus perseguidors.

Per la fe, homes i dones han consagrat la 

seva vida a Crist, deixant-ho tot per a viure 

en la senzillesa evangèlica l’obediència, la 

pobresa i la castedat, signes concrets de l’es-

pera del Senyor que ja arriba. Per la fe, molts 

cristians han promogut accions en favor de 

la justícia, per a fer concreta la paraula del 

Senyor, que ha vingut a proclamar l’allibera-

ment dels oprimits i un any de gràcia per a 

tothom (cf. Lc 4,18-19).

Per la fe, homes i dones de tota edat, els 

noms dels quals estan escrits en el llibre de 

la vida (cf. Ap 7,9; 13,8), han confessat al 

llarg dels segles la bellesa de seguir el Se-

nyor Jesús allí on se’ls cridava a donar testi-

moniatge del seu ser cristians: a la família, a 

la feina, en la vida pública i en l’exercici dels 

carismes i ministeris que els confiaven.

També nosaltres vivim per la fe: per al re-

coneixement viu del Senyor Jesús, present en 

les nostres vides i en la història.

14. L’Any de la fe serà també una bona 

oportunitat per a intensificar el testimo-

niatge de la caritat. Sant Pau ens recorda: 

«Ara, doncs, es mantenen la fe, l’esperan-

ça i l’amor, tots tres; però l’amor és el més 

gran» (1Co 13,13). Amb paraules encara més 

fortes—que sempre afecten els cristians—, 

l’apòstol Jaume diu: «De què servirà, ger-

mans meus, que algú digui que té fe si no ho 

demostra amb les obres? ¿Pot salvar-lo, pot-

ser, aquesta fe? Si un germà o una germana 

no tenen vestits i els falta l’aliment de cada 

dia, i algú de vosaltres els diu: “Aneu-vos-en 

en pau, abrigueu-vos bé i alimenteu-vos”, 

però no els dóna allò que el seu cos neces-

sita, de què serviran aquestes paraules? Així 

passa també amb la fe: si no es demostra 

amb les obres, la fe tota sola és morta. Pot-

ser algú replicarà: “Tu tens fe i jo tinc obres; 
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de la reconciliació definitiva amb el Pare.

Confiem a la Mare de Déu, proclamada 

«feliç perquè ha cregut» (Lc 1,45), aquest 

temps de gràcia.

Donat a Roma, al costat de Sant Pere, l’11 

d’octubre de l’any 2011, setè del meu Ponti-

ficat.
Benedictus pp XVI
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pecial és el testimoniatge creïble dels qui, il-

luminats en la ment i el cor per la Paraula del 

Senyor, són capaços d’obrir el cor i la ment 

de molts al desig de Déu i de la vida verita-

ble, aquella que no té fi.

Que «la paraula del Senyor es difongui i 

sigui glorificada» (2Te 3,1): que aquest Any 

de la fe faci cada cop més forta la relació 

amb Crist, el Senyor, perquè només en ell 

tenim la certesa per a mirar el futur i la ga-

rantia d’un amor autèntic i durador. Les pa-

raules de l’apòstol Pere projecten un últim 

raig de llum sobre la fe: «Tot això us dóna 

una gran alegria, ni que ara necessàriament 

us hagin d’entristir per poc temps proves de 

tota mena; perquè si l’or, que es fa malbé, és 

provat al foc, la vostra fe, molt més preciosa 

que l’or, també ha de ser provada, i així es 

farà mereixedora de lloança, glòria i honor el 

dia que Jesucrist es revelarà. Vosaltres l’es-

timeu encara que no l’heu vist, i ara, sense 

veure’l, creieu en ell. I teniu una alegria tan 

gloriosa que no hi ha paraules per a expres-

sar-la, ja que heu assolit el terme de la fe: 

la vostra salvació» (1Pe 1,6-9). La vida dels 

cristians coneix l’experiència de l’alegria i el 

sofriment. Quants sants han experimentat la 

soledat. Quants creients són provats també 

en els nostres dies pel silenci de Déu, quan 

voldrien escoltar la seva veu consoladora. 

Les proves de la vida, alhora que permeten 

comprendre el misteri de la Creu i partici-

par en els sofriments de Crist (cf. Col 1,24), 

són preludi de l’alegria i l’esperança a què 

condueix la fe: «Quan sóc feble és quan sóc 

realment fort» (2Co 12,10). Nosaltres creiem 

amb certesa ferma que el Senyor Jesús ha 

vençut el mal i la mort. Amb aquesta confian-

ça segura ens encomanem a ell: present en-

tre nosaltres, venç el poder del maligne (cf. 

Lc 11,20), i l’Església, comunitat visible de la 

seva misericòrdia, roman en ell com a signe 
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