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Decret 24/11.- Constitució del Consell Pas-

toral Diocesà 

Sant Feliu de Llobregat, 5-11-2011

Havent de procedir a la constitució del Con-

sell Pastoral Diocesà de la Diòcesi de Sant 

Feliu de Llobregat, segons el que preveien 

els Decrets Episcopals 07/09, 08/09 de 17 

de juny de 2009; i 16/11 d’1 de setembre de 

2011;

Pel present document constituïm el Con-

sell Pastoral de la Diòcesi de sant Feliu de 

Llobregat que, presidit pel senyor Bisbe 

Agustí Cortés Soriano, estarà format, 

Membres nats

Mn. Jaume Berdoy i Alemany, Vicari general

Mn. Antoni Roca i Roig, Vicari episcopal

Mn. Josep M. Domingo i Ferrerons, Vicari 

episcopal

Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, Secretari 

general i canceller

Membres elegits

Representants territorials

Sra. Rosa Llauradó i Calvo, Arxiprestat de 

Bruguers

Sr. Josep Raventós i Ros, Arxiprestat de 

Sant Vicenç dels Horts

Sr. Miquel Vallès i Montané, Arxiprestat de 

Vilafranca del Penedès

Sr. Joan Domènech i Martí, Arxiprestat 

d’Anoia

Continuaran la seva representativitat per 

un període de dos anys, segons l’Article 15.1 

dels estatuts:

Sr. Miquel Gasol i Brach, Arxiprestat de 

Sant Boi de Llobregat

Sra. Susanna González i Peláez, Arxipres-

tat de Sant Feliu de Llobregat

Sra. Eugènia Ghiringhelli i Baleyron, Arxi-

prestat de Montserrat

Sra. Mª Carme Molins i Marsans, Arxipres-

tat del Garraf

Sra. Montserrat Jabalera i Parcerisas, Arxi-

prestat de Piera-Capellades

Membres elegits

Representants funcionals

Mn. Florenci Travé i Travé, Col·legi Diaco-

nal

Sra. Pilar García i Sayago, Catequesi

Gna. Begoña Burguete i Musgo, Instituts 

de vida religiosa i Societats de vida 

apostòlica

Sr. Lluís Lorente i Tort i Sra. Montserrat 

Colomés i Angelats, Pastoral diocesana 

de la família, àmbit Acollidors de pro-

mesos

Sr. Sergi Berga i Llopis, Pastoral de joves, 

àmbit moviments

Sr. Sebastià Pi i Puig, Pastoral diocesana 

d’Adults, àmbit moviments

Un representant del Secretariat del Con-

sell del Presbiteri

Continuaran la seva representativitat per 

un període de dos anys, segons l’Article 15.1 

dels estatuts:

P. Isidre Serdà i Masana, Instituts de vida 

religiosa i Societats de vida apostòlica

Gna. Antònia Maria Tobella i Ferrer, Insti-

tuts de vida religiosa i Societats de vida 

apostòlica

[ ]Decrets
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de Joves, àmbit parroquial

Sr. Miquel Carrasco i Gómez, Pastoral dio-

cesana d’Adults, àmbit parroquial

Sr. José Cortés Martínez i Sra. Inés Maria 

Velasco i Arias, Pastoral diocesana de la 

família, àmbit moviments

Gna. Pilar Urra i Gárriz, Delegació diocesa-

na de Pastoral de la Salut

Sr. Narcís Canal i Prat, Àmbit de la tercera 

edat

Sra. Mercè Fernández i Coca, Col·lectiu de 

professors de religió i moral catòlica

Sr. Josep Miró i Fisa, Àmbit de l’economia 

diocesana

Sra. Rosa M. Bayó i Corderes, Àmbit de la 

Pastoral Social

Membres designats pel senyor Bisbe

Per tal de completar la composició del 

Consell Pastoral, segons el  que es preveu a 

l’article 6.4 dels Estatuts, nomenem:

Sr. Lluís Gonzalo i Pasqual.

Sr. Francisco Inarejos de las Heras

Sr. Joan Torrents i Andreu

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 25/11.- Constitució del Consell Pres-

biteral 

Sant Feliu de Llobregat, 5-11-2011

De conformitat amb el que estableixen els 

estatuts del Consell del Presbiteri aprovats el 

27 de setembre de 2006 (Decret 11/06);

Havent de procedir a la constitució del 

Consell del Presbiteri de la Diòcesi de Sant 

Feliu de Llobregat, segons els Decrets Episco-

pals 14/11 i 15/11, del 3 de setembre de 2011;

Pel present document constituïm el Con-

sell del Presbiteri de la Diòcesi de sant Feliu 

de Llobregat que, presidit pel senyor Bisbe 

Agustí Cortés Soriano, estarà format, per un 

període de tres anys, pels següents mem-

bres:

Membres nats

Mn. Jaume Berdoy i Alemany, Vicari general

Mn. Antoni Roca i Roig, Vicari episcopal

Mn. Josep M. Domingo i Ferrerons, Vicari 

episcopal

Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, Secretari 

general i canceller

Membres elegits

Representants territorials

Mn. Joan Puig i Mas, Arxiprestat de Bru-

guers

P. Miquel Carabias i Flores, SDB, Arxipres-

tat de Sant Boi de Llobregat

Mn. Vicenç Guinot i Gómez, Arxiprestat de 

Sant Feliu de Llobregat

Mn. Mn. Josep Figueras i Jové, Arxiprestat 

de Sant Vicenç dels Horts

Mn. Jaume Grané i Calvó, Arxiprestat de 

Montserrat

Mn. Lluís A. Armengol i Bellmunt, Arxi-

prestat de Garraf

Mn. Joaquim Rovirosa i Cendrós, Arxipres-

tat de Vilafranca del Penedès

Mn. Josep-Ramon Ruiz i Ramon, Arxipres-

tat d’Anoia

Mn. Ramon M. Bosch i Vendrell, Arxipres-

tat de Piera-Capellades

Membres elegits

Representats funcionals
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i Cúria

Mn. Joan Soler i Soler, Preveres seculars 

emèrits

Mn. Vicenç Guinot i Gómez, Pastoral de la 

Salut

Mn. Gaspar Mora i Bartrès, Consiliari de 

Moviments d’Adults i Joves

Mn. Josep Vicenç Moragues i Pastor, Con-

siliari de Moviments d’Adults i Joves

Gmà. Pascual Piles i Ferrando, OH, Insti-

tuts de vida religiosa i Societats de vida 

apostòlica

P. Bernabé Dalmau i Ribalta, OSB, Insti-

tuts de vida religiosa i Societats de vida 

apostòlica

P. Josep M. Juanpere i Domínguez, SF., En-

senyament

Membres designats pel senyor Bisbe

Per tal de completar la composició del 

Consell del Presbiteri, segons el que es pre-

veu a l’article 3 dels Estatuts, nomenem:

Mn. Manuel Roig i Cisteré

Mn. Francesc de P. Sala i Arnó

Mn. Joan Peñafiel i Maireles

Mn. Carles Muñíz i Pérez

Mn. Pere Milà i Vidal

Mn. Josep M. Aragonès i Rebollar

Mn. Francesc Tirado i Lara

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 26/11.- Erecció de l’associació 

d’Amics del retaule de Santa Maria de la 

Geltrú “AMICRET” 

Sant Feliu de Llobregat, 18-11-2011

Acceptada la petició que ens ha estat presen-

tada pel Rvd. Manel Roig i Cisteré, juntament 

amb els estatuts de l’associació denominada 

AMICRET (Amics del Retaule de Santa Maria 

de la Geltrú), en què se sol·licita la seva erec-

ció definitiva i la concessió de personalitat 

jurídica privada;

Examinats els estatuts pels quals haurà 

de regir-se l’Associació, en què se’n deter-

mina l’objectiu social i la resta de continguts 

preceptuats pel Codi de Dret Canònic;

Atès que aquesta associació compleix els 

requisits establerts en la disciplina vigent de 

l’Església per ser erigida com a associació 

privada;

Pel present decret, a tenor dels cànons 

299 i 322 del Codi de Dret Canònic, erigim 

amb caràcter definitiu l’associació. AMICRET 

- Amics del Retaule de Santa Maria de la Gel-

trú, la qual queda constituïda en associació 

privada de fidels al Bisbat de Sant Feliu de 

Llobregat, i li concedim personalitat jurídica 

privada. Així mateix aprovem els seus esta-

tuts fundacionals.

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

Decreto 27/11. Constitución de la asociación 

de la “Cofradia de Jesús Crucificado y Nues-

tra Señora de los Dolores” 

Sant Feliu de Llobregat, 21-11-2011

Aceptada la instancia de fecha 21 de Sep-

tiembre de 2011, que nos fue presentada 
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la asociación privada de fieles “Cofradía de 

Jesús Crucificado y Nuestra Señora de los 

Dolores”, de la Parroquia Sant Cosme i Sant 

Damià, de El Prat de Llobregat (Barcelona), 

junto con los estatutos, en que se solicita el 

traslado de jurisdicción al Obispado de Sant 

Feliu de Llobregat, la concesión de persona-

lidad jurídica pública, i la aprobación de la 

modificación de los estatutos;

Examinados los estatutos por los que de-

berá regirse la asociación, en que se deter-

mina el objetivo social y demás contenidos 

preceptuados por el Código de Derecho Ca-

nónico;

Visto que esta asociación cumple los re-

quisitos establecidos en la disciplina vigente 

de la Iglesia para ser erigida como asociación 

pública;

Por el presente decreto, a tenor de los cá-

nones 301 i 313 del Código de Derecho Ca-

nónico, erigimos, con carácter definitivo la 

asociación

Cofradía de Jesús Crucificado y Nuestra 

Señora de los Dolores, la cual queda cons-

tituida en asociación pública de fieles del 

Obispado de Sant Feliu de Llobregat, y le 

concedemos personalidad jurídica pública. 

Así mismo aprobamos la modificación de los 

estatutos fundacionales.

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

Obispo de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretario general y canciller

Decret 28/11.- Erecció de la Fundació Santa 

Magdalena  

Sant Feliu de Llobregat, 2-12-2011

Acceptada la petició que ens ha estat pre-

sentada pel Rvd. Xavier Armengol i Siscares, 

i el Sr. Antoni Rodríguez i Arribas, juntament 

amb els estatuts de l’associació denomina-

da “FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA”, d’Es-

plugues de Llobregat, en què se sol·licita la 

seva adscripció a la jurisdicció de l’Ordinari 

de Sant Feliu de Llobregat;

Examinats i modificats els estatuts pels 

quals haurà de regir-se la Fundació, en què 

se’n determina l’objectiu social i la resta de 

continguts preceptuats pel Codi de Dret Ca-

nònic;

Atès que aquesta associació compleix els 

requisits establerts en la disciplina vigent de 

l’Església;

Pel present decret, acceptem que l’es-

mentada Fundació passi a la jurisdicció del 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Així mateix 

aprovem els seus estatus.

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 29/11.Confirmació de la Mare de 

Déu, sota l’advocació de Montserrat, patro-

na del Bisbat de Sant Feliu 

Sant Feliu de Llobregat, 23-12-2011

Atesa la creació de la Diòcesi de Sant Feliu de 

Llobregat, el dia 15 de juny de 2004 i la con-

veniència de definir el patronatge diocesà. 

Realitzades les consultes pertinents, directa-

ment en les parròquies i comunitats i en els 

organismes diocesans representatius,

Atès que, amb data de 20 d’octubre de 

2006, es va sol·licitar a la Congregació per 
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consells diocesans de les tres diòcesis,

 Atès que, amb data de 28 de setembre 

de 2006, l’Arquebisbe de Barcelona va sol-

licitar a la Congregació per al Culte Diví i la 

Disciplina dels Sagraments, que la Benau-

rada Verge Maria, sota el títol de la Mare de 

Déu de la Mercè, fos confirmada com a pa-

trona apud Deum de la Província Eclesiàstica 

de Barcelona,

Atès que la Congregació per al Culte Diví i 

la Disciplina dels Sagraments, va comunicar 

l’acceptació de la sol·licitud, ut supra, amb 

data de 20 d’octubre de 2006 i amb el de-

cret de la mateixa Congregació i data (Prot. 

1372/60/L),

Atès que en el seu moment no es va pro-

cedir al decret diocesà,

Pel present, acceptem que la Benaurada 

Verge Maria, amb el títol de Mare de Déu 

de la Mercè, és la Patrona apud Deum  de la 

Província Eclesiàstica de Barcelona, amb tots 

els drets i privilegis que se’n segueixen. I de-

clarem que la seva festa sigui inclosa en el 

Calendari Litúrgic diocesà.

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

Certificat de renúncia del sacerdot represen-

tant del Consell Presbiteral en l’àmbit de 

pastoral de la salut i nomenament del nou 

Llic. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, secretari 

general i canceller. 

Fa constar: Que en la reunió del Consell del 

Presbiteri, de data 10 de novembre de 2011, 

al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, 

que la Benaurada Verge Maria, sota el títol 

de la Mare de Déu de Montserrat, fos confir-

mada com a patrona apud Deum de la Diòce-

si de Sant Feliu de Llobregat,

Atès que la Congregació per al Culte Diví i 

la Disciplina dels Sagraments, va comunicar 

l’acceptació de la sol·licitud, ut supra, amb 

data de 17 de novembre de 2006 i amb el de-

cret de la mateixa Congregació i data (Prot. 

1372/60/L),

Atès que en el seu moment no es va pro-

cedir al decret diocesà,

Pel present, declarem que la Benaurada 

Verge Maria, amb el títol de Mare de Déu de 

Montserrat, és la Patrona apud Deum de la 

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb tots 

els drets i privilegis que se’n segueixen. I que 

la seva festa sigui celebrada a la diòcesi amb 

la categoria de Solemnitat.

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 30/11.- Confirmació de la Mare de 

Déu de la Mercè, patrona de la Província 

Eclesiàstica de Barcelona 

Sant Feliu de Llobregat, 23-12-2011

Atesa la creació de la Província Eclesiàsti-

ca de Barcelona, amb data 26 de juny de 

2004,

Atesa la proposta de la Diòcesi de Sant 

Feliu de Llobregat del patronatge de la Mare 

de Déu de la Mercè per a la Província Eclesi-

àstica de Barcelona i l’acceptació de l’Arque-

bisbe de Barcelona i del bisbe de Terrassa, 
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2Mn. Vicenç Guinot i Gómez renuncia a la re-

presentativitat de l’àmbit la Pastoral de la 

Salut, pel fet que també és representant de 

l’Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat, i es 

determina que quedi nomenat el següent en 

nombre de vots d’aquest grup,  Mn. Xavier 

Sobrevia i Vidal, que restarà com a represen-

tant de l’àmbit de Pastoral de la Salut en el 

Consell del Presbiteri.

I perquè consti, signo el present docu-

ment a Sant Feliu de Llobregat, a deu de no-

vembre de dos mil onze.

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

Certificat de renúncia del sacerdot repre-

sentant del Consell Presbiteral en l’àmbit 

de sacerdots emèrits i nomenament del nou.

Llic. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez secretari ge-

neral i canceller

Fa constar: Que en la segona votació el re-

presentant dels Preveres seculars emèrits en 

el Consell del Presbiteri van sortir elegits amb 

igualtat de vots Mn. Francesc Mestre i Saura i 

Mn. Joan Soler i Soler, resultant com a membre 

representant, segons els estatuts del Consell 

del Presbiteri, Mn. Francesc Mestre i Saura.

Que el Vicari general es va posar en con-

tacte amb Mn. Mestre per comunicar-li el re-

sultat de les votacions, i aquest va demanar 

ser substituït pel següent elegit, Mn. Joan 

Soler i Soler, que restarà com a representant 

de Preveres seculars emèrits en el Consell 

del Presbiteri.

I perquè consti, signo el present docu-

ment a Sant Feliu de Llobregat, a deu de no-

vembre de dos mil onze.

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

Nomenaments per al Consell Presbiteral 

Sant Feliu de Llobregat, 10-11-2011

Pel present document, tenint en compte el bé 

pastoral i atenent les circumstàncies perso-

nals de l’interessat, nomenem per al càrrec 

de membre del Consell del Presbiteri de Sant 

Feliu de Llobregat, per tres anys: 

•	 Mn. Josep M. Aragonès i Rebollar, com a 

representant de lliure elecció. 

•	 Mn. Lluís A. Armengol i Bellmunt, com a 

representant de l’Arxiprestat del Garraf.

•	 Mn. Xavier Armengol i Siscares, com a 

representant de Delegats i Cúria.

•	 Mn. Ramon M. Bosch i Vendrell, com 

a representant de l’Arxiprestat Piera-

Capellades.

•	 P. Miquel Carabias i Flores, SDB, com 

a representant de l’Arxiprestat de Sant 

Boi de Llobregat.

•	 P. Bernabé Dalmau i Ribalta, OSB, com 

a representant d’Instituts de vida religi-

osa i Societats de vida apostòlica.

•	 Mn. Josep Figueras i Jové, com a repre-

sentant de l’Arxiprestat de Sant Vicenç 

dels Horts.

•	 Mn. Jaume Grané i Calvó, com a repre-

sentant de l’Arxiprestat de Montserrat.

•	 Mn. Vicenç Guinot i Gómez, com a re-

presentant de l’Arxiprestat de Sant Fe-

[ ]Nomenaments
diocesans



N o v e m b r e  -  D e s e m b r e  2 0 1 13 7 6
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
2 liu de Llobregat.

•	 P. Josep M. Juanpere i Domínguez, SF, 

com a representant d’Ensenyament.

•	 Mn. Pere Milà i Vidal, com representant 

de lliure elecció.

•	 Mn. Gaspar Mora i Bartrès, com a repre-

sentant de Moviments d’Adults i Joves. 

•	 Mn. Josep-Vicenç Moragues i Pastor,  

com a representant de Moviments 

d’Adults i Joves. 

•	 Mn. Carles Muñiz i Pérez, com a repre-

sentant de lliure elecció. 

•	 Mn. Joan Peñafiel i Maireles, com repre-

sentant de lliure elecció. 

•	 Gmà. Pascual Piles i Ferrando, OH,  com 

a representant d’Instituts de vida religi-

osa i Societats de vida apostòlica. 

•	 Mn. Joan Puig i Mas,  com a representant 

de l’Arxiprestat de Bruguers.

•	 Mn. Joaquim Rovirosa i Cendrós, com 

a representant de l’Arxiprestat de Vila-

franca del Penedès.

•	 Mn. Josep-Ramon Ruiz i Ramon, com a 

representant de l’Arxiprestat d’Anoia.

•	 Mn. Francesc de P. Sala i Arnó, com re-

presentant de lliure elecció.

•	 Mn. Manuel Roig i Cisteré, com a repre-

sentant de lliure elecció.

•	 Mn. Xavier Sobrevia i Vidal, com a repre-

sentant de la Pastoral de la Salut.

•	 Mn. Joan Soler i Soler, com a represen-

tant de preveres seculars emèrits.

•	 Mn. Francesc Tirado i Lara, com a repre-

sentant de lliure elecció.

Tot esperant que aquests membres del 

Consell Presbiteral exerciran la seva repre-

sentació  com un eficaç servei a l’Església.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Nomenaments per al Consell Pastoral Diocesà 

Sant Feliu de Llobregat, 5-11-2011 

Pel present document, tenint en compte el 

bé pastoral i atenent les circumstàncies per-

sonals de l’interessat, nomenem membre del 

Consell Pastoral Diocesà del Bisbat Sant Feliu 

de Llobregat:

•	 Sr. Sergi Berga i Llopis, en representació 

de la Pastoral Diocesana de Joves, àmbit 

moviments, per quatre anys.

•	 Gna. Begoña Burguete i Musgo, en re-

presentació d’Instituts de vida religiosa 

i Societats de vida apostòlica, per qua-

tre anys.

•	 Sra. Montserrat Colomé i Angelats, en 

representació de la Pastoral Diocesana 

de la Família, àmbit acollidors de pro-

mesos, per quatre anys. 

•	 Sr. Joan Domènech i Martí, en represen-

tació de l’Arxiprestat d’Anoia, per qua-

tre anys. 

•	 Sra. Pilar García i Sayago, en represen-

tació de Catequesi, per quatre anys.

•	 Sr. Lluís Gonzalo i Pasqual, representant 

de lliure elecció. 

•	 Sr. Francisco Inarejos de las Heras, re-

presentant de lliure elecció. 

•	 Sra. Montserrat Jabalera i Parcerisas, en 

representació de l’Arxiprestat de Piera-

Capellades, per dos anys.

•	 Sra. Rosa Llauradó i Calvo, en represen-

tació de l’Arxiprestat de Bruguers, per 

quatre anys.

•	 Sr. Lluís Lorente i Tort, en representació 

de la Pastoral Diocesana de la Família, 

àmbit acollidors de promesos, per qua-

tre anys.

•	 Sr. Josep Raventós i Ros, en representa-

ció de l’Arxiprestat de Sant Vicenç dels 

Horts, per quatre anys.
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2•	 Sr. Sebastià Pi i Puig, en representació 

de la Pastoral Diocesana d’Adults, àm-

bit moviments, per quatre anys.

•	 Sr. Joan Torrents i Andreu, de lliure elec-

ció.

•	 Mn. Florenci Travé i Travé, en represen-

tació del Col·legi Diaconal, per quatre 

anys.

•	 Sr. Miquel Vallès i Montané, en repre-

sentació de l’Arxiprestat de Vilafranca 

del Penedès, per quatre anys. 

Tot esperant que exerciran aquesta tasca 

com un eficaç servei a l’Església.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Nomenament d’oficial de Cúria del Bisbat 

de Sant Feliu

Sant Feliu de Llobregat, 3-11-2011

Havent de procedir al nomenament d’oficial 

de Cúria del Bisbat de Sant Feliu de Llobre-

gat, tenint en compte el bé pastoral, ateses 

les circumstàncies personals de l’interessat, 

nomenem Mn. Antoni Vegara i Camprubí per 

al càrrec d’Oficial de Cúria del Bisbat de Sant 

Feliu de Llobregat, com a col·laborador del 

nostre ministeri en l’Església de Sant Feliu de 

Llobregat, al servei del Poble de Déu.

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.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Nomenaments per al Col·legi de Consultors 

Sant Feliu de Llobregat, 24-11-2011

Pel present, tenint en compte el bé pastoral 

i atenent les circumstàncies personals dels 

interessats, nomenem  Mn. Pere Milà i Vidal i 

Mn. Ramon M. Bosch i Vendrell per al càrrec 

de membre del Col·legi de Consultors del Bis-

bat de Sant Feliu de Llobregat, a tenor del c. 

502 del Codi de Dret Canònic.

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.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller
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Nou Consell Pastoral Diocesà i nou Consell 

Presbiteral al Bisbat de Sant Feliu de Llobre-

gat

Sant Feliu de Llobregat, 11-11-2011

El passat 5 de novembre a la Casa de l’Esglé-

sia es va constituir el nou Consell Pastoral 

Diocesà, renovat en la meitat dels seus mem-

bres. En canvi, ahir dia 10 es va constituir el 

nou Consell Presbiteral, fruit de les eleccions 

realitzades entre els preveres de la diòcesi. 

Aquests són dos dels òrgans principals que 

ajuden el bisbe en les qüestions pastorals de 

la diòcesi.

Consell Pastoral Diocesà

Aquest òrgan consultiu del bisbe vol ser 

una imatge de la porció del poble de Déu que 

conforma l’Església particular de la diòcesi. 

Per això, els seus membres representen els 

territoris i els diversos àmbits pastorals. El 

bisbe els proposa, amb caràcter consultiu, 

l’estudi de temes relacionats amb l’activitat 

pastoral, com ara iniciatives missioneres, 

catequètiques i apostòliques, formació doc-

trinal i vida sacramental dels fidels, sensibi-

lització de l’opinió pública sobre problemes 

d’Església...

El 5 de novembre passat va tenir lloc el 

relleu preceptiu de la meitat de membres 

d’aquest Consell i per això van ser convocats 

els qui acabaven el servei i aquells que s’hi 

incorporaven. Segons s’expressaven els qui 

ara el deixen, cal destacar el sentit de con-

tinuïtat i relleu en el treball fet, l’experiència 

amb un fort significat diocesà, i la conscièn-

cia d’haver aportat al bisbe Agustí reflexions 

útils per a la bona marxa de la diòcesi.

Aquest consell el formen 35 persones, en-

tre membres nats, representants territorials, 

representants d’àmbits pastorals i altres de-

signades pel bisbe Agustí.

Consell del Presbiteri

Es tracta d’un organisme de necessària 

constitució a la diòcesi, que concreta i visibi-

litza la comunió del presbiteri amb el bisbe. 

Està format per preveres amb càrrec pastoral 

a la diòcesi, i es constitueix a partir dels re-

presentants de les diverses realitats territo-

rials i funcionals i altres preveres que bé per 

càrrec bé per designació completen el con-

sell, amb un total de 28 membres.

En la darrera reunió s’hi va fer un balanç 

de la feina feta especialment aquest darrer 

trienni, es va elegir un nou secretariat entre 

els membres que ara el constitueixen i es 

va obrir un torn de paraules per a proposar 

qüestions de debat en les seves properes 

reunions.

El compromís social dels cristians: dret i 

deure

Sant Feliu de Llobregat, 23-11-2011

S’han realitzat a Sant Feliu de Llobregat, i 

anteriorment a Vilafranca del Penedès, les 

Jornades de Formació i Animació Pastoral, 

organitzades per la Delegació Diocesana de 

Pobles i Comarques, amb la col·laboració del 

Centre d’Estudis Pastorals. Els ponents  de 

totes dues jornades (Arcadi Oliveres, Eduard 

Ibáñez, Josep Maria Carbonell, Antoni Puig-

[ ]Comunicats i
notes de premsa
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2verd, P. Jordi Cervera) han reflexionat sobre 

el panorama social i el compromís cristià al 

món d’avui, mentre que en format de taula 

rodona s’ha conegut el testimoni de diversos 

cristians compromesos socialment.

Aquesta iniciativa arriba enguany a la 

seva 17ª edició a la seu de Vilafranca, per a la 

vicaria del Penedès-Anoia-Garraf, i a la 6ª a 

Sant Feliu, per a la del Llobregat. A la capital 

del Penedès van tenir lloc del 17 al 20 d’oc-

tubre, mentre que a la Casa de l’Església de 

Sant Feliu de Llobregat ha estat del 14 al 17 

del present mes de novembre.

El bisbe Agustí va obrir les Jornades a 

Sant Feliu, que van començar amb la ponèn-

cia del P. Jordi Cervera, caputxí i professor de 

la Facultat de Teologia, sobre el clam per la 

justícia a la Bíblia. En la seva intervenció, el 

P. Cervera va expressar que el missatge i la 

inquietud social, ben clars en la figura de Je-

sús, també són presents a l’Antic Testament 

i ho exemplificava amb les indicacions pre-

sents al Pentateuc i amb el clam per la justí-

cia social en boca dels profetes.

El panorama social i econòmic exposat 

per Arcadi Oliveres el dia 15 de novembre 

va recollir els grans problemes socials del 

present com ara la fam en el món, l’habi-

tatge i els sense-sostre, el treball i l’atur, 

els recursos naturals del planeta, els focus 

de racisme, etc. i les responsabilitats dels 

actors de la crisi financera en tots aquests 

àmbits.

Josep Maria Carbonell va articular la seva 

ponència sobre els catòlics en la societat ac-

tual en tres punts de reflexió: d’on venim, on 

som i cap on anem. Va fer referència al pa-

per actual de l’Església, que ha passat d’una 

posició de centralitat a una altra, als marges, 

des d’on ha de continuar expressant la seva 

veu, en sintonia amb el Concili però adequa-

da al segle XXI.

El pas de la reflexió a l’encarnació del 

compromís social dels cristians va quedar 

exemplificat a la taula rodona de testimonis 

el dia de cloenda, 17 de novembre, on Joan 

Saguer, de Parets del Vallès, Mercè Solé, de 

Viladecans, i Montserrat Llop, de La Palma de 

Cervelló, van donar raó de la seva presència 

cristiana i compromesa socialment als seus 

àmbits de treball i de relació.

El bisbe Agustí Cortés va recollir i expres-

sar la valoració molt positiva d’aquestes jor-

nades, tant per la temàtica, molt apreciada 

per part del públic, com per la qualitat dels 

ponents i testimonis i per l’assistència a les 

diverses sessions, que tant a Vilafranca com 

a Sant Feliu van superar el centenar de per-

sones cada dia. 

El compromís social cristià: objectiu dioce-

sà 2012 al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 12-12-2011

A més de la prioritat relativa a l’evangelit-

zació (veure nota de premsa de 21-10-2011),  

per aquest nou any la diòcesi es planteja com 

a objectiu el creixement en la consciència i 

el compromís social dels cristians, dimensió 

inexcusable de la fe. Una eina per ajudar a 

viure aquest objectiu és el material de treball 

que serà presentat al conjunt de preveres 

diocesans demà dimarts 13 de desembre, en 

el marc d’un recés d’advent que predicarà a 

Vilafranca del Penedès el bisbe emèrit de Gi-

rona, Carles Soler.   

El compromís i la consciència social dels 

cristians no és només una consideració teò-

rica, sinó que implica una component perso-

nal de cada membre del poble de Déu, tal i 

com expressa el bisbe de Sant Feliu, Agustí 

Cortés, en la introducció a la fitxa de treball 

sobre l’objectiu diocesà 2012:
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2 La nostra sensibilitat cristiana envers la 

qüestió social, és un deure de justícia? Sí 

que ho és. Però no oblidem que, encara que 

l’amor cristià va més enllà que l’estricta jus-

tícia, qui estima com a cristià no oblida el 

que és just, sinó que compleix i –podem dir– 

dóna plenitud a allò que exigeixen estricta-

ment la dignitat de la persona humana i els 

seus drets.

Tal actitud neix d’aquella mirada de Je-

sús vers els més necessitats i que Ell va vo-

ler educar en els seus deixebles. El text del 

bon samarità (Lluc 10) ha estat triat com a 

referent fonamental, concretament aquella 

frase central: «el veié i se’n compadí», per 

tal d’aprendre a veure més la realitat i les 

persones en els seus sofriments i preocupa-

cions i acostar-s’hi per a donar una resposta 

fraterna.

Aquestes idees de fons són les que estan 

recollides en la fitxa de treball que es presen-

tarà demà als capellans i diaques del bisbat, 

durant el seu recés d’Advent. Després d’una 

presentació del bisbe Agustí, hi ha una intro-

ducció a la doctrina social de l’església com 

a estímul per a la formació de la consciència 

social dels cristians. Una segona part és un 

estudi d’evangeli sobre la figura del bon sa-

marità, i hi ha també altres referències bíbli-

ques de l’antic i nou Testament sobre aques-

ta dimensió de la vida cristiana.  La tercera 

part és la reedició d’un fulletó preparat per 

l’Equip de Pastoral Obrera del bisbat que es 

titula “Parròquies i comunitats socialment 

atentes” i és una guia de revisió de la praxi 

comunitària amb suggeriments per incre-

mentar la vessant social. 

L’altra pista d’actuació prioritària a la 

diòcesi de Sant Feliu és la de l’anunci de 

l’evangeli de Jesús, concretada en l’Itinerari 

Diocesà de Renovació Cristiana, a ple ritme ja 

des de setembre, amb trobades quinzenals i 

sota el guiatge de Mn. Xavier Morlans, que 

acaba de ser nomenat consultor del Consell 

Pontifici per a la Nova Evangelització. Aquest 

fet resulta un aval més de la bona sintonia 

d’aquest objectiu de la diòcesi amb la marxa 

i orientacions de l’Església universal.

La Fundació Laurentius ja està en marxa

Sant Feliu de Llobregat, 21-12-2011

Durant el present any ha anat prenent forma 

la Fundació Laurentius, de caràcter canònic 

al servei de la S.E. Catedral de Sant Llorenç, 

que té com a finalitat afavorir l’exercici i 

l’increment del culte al temple, mitjançant 

l’administració econòmica, la preservació, el 

manteniment i la dinamització del patrimoni 

immobiliari, artístic i cultural de la catedral, 

per tal que pugui realitzar amb major facilitat 

les seves funcions pròpies. 

El bisbe Agustí Cortés va signar el decret 

d’aprovació dels estatuts de la fundació el 

passat mes de març i en els mesos succes-

sius s’han fet els passos adequats per al 

reconeixement civil de la institució i s’ha 

presentat a l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat. 

La fundació compta amb un patronat del 

qual formen part representants de la comu-

nitat parroquial de Sant Llorenç i altres mem-

bres al servei de l’església diocesana. Està 

presidit pel bisbe Agustí Cortés, i els altres 

membres del patronat són: Mn. Francesc Ti-

rado, encarregat de la catedral; Mn. Francesc 

X. Escolà, DP, ecònom diocesà; Mn. Xavier 

Armengol, delegat diocesà de Patrimoni; Sr. 

Salvador Obiols; Sr. Ramon Perernau, treso-

rer de la Fundació; Sr. Jaume Armengol; Sr. 

Jordi Medina; Sr. Enric d’Ossó, secretari de la 

Fundació. Com a gerent de la Fundació actu-

arà el Sr. Joan Torras.
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2A partir de l’1 de gener, la Fundació Lau-

rentius es farà càrrec de l’administració dels 

béns de la catedral-parròquia, entrant en 

funcionament més plenament, segons les 

seves finalitats.

Cridats a creure i servir (6-11-2011)

Per a molts arribar a creure és quelcom sem-

blant a aconseguir el cim d’una muntanya 

després d’una esforçada pujada; o com as-

solir arribar a la meta en una carrera d’obs-

tacles, salvats gràcies a l’obstinació, la força 

personal i la constància; o com la victòria 

obtinguda després d’una feixuga lluita… I cal 

reconèixer que en molts casos en el camí cap 

a la fe hi ha pujada esforçada, obstinació i 

constància, lluita interior i exterior. Això és 

així perquè el camí cap a la fe requereix es-

sencialment la tensió de la cerca.

Igualment moltes vegades s’ha entès el 

sacerdoci (o qualsevol altre “status” a l’Es-

glésia) com un assoliment, fins i tot com una 

dignitat “aconseguida” gràcies a determina-

des qualitats i certs mèrits. Així, parlant de la 

biografia d’un sacerdot, solem dir: “va acon-

seguir la dignitat sacerdotal”, “va aconseguir 

el càrrec de…”. I de vegades hem escoltat 

algú, que desitjava ser sacerdot, dir que tenia 

dret a ser ordenat. És veritat que tot ministeri 

a l’Església requereix determinades aptituds 

i una preparació específica. Aptituds que no 

coincideixen exactament amb “els mèrits” 

d’una vida santa, encara que aquesta se li 

hagi de demanar a tot ministre de l’Església.

No obstant això, ens equivocaríem si la fe 

o el sacerdoci s’entenguessin així. Seria un 

[ ]Escrits 
dominicals
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2 teix ser comparat amb aquell que amarava la 

seva crida.

Déu crida (13-11-2011) 

Tenim clar que, tant la fe, com el lliurament 

especial al sacerdoci o a la vida consagrada, 

no són només qüestió d’un mateix, sinó que 

essencialment constitueixen una resposta a 

una crida que “ens ve de fora”. Una crida que 

neix de l’interès amorós que té Déu per nos-

altres i per la humanitat.

Si això és així, perquè es doni la fe o la 

consagració, caldran dues condicions: una, 

que la crida de Déu s’apropi, es faci sensible, 

perceptible; una altra, que l’oïda sigui capaç 

d’escoltar.

La primera condició s’ha complert amb 

escreix per part de Déu, que parla cridant. Al 

llarg de la història la seva paraula i la seva 

veu han estat constants. Des de la veu ama-

gada en les consciències o la paraula plas-

mada en la natura, passant per la seva comu-

nicació especial amb el Poble d’Israel durant 

segles d’Història de Salvació, fins a Jesucrist, 

que és la Paraula, el Verb de Déu. Ens ho diu 

la Carta als Hebreus.

“Moltes vegades i de moltes maneres va 

parlar Déu en el passat als nostres pares per 

mitjà dels profetes. En aquests últims temps 

ens ha parlat per mitjà del Fill...” (He 1,1).

Moltes vegades i de moltes maneres vol 

dir “sempre i amb tots els recursos al seu 

abast”. I la raó d’aquesta insistència és que 

Ell no pretén “il·lustrar” el nostre enteni-

ment, ensenyar-nos una ciència, regalar-nos 

un “ornament” per fer més bella la vida, o do-

nar-nos una notícia qualsevol, sinó que bus-

ca ni menys ni menys que salvar-nos, mitjan-

çant la seva comunicació. Per això ha estat 

constant, i per això ha cercat les maneres de 

parlar cada vegada més compromeses, més 

error contrari a l’Evangeli mateix. Perquè tant 

la fe, com el ministeri no són sinó “resposta a 

una crida”. Som cridats a creure i som cridats 

a servir, molt abans i independentment, de 

la nostra cerca o el nostre esforç per acon-

seguir-ho. Aquesta és l’explicació de les ex-

pressions que fa servir sant Pau, per exem-

ple, encapçalant la seva Carta als Romans.

“Pau, servent de Crist Jesús, cridat a ser 

apòstol, escollit per a l’Evangeli de Déu... Per 

Ell (Jesucrist el nostre Senyor) hem rebut la 

gràcia de l’apostolat, per suscitar l’obedièn-

cia de la fe entre tots els gentils... Entre ells 

us trobeu també vosaltres, cridats de Jesu-

crist. A tots, estimats de Déu, cridats a ser 

sants, gràcia i pau” (Rm 1,1-7).

Tres crides (o una en tres vegades, tres 

maneres, tres llenguatges?): a l’apostolat, 

a la fe i a la santedat. Aquestes expressions 

donen a entendre que, per a l’apòstol, apli-

car el llenguatge de “la crida” a tota la vida 

del cristià i del ministre era una cosa natural. 

I la raó d’això rau en el fet que la vocació for-

ma part essencial de la fe i de l’apostolat.

Podem extreure moltes conseqüències 

d’això. N’assenyalem algunes:

- Abans que ens interessem, intentem 
creure, o ens oferim amb tota gene-
rositat per a ser sacerdot, el Senyor 
s’ha interessat per nosaltres i pel po-
ble que necessita ser servit.

- El centre, el pes, el valor de l’esdeveni-
ment de la fe o del servei sacerdotal 
està en Ell, no en nosaltres.

- El problema de l’ateisme o de l’agnos-
ticisme, així com el problema de la 
manca de vocacions, bàsicament és 
problema “d’oïda”.

Perquè Ell té la iniciativa, ja que Ell ens ha 

estimat primer. La fe i la vocació sacerdotal 

són només resposta. Per cert, resposta igual-

ment d’amor, si bé d’un amor que no resis-
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2propietat, que és l’única veu i l’única parau-

la. Però algú que, fins i tot acceptant que la fe 

(i la vocació) comencen amb l’escolta, desitgi 

justificar la seva increença, ens pot interpel-

lar responent: “Jesucrist va existir fa més de  

dos mil anys, la seva veu i la seva vida estan 

molt lluny, avui no la podem veure, ni escol-

tar, ni tocar”.

Fent-nos ressò de les imatges que van fer 

servir els bisbes a la clausura del Sínode so-

bre la Paraula de Déu, a l’octubre de 2008, 

aquesta, la Paraula de Déu, a més de “veu i 

rostre”, també és “casa i camí”.

La Paraula de Déu és veu creant les me-

ravelles de l’univers, penetrant en la història 

humana d’un poble i deixant-se plasmar en 

uns escrits. És rostre en prendre carn hu-

mana en Jesucrist, on troba la seva màxima 

expressió. Però, una vegada desaparegut el 

rostre físic de la Paraula, aquesta “esdevé 

casa” mitjançant l’Esperit de Jesucrist. És 

l’Església, que podem anomenar pròpiament 

“Casa de la veu i de la Paraula”.

Encara avui seguim sentint aquella objec-

ció: “crec en Jesucrist, no en l’Església”. Però 

aquest pas, de la Paraula que és Jesucrist a 

la Paraula que ressona a la Casa de l’Esglé-

sia (i, en certa manera, es fa Església), ho va 

donar el mateix Jesucrist quan va dir: “Qui a 

vosaltres rep a mi em rep” (Mt 10,40) o “qui 

us escolta a vosaltres m’escolta a mi, i qui us 

rebutja a vosaltres em rebutja a mi; i qui a 

mi em rebutja, rebutja el qui m’ha enviat” (Lc 

10,16) i “us asseguro que qui acull els qui jo 

enviaré, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, acull 

el qui m’ha enviat” (Jn 13,20). 

L’Església viu de la veu i de la Paraula 

de Jesucrist i viu per a transmetre-la. Conei-

xent-lo a Ell, entenem que la seva voluntat 

era aproximar la seva veu i la seva paraula 

a tots nosaltres, homes i dones de tots els 

temps i llocs, fer-la propera, present i actual 

properes, més radicals. Ha pretès interpel-

lar, provocar la resposta, fins a l’extrem de 

fer-se un de nosaltres en Jesucrist: les seves 

paraules i els seus gestos, tota la seva vida 

és Paraula que crida i interpel·la.

Però dins de la seva vida encara hi ha un 

moment i una manera més radical de cridar. 

Fa uns dies es va presentar a Barcelona el 

llibre de Chiara Lubich, El crit. Jesús crucifi-

cat i abandonat. Aquest crit és l’exclamació 

tremenda de Jesús en la Creu, en nom de tota 

la humanitat abandonada. Però és, al mateix 

temps, el crit de Déu a tota la humanitat, la 

Paraula més forta, intensa i interpel·lant que 

Déu dirigeix a tots nosaltres, precisament 

perquè creguem i ens lliurem. Així, en Crist 

crucificat la Paraula de Déu, la seva crida, la 

seva vocació, és talment un crit, un clam im-

mens. Heus aquí la gran paradoxa. Déu ens 

crida a la fe mitjançant les seves veus.

- Hi ha la veu suau i plaent que es des-
cobreix a la creació. I la veu amiga de 
la consciència en el cor de cadascun 
de nosaltres.

- Hi ha la veu il·luminadora, però inqui-
etant, perdonadora i justa, rehabilita-
dora i profètica, de Jesús en la seva 
vida pública.

- Hi ha la veu esgarrifosa, tràgica, pene-
trant, del seu crit en la Creu, nascuda 
de la seva set de fe i d’amor.

Si encara així no creiem ni estimem, és 

que el nostre cor és més dur que una pedra. 

Ja ho va dir el Senyor per boca del seu profe-

ta Ezequiel (cf. Ez 24; 3,7; 11,19). L’interior de 

la pedra no arribarà a beneficiar-se de l’aigua 

fecunda, per molt que plogui.

Veu - rostre - casa - camí (20-11-2011) 

La veu més nítida i clara de Déu és Jesucrist, 

la seva Paraula. Hem de dir a més, amb tota 
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2 catòlic la litúrgia proporciona un contacte 

real i actual amb Déu, però també és com un 

assaig, una prova, una experimentació, un 

esbós, per a la vida quotidiana present i per 

a la vida futura.

Voldríem que l’Advent esdevingués per a 

tots nosaltres un estímul vital, que ens ajudi 

a seguir esperant, immersos com estem, en 

aquesta situació difícil.

Tenim a la vista rostres concrets de per-

sones i famílies que sofreixen en la seva prò-

pia carn la carestia econòmica. En un primer 

moment, portats per la bona voluntat, desit-

jaríem transmetre’ls una allau de missatges 

positius. Un filòsof de l’esperança, recollia 

tots els termes que el gran poeta R. M. Rilke 

utilitzava per expressar l’esperança vital, ca-

dascun amb el seu matís: “estar dempeus”, 

“sostenir”, “resistir”, “aguantar”, “sobrepo-

sar-se”… De fet, aquestes paraules formen 

part del vocabulari dels bons consells, que 

donaria un amic a qui es troba en dificultat i 

veu el futur tancat. Tot hi ajuda. Però sabem 

que hem d’anar més enllà dels consells de 

tipus psicològic. L’actitud esperançada ha 

d’obeir a quelcom més profund, més estable, 

més personal.

Així, portant a la memòria aquell llibre de 

Martín Descalzo, escrit en el marc d’una ma-

laltia greu, Razones para creer, nosaltres ens 

disposaríem a donar “raons per esperar”: 

les virtuts –la fe, l’esperança i la caritat– mai 

no van soles. Cal dir que aquesta manera de 

parlar ens pot portar a engany. Són raons el 

que realment necessitem? En certa manera 

sí. Tractant-se d’un problema tècnic com és 

l’economia, tots estem expectants, esperant 

que els entesos ens donin alguna raó convin-

cent, per confiar en una sortida a la crisi, com 

aquell malalt que espera amb ànsia la visita 

del metge, per sentir-li dir: “tot va bé, aviat 

et recuperaràs”. No obstant això, ni en el 

a la nostra vida. De fet, com ens hauria pogut 

arribar el seu missatge, si els seus testimonis 

no ens ho haguessin transmès? Com hagués-

sim conegut que Déu és amor, si no ens ho 

haguessin comunicat deixebles de Jesucrist 

amb la seva paraula i amb la seva vida? Quan 

l’Església viu la Paraula, ella mateixa es con-

verteix en veu i Paraula vivent.

Des de la Casa, on ressona i habita la veu 

i la Paraula, aquesta es converteix en camí 

per a la vida dels homes. Perquè si Déu se-

gueix parlant i donant veus, és perquè la 

seva Paraula es visqui, es practiqui, il·lumini 

i transformi l’existència. “El que sentiu a cau 

d’orella, proclameu-ho des dels terrats” (Mt 

10,27).

- Creure, només podem creure en Déu.
- I només en un Déu major, que es ma-

nifesta i es comunica. Si fos producte 
humà, creuríem més en l’ésser humà 
que l’ha inventat.

- Creure, només podem creure en el Déu 
que parla, té un rostre accessible, 
habita al costat de nosaltres en una 
casa i ens acompanya en el camí de 
la vida.

Que ningú no deixi de creure per causa 

nostra. La pobresa i la debilitat dels mitjans 

que aquest Déu ha escollit per estar proper i 

parlar-nos, no desmereix la seva glòria. Més 

aviat acrediten la seva misericòrdia.

Un assaig d’esperança (27-11-2011)

Ja són tres anys, en els quals l’Advent és par-

ticularment oportú. Sempre ho és, però en el 

marc d’una crisi econòmica i social tan pro-

funda i duradora, ho és amb més motiu.

Fem, doncs, de nou “un assaig d’esperan-

ça”. Diem “un assaig”, conscients que l’any 

litúrgic, com tota la litúrgia, en cert sentit es 

pot considerar com un gran assaig. Per a un 
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2Les dues primeres conviccions, és a dir, 

que tot el que fem avui, per bé o per mal, és 

inversió de cara al futur, semblen una evi-

dència. De fet, sempre estan presents en les 

nostres decisions econòmiques: comprem, 

venem, lloguem, invertim, estalviem, tot en 

funció del demà. No obstant això, hi ha aquí, 

com a mínim, tres greus problemes. Un, que 

la nostra pretensió és tenir la vida absoluta-

ment assegurada. Un altre, que aquesta pre-

tensió es tradueix en tenir controlada l’eco-

nomia i els recursos materials. El tercer, que 

tenim confiança cega en el nostre poder per 

dominar el futur des del present. El cas és 

que les companyies asseguradores s’han tri-

plicat en les dues últimes dècades, i havíem 

aconseguit viure tranquils. Però ara, quan 

la crisi econòmica ha posat en evidència els 

límits del nostre poder i la fragilitat dels nos-

tres càlculs, el “demà” ens apareix, no com 

a oportunitat de creixement, sinó com una 

amenaça. Sobrevé així la por al futur. És el 

punt oposat a l’esperança. Sembla que ens 

ha estat arrabassat el dret a somiar.

Segueix sent veritat que tot el que fem 

avui té conseqüències per al demà. Com 

afrontar aquest fet inevitable? Podem encara 

seguir esperant un futur millor? Tenim alguna 

cosa més a fer que resignar-nos?

Hem de tornar als grans profetes, sentine-

lles del futur, capaços de moure el present. 

Ells introduiran importants correctius en els 

nostres projectes i ens ensenyaran a espe-

rar. L’Advent ens segueix educant. Triem tres 

missatges profètics:

- No ens espantem ni fugim davant un 
present difícil: és purificació d’allò 
que esperem i del cor que espera. El 
que esperem és exactament el que 
podem i hem d’esperar? Esperem bé?

- El futur comença ja, però no s’ha d’as-
segurar, sinó construir posant fona-

cas d’aquell llibre sobre el “creure”, ni en el 

nostre cas sobre l’”esperar”, no estan en joc 

tant “les raons” lògiques o tècniques. Pre-

ferim parlar de “motius”, entenent aquesta 

paraula en el seu sentit més genuí, val a dir, 

allò que ens mou (motus, moviment), la qual 

cosa activa tot el nostre ésser, no només la 

raó, convertint-nos en persones esperança-

des. En definitiva, somiem amb una mena de 

“gran moviment de l’esperança”.

- Parlarem de realisme i sinceritat per 
conèixer i assimilar en present.

- Convidarem a l’anàlisi de les nostres 
necessitats reals.

- Ens disposarem a les crides que, pro-
venint del futur, afecten el present.

Recentment ens sona molt, sobretot en la 

nostra diòcesi, l’expressió “itinerari de fe o 

de renovació cristiana”. Avui hem de parlar 

d’”itinerari d’esperança”. També l’esperan-

ça, com tota virtut, és realment un camí. Així 

obra l’Esperit Sant en nosaltres: fent història.

El futur des d’avui (4-12-2011)

Els joves indignats a Estats Units cridaven 

amb les seves pancartes “Torneu-nos el 

nostre futur!”. Què volien dir? Lògicament, 

reclamaven el seu “demà”, que, per culpa 

dels responsables avui de l’economia i de 

la societat, veien molt fosc o, fins i tot, in-

existent.

Però, què hi ha darrere d’aquest crit? De 

moment, una sèrie d’importants conviccions. 

Entre elles assenyalem: en primer lloc, que 

el futur dels nostres joves està a les nostres 

mans; en segon lloc, que aquest futur co-

mença avui, en aquest avui que, en principi, 

podríem dominar; en tercer lloc, que la visió 

que nosaltres tinguem del futur –com volem 

que sigui i si creiem que és possible (espe-

rança)– esdevé la qüestió fonamental.
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2 ments. Pretenem tenir-ho tot calculat, 

temem el risc i la confiança?
- L’eficàcia del nostre treball no depèn 

tant de la potència del nostre braç 
sinó del punt de suport. En què es re-
colza la nostra espera?

“El pa que jo t’havia donat, que era de la 

millor farina, i l’oli i la mel amb què t’havia 

alimentat, els vas oferir als ídols com a ofre-

na d’olor agradable. Jo, el Senyor, ho afirmo” 

(Ez 16,19). Però “no quedarà oblidat el pobre 

per sempre, l’esperança dels qui sofreixen 

mai no es frustrarà” (Sal 9,19), diu el Senyor.

Déu, nostre futur (11-12-2011)

Algú es pot preguntar què és el que aportem 

els cristians a l’esperança del món. Aportem 

alguna cosa insubstituïble i necessària? Som 

realment un motor d’esperança? És Crist l’es-

perança del món?

He de confessar que em resulta molt di-

fícil imaginar un món tancat, sense l’horitzó 

que ens obre el Déu de Jesucrist.

Potser una de les aportacions més positi-

ves de la fe cristiana a la història de la huma-

nitat sigui poder “esperar contra tota espe-

rança”, com va fer Abraham (Rm 4,18). Què 

vol dir això? Una invitació a realitzar un acte 

voluntarista? Un cop d’optimisme incons-

cient? Tot el contrari. Significa, en primer 

lloc, que hem d’esperar precisament quan 

comprovem la nostra impotència, la nostra 

incapacitat per assegurar el futur. Perquè 

l’esperança ni és cega, ni és un moviment 

que neix del nostre propi poder o respon als 

nostres càlculs. L’esperança obeeix a unes 

lleis semblants a les lleis físiques de la pa-

lanca: no compta tant la força que fem per ai-

xecar un gran pes, com encertar en el punt de 

suport (“dóna’m un punt de suport i aixecaré 

el món”, diuen que va dir Arquímedes). Abra-

ham, i tots els que van aconseguir caminar 

esperançadament, van haver d’experimentar 

que el futur no es podria construir amb les 

seves pròpies forces, sinó únicament des de 

la fermesa del seu punt de suport, que era 

Jahvè, el seu Déu, el Déu de la història i de 

la promesa.

La visita del Papa Benet XVI a Alemanya el 

passat mes de setembre estava animada per 

un lema molt suggeridor i oportú: “On hi ha 

Déu, allà hi ha futur”.

Aquesta proclamació d’un Déu garantint 

el futur es dirigeix principalment a tots els 

qui avui estem temptats de pessimisme i de-

sesperació. Però sospitem que també busca 

dirigir un missatge als qui pensen que la fe 

en Déu és una rèmora del passat o que fins 

i tot constitueix un obstacle per al progrés.

Recordem el llibre d’un teòleg profunda-

ment renovador, que es titulava Déu, futur 

de l’home. Va ser publicat en aquells anys en 

què la societat i la cultura en general estaven 

entusiasmades per la “utopia”, en temps en 

què miràvem el futur i caminàvem cap a ell 

com van desfilant els conqueridors. Pretenia 

així establir ponts de diàleg amb aquest es-

perit lluitador, transformador i optimista. Les 

coses han canviat molt. No obstant això, Déu 

segueix sent el futur de l’home.

- No val la pena cap futur que no ens 
condueixi a la plena comunió amb Ell, 
que és la suprema felicitat.

- Però amb Ell el món, la vida, la per-
sona, canvien ja radicalment: sabem 
cap a on caminar, gaudim de la seva 
presència reconfortant, participem 
del seu Esperit creador.

- El nostre futur és a les nostres mans. 
Però les nostres mans estan en les 
seves.

L’oració oportuna avui és la que ens pres-

ten els salms: “Beneeix, Senyor, l’obra de 
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2El cas és que no hem d’esperar que es faci 

de dia per seguir caminant. Fora pot haver-

hi negra foscor, però dins d’un mateix pot 

haver-hi llum. La foscor no es pot negar, ni 

dissimular, ni esbiaixar: cal travessar-la, en-

cara que només sigui amb la llum interior de 

l’esperança. Qui encén aquesta llum i qui la 

manté viva? Les seves dues companyes inse-

parables: la fe en Déu i la vida d’amor.

Escrivia sant Pau als cristians de Tessalò-

nica: “No vull que us afligiu com els homes 

que no tenen esperança” (1Ts 4, 13). I als 

cristians d’Efes: “Abans d’acollir la Bona 

Nova, estàveu sense esperança i sense Déu 

al món” (Ef 2,12). El Déu de Jesucrist no ens 

ha dictat com hem d’organitzar el sistema fi-

nancer, ni com s’ha de fer la reforma laboral. 

Però sí que ens ha assegurat que qui realitzi 

aquestes accions des d’Ell i segons Ell,

- Podrà confiar en el triomf de vida hu-
mana i de la justícia.

- Es veurà compromès a estimar en allò 
que fa.

- Li serà permès somiar en un món més 
humà.

El somni podrà i haurà d’anar més enllà 

de la seva possible realització a la terra. En 

aquesta terra, no obstant, ja gaudirà d’una 

bestreta de la pau i de la felicitat futura, 

perquè el Déu de Jesucrist és també Déu 

d’aquest món.

El signe de l’esperança (25-12-2011)

Una petita i senzilla història, que assumim 

com una paràbola. Un amic m’informa del 

relat que feia l’escriptor i poeta Gérard Bes-

sière de l’experiència arrelada a la seva in-

fància.

“Quan jo anava a escola, el meu amic Pi-

erre arribava per l’altre camí, i la llosa, a ma-

nera de banc, era el lloc de la nostra trobada. 

les nostres mans”... “No abandonis, Senyor, 

l’obra de les teves mans”.

Íntima esperança (18-12-2011)

L’esperança es porta dins. Els càlculs, les es-

tratègies i, en definitiva, el poder, depèn de 

l’exterior. Amb la mirada fixa en allò de fora, 

en les possibilitats que ens ofereixen les cir-

cumstàncies que ens toca viure, en la facilitat 

o dificultat que ens proporcionen, així com la 

seguretat que semblen donar-nos les nostres 

pròpies capacitats, només aconseguim tenir 

la impressió de dominar el futur. Molt sovint 

no passa de ser una mera impressió, ja que 

el futur de fet se’ns escapa. A la gran majo-

ria dels estrategues econòmics o polítics i a 

bona part dels analistes culturals, la crisi eco-

nòmica els ha enxampat amb el pas canviat.

En realitat, ja abans d’intentar controlar-

ho, havíem perdut el futur, en allò que té de 

risc, aventura, confiança o abandó. La neces-

sitat de calcular, mesurar i prendre decisions 

raonables, no ens pot fer oblidar l’essencial: 

la força de l’esperança.

“Creure en Déu i viure l’amor significa 

portar dins de si una esperança invencible, 

com un llum amb el qual travessar la nit més 

enllà de la mort, i arribar a la gran festa de 

la vida”.

Ho va dir el Papa a l’Àngelus, diumenge 

6 de novembre, a la plaça de Sant Pere de 

Roma. Si això és veritat tractant-se de la con-

tradicció més radical i poderosa davant la 

vida humana, que és la mort, també ho serà 

en relació amb aquestes morts, petites i no 

tan petites, que ens toca experimentar cada 

dia i que anomenem “crisi”. Essencialment 

elles són veritables frustracions i fracassos 

de l’impuls natural a seguir vivint. La pregun-

ta que tots ens fem és d’on treure les forces 

per revifar l’ànim.



N o v e m b r e  -  D e s e m b r e  2 0 1 13 8 8
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
2 Des d’allà continuàvem junts, cap a l’aglo-

meració i el gris edifici de l’escola. Cadascun 

s’apressava cap al lloc on confluïen els dos 

camins. Havíem convingut un senyal: si el 

primer que arribés no es podia esperar, dei-

xava en el cantó de la llosa una pedreta. Des 

de lluny, la mirada corria per constatar si ca-

lia esperar l’amic. Tocava asseure’s al banc, i 

aviat se sentia el cant dels esclops de fusta. 

Però si el petit còdol estava de guàrdia, calia 

continuar... Al llarg de setmanes i de mesos, 

l’amistat vivia, travessava les esperes i tro-

bava les seves certeses, fixa la mirada en la 

vella llosa silenciosa…”.

Aquest relat pot servir-nos com a senzilla 

paràbola del misteri de la nostra esperança. 

L’autor, al·ludint al temps en què esperava 

l’arribada certa de l’amic, titulava així aquest 

fragment: “Deixar-se penetrar per l’espera”. 

Quina espera? Una era l’espera freturosa, 

corrent cap a la llosa que servia de banc: una 

forma de viure marcada per l’ànsia i el dubte. 

Una altra, l’espera confiada, més serena, de 

l’arribada de l’amic, una vegada comprovat 

que era legítim esperar, a la vista del signe 

convingut. Una altra, l’espera d’arribar al 

lloc de destí, caminant el camí amb la llum i 

el goig que dóna gaudir de la companyia de 

l’amic.

Una és l’espera dels qui, sense fe, viuen 

precipitats i ansiosos –o potser resignats– 

cap a un futur incert. Una altra és l’esperan-

ça de l’Advent, pròpia dels qui saben que és 

raonable i legítim esperar, perquè ja hi ha 

signes de l’existència de l’amic fidel, que no 

fallarà a la cita. Una altra és l’esperança que 

brolla del Nadal, quan arriba l’amic i comen-

cem a caminar junts, compartint les vicissi-

tuds de la vida, gaudint d’una comunicació 

il·luminadora i gojosa.

La nostra vida està farcida de petits sig-

nes, uns de mals auguris, uns altres d’espe-

rança. Voldríem viure el Nadal com el gran 

signe de l’única esperança.

Els qui creiem ja no parlem d’ “espera”, 

sinó d’esperança. L’espera pot ser cega i 

passiva. L’esperança és lluminosa, perquè 

neix de la confiança en l’amic, a la vista dels 

signes que ell ha anat deixant en la nostra 

història. L’esperança és activa, perquè supo-

sa la recerca i la implicació personal (el cami-

nar) en la consecució de la meta esperada.

- El “primer Nadal”, el naixement de 
Jesús, va ser un esdeveniment ines-
perat, tant pel moment en què es va 
produir, com per la manera.

- Però no va aterrar en un poble deses-
perançat, sinó en gent que mantenia 
viva la fe en el Déu que porta a les se-
ves mans la nostra història.

- Els qui esperaven així, aviat van enten-
dre que havien de deixar-se sorpren-
dre per aquest Déu, que no menys-
prea el camí humà, si és això el que li 
demana el seu amor.

L’anunci del Nadal en boca dels àngels es 

podria traduir: “Us anuncio una gran alegria. 

Ens ha nascut un nen, el company de camí, 

l’amic, el salvador: veniu, adoreu-lo i seguiu 

gojosos en la seva companyia”.
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2

NOVEMBRE

1-30 de novembre. Cadena de pregàries per 

les vocacions coordinada amb la resta de les 

diòcesis catalanes. A la diòcesi de Sant Feliu 

de Llobregat corresponen els dies 9, 19 i 29. 

I Estada Vocacional de la Delegació dioce-

sana de Pastoral Vocacional a l’Arxiprestat 

d’Anoia.

2 de novembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia a la S.E. Catedral de Sant Llorenç 

amb motiu de la festivitat dels Fidels Difunts.

Reunió de la Delegació diocesana de joven-

tut, a la Casa de l’Església.

3 de novembre. El senyor bisbe presideix  la 

trobada anual amb els Consells parroquials 

d’Economia, a la Casa de l’Església. Es pre-

senta la Campanya de la Jornada de Germa-

nor, per part de l’Ecònom, i el moviment eco-

nòmic del Bisbat del curs passat.

4 de novembre. Reunió del Consell Episcopal.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la par-

ròquia de Sant Pere d’Hostalets de Pierola 

on confereix el ministeri d’acòlit als senyors 

Pere Pujol i Miquel Àngel Giménez, que es 

preparen per a ser ordenats com a diaques.

5 de novembre. El senyor bisbe presideix la 

reunió de constitució del Consell Pastoral 

Diocesà.

Sessió de l’Itinerari diocesà de Renovació 

Cristiana, a la Casa de l’Església.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia domini-

cal vespertina a la parròquia de Santa Magda-

lena de Viladecans amb motiu del 75è aniver-

sari del martiri de 49 germans gabrielistes i el 

rector de la parròquia. A continuació compar-

teix el sopar amb la comunitat i els presents 

en el col·legi dels Gabrielistes de Viladecans.

6 de novembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia a la parròquia de Sant Esteve de 

Sesrovires amb motiu del 120 aniversari de la 

seva benedicció.

El senyor bisbe concelebra en l‘eucaristia 

del primer aniversari de la dedicació de la 

Basílica de la Sagrada Família de Barcelona 

i l’acció de gràcies pel 50è aniversari de l’or-

denació presbiteral del Cardenal-Arquebisbe 

Lluís Martínez Sistach.

7 de novembre. El senyor bisbe presideix 

l’acte d’inauguració del curs acadèmic de 

l’ISCREB amb seu a Sant Boi de Llobregat.

8 de novembre. Trobada de preveres i dia-

ques de la Vicaria del Penedès, Garraf i Anoia, 

a Vilafranca del Penedès.

El senyor bisbe s’entrevista amb les germa-

nes carmelites del Monestir de la Mare de 

Déu del Carme de Vilafranca del Penedès, en 

la visita canònica amb motiu del seu Capítol 

General i elecció de la nova Priora.

9 de novembre. El senyor bisbe comparteix 

el sopar i diàleg amb el grup GRAÓ de Vila-

nova i la Geltrú.

10 de novembre. El senyor bisbe presideix la 

reunió de constitució del Consell Presbiteral.

[ ]Crònica
diocesana
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2 11 de novembre. Reunió del Consell Episcopal.

12 de novembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia  a la parròquia de Sant Cristòfol 

de Begues amb motiu del 50è aniversari de 

la consagració de l’altar.

El senyor bisbe assisteix al concert benèfic 

FAPCI que s’ofereix a la basílica de Santa Ma-

ria del Mar, a Barcelona.

13 de novembre. Jornada diocesana de Ger-

manor.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 

parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de 

Sitges, on confereix el sagrament de la Con-

firmació.

 

14-17 de novembre. Jornades de Formació i 

Animació Pastoral a la Casa de l’Església de 

Sant Feliu de Llobregat, amb el tema: El com-

promís social dels cristians. Dret i deure.

15 de novembre. Trobada de preveres i dia-

ques de la Vicaria del Llobregat al Noviciat de 

Pallejà.

El senyor bisbe presideix la trobada de rec-

tors de les parròquies on hi ha esplais.

16 de novembre. El senyor bisbe es reuneix 

amb els arxiprestos de la Vicaria del Pene-

dès, Anoia i Garraf, a Sant Sadurní d’Anoia.

17 de novembre. El senyor bisbe es reuneix 

amb els arxiprestos de la Vicaria del Llobre-

gat, a la Casa de l’Església.

El senyor bisbe participa en la sessió conclu-

siva de les Jornades de Formació i Animació 

Pastoral a la Casa de l’Església de Sant Feliu 

de Llobregat, amb el tema: El compromís so-

cial dels cristians. Dret i deure.

18 de novembre. Reunió del Consell Episcopal.

19 de novembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia a la Casa de l’Església amb motiu 

de la renovació dels vots de les germanes de 

la Comunitat de Dominiques de la Presentació.

Sessió de l’Itinerari diocesà de Renovació 

Cristiana, a l’Auditori de les Germanes del 

Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat.

Segona Trobada diocesana d’Animadors de 

Litúrgia, amb el tema: La Paraula de Déu en 

la Litúrgia.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 

parròquia de Sant Josep de Sant Vicenç dels 

Horts en acció de gràcies per la recent cano-

nització de la fundadora de les Serventes de 

Sant Josep, Santa Bonifàcia Rodríguez.

20 de novembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia a la parròquia de Sant Esteve d’Or-

dal on confereix el sagrament de la Confirma-

ció i es fa el trasllat de les restes de Fra Joa-

quim que són dipositades en un altar lateral, al 

costat de les restes del Beat Josep Casas Ros.

21-25 de novembre. El senyor bisbe participa 

en l’Assemblea Plenària de la Conferència 

Episcopal Espanyola.

22 de novembre. Reunió de l’Equip de Pasto-

ral Obrera a la Casa de l’Església.

26 de novembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia a la Parròquia de Santa Maria de 

Capellades i beneeix un relleu dedicat al P. Jo-

sep Tous. A continuació comparteix el dinar 

amb les germanes Caputxines de la Mare del 

Diví Pastor, al col·legi de Capellades.

27 de novembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia a la Parròquia de Sant Vicenç 

Màrtir de Sant Vicenç dels Horts, en la festa 

de la FRATER, amb els qui també comparteix 

el dinar.
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26 de desembre. Primera Sortida Lúdica de la 

Cúria al delta de l’Ebre i la Catedral de Tor-

tosa. El senyor bisbe participa de la sortida 

amb una presència significada entre treballa-

dors, familiars i voluntaris.

7 de desembre. Reunió de Bisbes de la Pro-

víncia Eclesiàstica de Barcelona, al Seminari 

Conciliar de Barcelona.

El senyor bisbe participa en la Vetlla de pre-

gària de la Immaculada a la Basílica de la 

Mare de Déu de la Mercè.

9 de desembre. El senyor bisbe predica un 

recés d’Advent a València.

10 de desembre. Recés d’Advent de la De-

legació diocesana de Vida Consagrada a la 

Casa de l’Església.

11 de desembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia dominical a la parròquia de Sant 

Antoni Abat de Corbera de Llobregat on tam-

bé es recorda, amb una presència significa-

da, el segon centenari de la independència 

del Paraguai. També hi és present el cònsol 

general del Paraguai, l’Hble. Sr. Luis Enrique 

Insfrán Miranda.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la S.E. 

Catedral de Sant Llorenç en el tercer diumen-

ge d’Advent.

13 de desembre. El senyor bisbe assisteix al 

Recés d’Advent per als mossens de la diòcesi 

a la Residència Mare Ràfols de Vilafranca del 

Penedès, predicat per Mons. Carles Soler i 

Perdigó, bisbe emèrit de Girona.

14 de desembre. El senyor bisbe rep la visita 

d’alumnes de l’IES d’Esparreguera.

15 de desembre. El senyor bisbe inaugura 

El senyor bisbe presideix l’eucaristia del 1r 

diumenge d’Advent a la S.E. Catedral de Sant 

Llorenç.

A continuació es fa una vetlla de pregària 

per la “vida no nascuda” organitzada per la 

Delegació diocesana de Família i Vida. En la 

mateixa pregària s’informa de la creació de 

la Secció de la Vida en la mateixa delegació.

DESEMBRE

1 de desembre. El senyor bisbe es reuneix 

amb el rector del Seminari de Barcelona i els 

rectors que acullen seminaristes de la Diòce-

si de Sant Feliu de Llobregat al Seminari Con-

ciliar de Barcelona.

Els Bisbes de la Província Eclesiàstica de Bar-

celona es reuneixen al Seminari Conciliar de 

Barcelona.

El senyor bisbe presideix la reunió del Con-

sell Pastoral de la Catedral-Parròquia de Sant 

Llorenç, on presenta el sentit de la Fundació 

Laurentius.

2 de desembre. Reunió del Consell Episcopal.

3 de desembre. Cloenda de l’Estada vocaci-

onal de la Delegació diocesana de Pastoral 

Vocacional a l’Arxiprestat d’Anoia. El senyor 

bisbe es fa present, saludant els escolans 

que participen en la tercera Trobada diocesa-

na d’escolans a Sant Sadurní d’Anoia. Tam-

bé imparteix un recés vocacional i presideix 

l’eucaristia d’acció de gràcies a la Parròquia 

de Sant Sadurní d’Anoia.

4 de desembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia a la S.E. Catedral de Sant Llorenç 

en el segon diumenge d’Advent.

5-7 de desembre. Exercicis Espirituals per a jo-

ves, al Monestir de Poblet. Organitzat pel SIJ.
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2 l’Exposició del retaule gòtic de Sant Barto-

meu de la Quadra a la parròquia de Sant Mi-

quel de Molins de Rei.

16 de desembre. Reunió del Consell Episco-

pal.

El senyor bisbe presideix la trobada de Nadal 

amb els seminaristes de la diòcesi a la parrò-

quia de Santa Maria de Castelldefels.

17 de desembre. Sessió de l’Itinerari Diocesà 

de Renovació Cristiana, a la Casa de l’Església.

El senyor bisbe participa en la trobada dels 

qui es preparen per a rebre el diaconat per-

manent, a Rivadeneyra, impartint una po-

nència de formació.

18 de desembre. El senyor bisbe participa en 

el dinar de Nadal de l’Hospitalitat de Lour-

des, cloenda del centenari de l’Hospitalitat.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la S.E. 

Catedral de Sant Llorenç, en el quart diumen-

ge d’Advent.

Trobada de Nadal del Moviment ACO, a la 

Casa de l’Església.

Trobada d’un grup de la Comunitat Neocate-

cumenal a la Casa de l’Església.

19 de novembre. El senyor bisbe saluda i fe-

licita el Nadal als treballadors de Càritas que 

es reuneixen a la Casa de l’Església.

20 de desembre. El senyor bisbe es reuneix 

amb els arxiprestos de la Vicaria de Llobregat 

a Sant Vicenç dels Horts.

21 de desembre. El senyor bisbe participa en 

la celebració de Nadal al Seminari Conciliar 

de Barcelona.

22 de desembre. Recepció i felicitació de 

Nadal als delegats, arxiprestos, treballadors 

i col·laboradors de la Cúria diocesana a la 

Casa de l’Església. El senyor Bisbe rep un 

retrat seu, fet pel senyor Joan Torras i Viver, 

com a regal de Nadal.

23 de desembre. Reunió del Consell Episco-

pal.

24 de desembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia de Nadal als Centres Penitencia-

ris de Brians I i II.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia de la Nit 

de Nadal a la S.E. Catedral de Sant Llorenç.

25 de desembre. El senyor bisbe presideix 

l’eucaristia de Nadal a la parròquia de Santa 

Maria de La Múnia.
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2fet, aquest gest no és cap altra cosa que una 

expressió visible de la participació comuna 

en els dons espirituals, que és el cor de l’Es-

glésia.

Se’ns demana que siguem generosos amb 

l’ajuda econòmica a l’Església. Però abans 

que d'apel·lar a un deure, o desvetllar senti-

ments de compassió vers les necessitats que 

hi ha, som convidats a caure en el compte 

que “l’Església està per tu, que compta amb 

tu i que és també tu mateix”. És a dir, l’Es-

glésia, el que fa a favor de la humanitat i de 

la societat concreta, també està a les teves 

mans i passa per la teva responsabilitat.

Seguim, malauradament, sota els efectes 

d’una crisi econòmica profunda. Si gosem 

demanar una ajuda econòmica, és perquè 

estem ben convençuts que l’Església, si és fi-

del a la missió rebuda de Jesucrist, contribu-

eix decisivament a la solució d’aquesta crisi, 

en tant que crisi humana, que produeix grans 

sofriments, especialment als més dèbils. Ho 

fa a curt termini, mitjançant les institucions 

d’acció directa a favor dels pobres. Però tam-

bé ho fa a llarg termini, formant i educant en 

la justícia social i en l’amor concret, així com 

en la conformació de personalitats esperan-

çades, lliures i creatives, responsables de la 

pròpia vida i de la societat. Ajudar l’Església 

esdevé una ajuda a la nostra més completa 

escola d’humanitat, la font de l’humanisme 

que deriva de l’Evangeli de Jesucrist.

És amb aquest esperit i amb aquestes mo-

tivacions com desitjaríem que celebréssim 

enguany el Dia de Germanor.

Que Déu, font abundosa de tot bé, bene-

eixi la vostra generositat.

 
+ Agustí Cortés Soriano. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

Dia de “Germanor” 2011

Sant Feliu de Llobregat, 15-09-2011

 

Estimats feligresos:

Cada vegada que celebrem el Dia de Ger-

manor recordem el sentit profund que té 

aquesta celebració i renovem la nostra vo-

luntat de viure’l sincerament. Enguany som 

convocats sota el lema “La teva Església amb 

tu, amb tots”.

Una mirada a la nostra Església i una mí-

nima reflexió il·luminada per l’Evangeli, ens 

porta a la conclusió que el repte d’assolir 

una Església plena de vitalitat i de fruits de 

l’Esperit ens demana necessàriament impli-

car-nos tots en la missió comuna. Cadascú 

en el seu lloc i dintre de les seves possibi-

litats, però tots sentint-nos actius en la ma-

teixa tasca, responent a la mateixa crida. Per 

això la nostra primera preocupació és la de 

passar d’una comunió només de pensament, 

o purament jurídica, a una comunió de vida, 

que es caracteritza pel fet de compartir i par-

ticipar tots del mateix do. Aquest do com-

partit és talment l’Esperit d’amor que ens ha 

regalat Jesucrist.

Hi ha moltes maneres, mitjançant les 

quals manifestem aquesta comunió de 

vida. Però una d’elles, ben significativa, és 

el gest de compartir els béns materials. De 

[ ]Articles i
altres escrits
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2 Circumscripció electoral 2ª: Arxiprestat de 

Sant Boi de Llobregat

El resultat és el següent: 

Censats: 12

Votants: 10

•	 Mn. Pere Milà i Vidal  5 vots

•	 Mn. Lluís Alonso i Càmara 2 vots

•	 P. Miquel Carabias i Flores, SDB 2 vots

•	 Mn. Xavier Sobrevia i Vidal 1 vot

No havent assolit la majoria absoluta ne-

cessària, es convoca a una segona votació, 

que finirà el 28 d’octubre a les 12 h. (Decret 

15/11 d’1 de setembre de 2011).

Circumscripció electoral 3ª: Arxiprestat de 

Sant Feliu de Llobregat

El resultat és el següent: 

Censats: 15

 Votants: 7

•	 Mn. Xavier Armengol i Siscares 2 vots

•	 Mn. Vicenç Guinot i Gómez 2 vots

•	 Mn. Gaspar Mora i Bartrès 1 vot

•	 Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez 1 vot

•	 Mn. Josep Torrente i Bruna 1 vot

(1 vot en blanc)

No havent assolit la majoria absoluta ne-

cessària, es convoca a una segona votació, 

que finirà el 28 d’octubre a les 12 h. (Decret 

15/11 d’1 de setembre de 2011).

Circumscripció electoral 4ª: Arxiprestat de 

Sant Vicenç dels Horts

El resultat és el següent:

Censats: 10

Votants: 8

•	 Mn. Josep Figueras i Jové 5 vots
•	 Mn. Mario Gabriel Ciccorossi i 
Canalini   1 vot
•	 Mn. Antoni Roca i Roig 1 vot
•	 Mn. Pere Rovira i Oliveros 1 vot

Escrutini de les eleccions al Consell del 

Presbiteri 2011

1ª. Votació. 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 

14 d’octubre de 2011, a la Casa de l’Església 

del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, reunits:

Mn. Jaume Berdoy i Alemany, Vicari General

Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, Secretari 

General i canceller

Mn. Joan Manuel Serra i Oller, Notari-se-

cretari

procedeixen a l’escrutini dels vots per a 

l’elecció del membre representant al Consell 

del Presbiteri, de la: 

Circumscripció electoral 1ª: Arxiprestat de 

Bruguers

El resultat és el següent: 

Censats: 18

 Votants: 12

•	 Mn. Joan Puig i Mas  3 vots

•	 Mn. Xavier Ribas i Matamoros 3 vots

•	 Mn. Lluís Portabella d’Alós 2 vots

•	 Mn. Francesc de P. Sala i Arnó 2 vots

No havent assolit la majoria absoluta ne-

cessària, es convoca a una segona votació, 

que finirà el 28 d’octubre a les 12 h. (Decret 

15/11 d’1 de setembre de 2011).

[ ]Documents
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2•	 Mn. Josep-Ramon Ruiz i Ramón 4 vots

•	 Mn. Carles Catasús i Pallerola 2 vots

Circumscripció electoral 9ª: Arxiprestat  

de Piera-Capellades

El resultat és el següent:

Censats: 6

Votants: 5

•	 Mn. Ramon M. Bosch i Vendrell 4 vots

•	 Mn. Jordi Tres i Bosch  1 vot

Grup funcional: Delegats i Cúria

El resultat és el següent:

Censats: 18

Votants: 2

•	 Mn. Jaume Berdoy i Alemany 1 vot

•	 Mn. Josep Torrente i Bruna 1 vot

(1 vot en blanc)

No havent assolit la majoria absoluta ne-

cessària, es convoca a una segona votació, 

que finirà el 28 d’octubre a les 12 h. (Decret 

15/11 d’1 de setembre de 2011).

Grup funcional: Ensenyament

El resultat és el següent: 

Censats: 13

Votants: 3

•	 P. Josep M. Juanpere Domínguez, SF 

2 vots

•	 P. Benjamín García Paino, Sp Ad V 

1 vot

Grup funcional: Consiliaris de Moviments 

d’Adults i de Joves

El resultat és el següent: 

Censats: 24

Votants: 9

•	 Mn. Xavier Aymerich i Miñarro 2 vots

•	 Mn. Josep Vicenç Moragues i Pastor 2 vots

•	 Mn. Carles Muñiz i Pérez 2 vots

•	 Mn. Carles Catasús i Pallerola 1 vot

•	 Mn. Joan Ramon Marín i Torner 1 vot

Circumscripció electoral 5ª: Arxiprestat 
de Montserrat

El resultat és el següent:
Censats: 10
Votants: 7
•	 Mn. Jaume Grané i Calvó 7 vots

Circumscripció electoral 6ª: Arxiprestat de 

Garraf

El resultat és el següent: 

Censats: 13

Votants:  7

•	 Mn. Lluís A. Armengol i Bellmunt 2 vots
•	 Mn. Agustí Panyella i Baró 2 vots
•	 Mn. Joaquim Lluís i Corominas 1 vot
•	 Mn. Josep Pausas i Mas 1 vot
•	 Mn. Manuel Roig i Cisteré 1 vot
No havent assolit la majoria absoluta ne-

cessària, es convoca a una segona votació, 

que finirà el 28 d’octubre a les 12 h. (Decret 

15/11 d’1 de setembre de 2011).

Circumscripció electoral 7ª: Arxiprestat de 

Vilafranca del Penedès

El resultat és el següent:

Censats: 15

Votants: 10

•	 Mn. Joaquim Rovirosa i Cendrós 5 vots

•	 Mn. Josep Puig i Font  2 vots

•	 Mn. Josep Lluís Muñoz i García 1 vot

•	 Mn. Agustí Roig i Marcé 1 vot

•	 Mn. Albert Ruiz i Elias  1 vot

No havent assolit la majoria absoluta ne-

cessària, es convoca a una segona votació, 

que finirà el 28 d’octubre a les 12 h. (Decret 

15/11 d’1 de setembre de 2011).

Circumscripció electoral 8ª: Arxiprestat 

d’Anoia

El resultat és el següent:

Censats: 8

Votants: 6
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2 •	 Dr. Gaspar Mora i Bartrès 1 vot

No havent assolit la majoria absoluta ne-

cessària, es convoca a una segona votació, 

que finirà el 28 d’octubre a les 12 h. (Decret 

15/11 d’1 de setembre de 2011).

Grup funcional: Preveres seculars emèrits

El resultat és el següent:

Censats: 13

Votants: 4

•	 Mn. Francesc Mestre i Saura 2 vots

•	 Mn. Joan Soler i Soler  1 vot

•	 Mn. Jaume Boguñà i Casals 1 vot

No havent assolit la majoria absoluta ne-

cessària, es convoca a una segona votació, 

que finirà el 28 d’octubre a les 12 h. (Decret 

15/11 d’1 de setembre de 2011).

Grup funcional: Instituts de vida religiosa i 

Societats de vida apostòlica

El resultat és el següent: 

Censats: 64

Votants: 49

•	 Gmà. Pascual Piles Ferrando, OH 10 vots

•	 P. Bernabé M. Dalmau i Ribalta, OSB 

8 vots

•	 P. Josep M. Henríquez i Farreras, OSB 

7 vots

•	 P. Salvador M. Plans i Vall, OSB 3 vots

No havent assolit la majoria absoluta ne-

cessària, es convoca a una segona votació, 

que finirà el 28 d’octubre a les 12 h. (Decret 

15/11 d’1 de setembre de 2011).

Grup funcional: Pastoral de la Salut

El resultat és el següent: 

Censats: 12

Votants: 7

•	 Mn. Vicenç Guinot i Gómez 3 vots

•	 Gmà. Miquel Martín i Rodrigo, OH 1 vot

•	 Gmà. Ramon Martín i Rodrigo, OH  1 vot

•	 Gmà. Pascual Piles i Ferrando, OH  1 vot

•	 Dr. Xavier Sobrevia i Vidal 1 vot

No havent assolit la majoria absoluta ne-

cessària, es convoca a una segona votació, 

que finirà el 28 d’octubre a les 12 h. (Decret 

15/11 d’1 de setembre de 2011).

Perquè consti signem la present acta en el 

dia i lloc assenyalats.

Mn. Jaume Berdoy i Alemany

Vicari general

Mn. Joan Pere Pulido i Gutiérrez

Secretari general i canceller

Mn. Joan-Manel Serra i Oller

Notari-secretari

2ª Votació. 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 2 

de novembre de 2011, a la Casa de l’Església 

del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, havent 

allargat el termini de les segones votacions, 

tal i com es va acordar en la reunió del Con-

sell Episcopal del dia 28 d’octubre de 2011, 

reunits:

Mn. Jaume Berdoy i Alemany, Vicari general

Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, Secretari 

general i canceller

Mn. Ricard Hernández i Taulé, Notari-Se-

cretari adjunt

procedeixen a l’escrutini dels vots per a 

l’elecció del membre representant al Consell 

del Presbiteri, de la:

Circumscripció electoral 1ª: Arxiprestat de 

Bruguers

El resultat és el següent: 

Censats: 18

Votants: 12

•	 Puig i Mas, Mn. Joan  7 vots

•	 Ribas i Matamoros, Mn. Xavier 4 vots

•	 Portabella d’Alós, Mn. Lluís 1 vot

Circumscripció electoral 2ª: Arxiprestat de 

Sant Boi de Llobregat
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2El resultat és el següent: 

Censats: 12

Votants: 7

•	 Carabias i Flores, SDB, P. Miguel  3 vots

•	 Milà i Vidal, Mn. Pere  3 vots

•	 Alonso i Càmara, Mn. Lluís 1 vot

Circumscripció electoral 3ª: Arxiprestat de 

Sant Feliu de Llobregat

El resultat és el següent:

Censats: 15

Votants: 7

•	 Guinot i Gómez, Mn. Vicenç  3 vots

•	 Torrente i Bruna, Mn. Josep 2 vots

•	 Mora i Bartrès, Mn. Gaspar 1 vot

•	 Armengol i Siscares, Mn. Xavier 1 vot

•	

Circumscripció electoral 6ª: Arxiprestat de 

Garraf

El resultat és el següent: 

Censats: 13

Votants: 9

•	 Armengol i Bellmunt,                               

Mn. Lluís Anton  3 vots

•	 Panyella i Baró, Mn. Agustí 3 vots

•	 Lluís i Corominas, Mn. Joaquim 2 vots

•	 Pausas i Mas, Mn. Josep 1 vot

Circumscripció electoral 7ª: Arxiprestat de 

Vilafranca del Penedès

El resultat és el següent:

Censats: 15

Votants:  7

•	 Rovirosa i Cendrós, Mn. Joaquim  7 vots

Grup funcional: Delegats i Cúria

El resultat és el següent:

Censats: 18

Votants: 2

•	Armengol i Siscares, Mn. Xavier  1 vot

•	Torrente i Bruna, Mn. Josep 1 vot

Grup funcional: Consiliaris de Moviments 

d’Adults i Joves

El resultat és el següent:

Censats: 24

Votants: 10

•	 Moragues i Pastor,                                

Mn. Josep Vicenç  3 vots

•	 Mora i Bartrès, Mn. Gaspar 2 vots

•	 Marín i Torné, Mn. Joan-Ramon 2 vots

•	 Catasús i Pallerola, Mn. Carles 2 vots

•	 Aymerich i Miñarro, Mn. Xavier 1 vot

Grup funcional: Pastoral de la Salut

El resultat és el següent:

Censats: 12

Votants: 6

•	 Guinot i Gómez, Mn. Vicenç 3 vots

•	 Martín i Rodrigo, OH, Gmà Ramon 2 vots

•	 Sobrevia i Vidal, Mn. Xavier 1 vot

Grup funcional: Preveres Seculars emèrits

El resultat és el següent:

Censats: 13

Votants: 6

•	 Mestre i Saura, Mn. Francesc  3 vots

•	 Soler i Soler, Mn. Joan  3 vots

Grup funcional: Instituts de Vida Religiosa 

i Societats de Vida Apostòlica

El resultat és el següent:

Censats: 64

Votants: 46

•	 Piles Ferrando, OH, P. Pascual 21 vots

•	 Dalmau i Ribalta, OSB,                               

P. Bernabé M.  14 vots

•	 Henríquez i Farreras, OSB,                         

P. Josep M. 7 vots

•	 Plans i Vall, OSB, P. Salvador M. 4 vots

Perquè consti signem la present acta en el 

dia i lloc assenyalats.

Mn. Jaume Berdoy i Alemany

Vicari general
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2 •	 Adjunt territorial: Mn. Ramon Bosch i 

Vendrell. 

•	 Adjunt representant dels altres grups: 

Mn. Carles Muñiz i Pérez. 

La reunió va prosseguir amb l’acord de les 

dues properes reunions del Consell (22 de 

març i 4 de juny 2012) i amb un torn obert 

de paraules sobre propostes de qüestions a 

treballar en el nou Consell.

Consell Pastoral diocesà. Reunió del 5-11-

2011

Sant Feliu de Llobregat, 5-11-2011

La reunió del Consell Pastoral Diocesà que es 

va celebrar a la Casa de l’Església i va servir 

per procedir a la renovació de la meitat dels 

seus membres, un procés que s’havia iniciat 

el mes de setembre.

En la primera part van assistir-hi tant els 

membres sortints com els entrants; va servir 

per agrair als membres que deixaven la seva 

representativitat totes les aportacions que 

han realitzat al llarg dels seus anys de pre-

sència en el CPD. A més, es va fer una petita 

ressenya per als nous consellers dels temes 

que s’havien tractat en els darrers dos anys.

Després de la pausa, i només amb els 

membres del nou CPD presents, es va proce-

dir a la presentació dels membres. Posterior-

ment es va realitzar la votació per a l’elecció 

dels membres del nou secretariat.

Finalment, es va establir el calendari de 

les properes reunions i es va suggerir que 

per a la propera convocatòria es reflexionés 

sobre la posició que com a església diocesa-

na s’hauria de prendre enfront de la crisi que 

pateixen molts dels nostres conciutadans.

Mn. Joan Pere Pulido i Gutiérrez

Secretari general i canceller

Mn. Ricard Hernández i Taulé

Notari-secretari adjunt

Consell Presbiteral. Reunió del 10-11-2011

Sant Feliu de Llobregat, 10-11-2011 

En aquesta data va tenir lloc la primera reu-

nió del nou Consell Presbiteral de la Diòcesi 

de Sant Feliu de Llobregat, per als cursos 

dels anys 2011-14, a la Casa de l’Església de 

Sant Feliu de Llobregat i també, convidats 

pel Sr. Bisbe, amb la presència dels membres 

del Consell Presbiteral 2008-2011 que finalit-

zaven el seu encàrrec. 

El senyor bisbe va agrair la disponibili tat i 

la col·laboració de tots els presents i els con-

vidà a reflexionar sobre l’íntima unió teològi-

ca del ministeri dels preveres i el bisbe, que 

els tracta de col·laboradors necessaris en el 

ministeri episcopal. Va fer també una valo-

ració positiva del treball d’aquest consell en 

nom propi i del consell de govern.

Després es realitzà la lectura del Decret 

de Constitució del Consell Presbiteral amb 

els membres que en formen part. Amb la 

seva acceptació va quedar formalment cons-

tituït el Consell. 

Es va fer un repàs dels temes tractats i 

pendents del Consell des de la seva prime-

ra constitució. A continuació, el Bisbe Agustí 

pregunta als consellers sobre aspectes me-

todològics en el treball del Consell. 

A continuació, es va procedir a l’elecció 

del Secretariat, format pel secretari i dos ad-

junts. Després de les votacions perti nents, el 

resultat fou el següent: 

•	 Secretari del Consell Presbiteral: Mn. 

Pere Milà i Vidal. 
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El clergat de Terrassa, solidari davant la crisi 

El Bisbe de Terrassa i el seu Consell de Go-

vern han reflexionat sobre la difícil situació 

econòmica actual que pateixen moltes fa-

mílies a la diòcesi i arreu del país i han tras-

lladat aquesta reflexió també a la sessió del 

Consell Presbiteral. 

Es valora molt positivament tot el treball 

que es realitza des de les Càritas de cada 

parròquia i arxiprestat de la diòcesi, així 

com també dels preveres i diaques que col-

laboren activament i amb implicació perso-

nal davant aquesta situació. 

Tant el Sr. Bisbe com els membres del 

Consell de Govern han decidit renunciar a 

la paga extra de Nadal d’enguany per dedi-

car-la a projectes de Càritas a la diòcesi de 

Terrassa. Al mateix temps animen la resta del 

clergat a intensificar la seva col·laboració i 

ajut vers els més necessitats i a sumar-se a 

aquesta iniciativa.

[ ]Crònica
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Exposició sobre Antoni Gaudí i la Sagrada 

Família, a la Ciutat del Vaticà 

Barcelona, 25-11-2011

Ahir a la tarda, va ser inaugurada a la Ciutat 

del Vaticà l’exposició Gaudí: La Sagrada Fa-

mília de Barcelona. Art, ciència i espirituali-

tat. Adjuntem la crònica de la presentació de 

l’exposició i de la inauguració, redactada per 

Òscar Bardají, cap del departament de prem-

sa de la Fundació Joan Maragall:

“Aquest migdia ha tingut lloc a la Ciutat 

del Vaticà la presentació de l’exposició Gau-

dí: La Sagrada Família de Barcelona. Art, cièn-

cia i espiritualitat, que es podrà veure fins el 

15 de gener de 2012, al Braccio di Carlo Mag-

no. La mostra està comissariada per Daniel 

Giralt-Miracle i reflecteix la relació entre l’art, 

l’arquitectura i la transcendència, de la mà 

d’Antoni Gaudí. L’organització i la producció 

ha anat a càrrec de la Junta Constructora del 

Temple de la Sagrada Família de Barcelona, 

de la Fundació Joan Maragall i d’AC/E Acción 

Cultural Española, amb el patrocini de la Fun-, amb el patrocini de la Fun-

dación Endesa i la Fundació “la Caixa”, i el 

suport de la Generalitat de Catalunya, el Pon-

tifici Consell de Cultura del Vaticà i de les am-

baixades d’Espanya a Itàlia i a la Santa Seu.

A l’acte hi ha participat el cardenal Gian-

franco Ravasi, president del Pontifici Consell 

Diada de germanor: “L’església amb tu, 

amb tots”

Barcelona, 9-11-2011

Com cada any per aquestes dates, l’Església, 

al nostre país, dedica un dia a fer una col-

lecta extraordinària per a cadascuna de les 

Esglésies locals diocesanes. Aquest any el 

lema de la “Diada de Germanor” és “L’Esglé-

sia amb tu, amb tots” i vol conscienciar tots 

els fidels de la necessitat d’ajudar l’Església 

perquè serveixi millor i més adequadament 

en tots els camps en què treballa a favor de 

la societat (Càritas, serveis d’acollida, for-

mació i catequesi, Seminaris, conservació i 

construcció de temples, celebracions sacra-

mentals, pastoral de joventut, esplais i colò-

nies d’estiu, pastoral familiar, pastoral de la 

salut, mitjans de comunicació social, movi-

ments laïcals, atenció a la gent gran, missi-

ons i ajuda al tercer món, i altres).

Cadascuna de les deu diòcesis catalanes, 

i també les altres diòcesis espanyoles, infor-

men aquests dies dels comptes i despeses 

de l’any 2010 i de les previsions pel present 

any 2011. 

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

per a la Cultura; el cardenal-arquebisbe de 

Barcelona, Lluís Martínez Sistach; el comis-

sari de la mostra, Daniel Giralt-Miracle; el 

responsable de l’exposició per part del Pa-

tronat de la Sagrada Família, Joan Rigol; el 

president honorari de la Fundació Joan Ma-

ragall, Antoni Matabosch; i la directora de 

producció i d’exposicions d’Acción Cultural 

Española (AC/E), Cecilia Pereira.

La nota de premsa amb el resum de les 

intervencions es pot trobar en el link http://

abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/

parlamentsgaudiaroma.doc.

El dossier general de l’exposició es pot 

descarregar en el link http://abadiamont-

serrat.net/Dossier/Noticies/dossiergeneral.

pdf. El dossier específic de la mostra és a 

http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noti-

cies/dossier.pdf. 

Les fotografies de la roda de premsa i de 

la inauguració de l’exposició d’aquesta tar-

da, a les 18 h, amb la presència de les per-

sonalitats citades, acompanyades pels car-

denals Antonio Cañizares i Eduardo Martínez 

Somalo, l’arquebisbe Rino Fisichella, l’abat 

de Montserrat, Josep Maria Soler i el M. Hble. 

Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de 

Catalunya, es poden descarregar a través del 

minisite www.gaudiaroma.cat.”
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2 de la  Comisión Episcopal para la Vida Con-

sagrada.

La Plenaria han tenido un recuerdo espe-

cial para los dos prelados españoles falleci-

dos en estos últimos meses: Mons. D. Juan 

García Santacruz, Obispo emérito de Guadix, 

quien falleció el pasado 12 de marzo, y el Car-

denal Agustín García-Gasco Vicente, Arzobis-

po emérito de Valencia, fallecido el 1 de mayo 

en Roma.

Discurso inaugural del Cardenal Rouco

En el discurso inaugural, el Presidente de 

la CEE habló de la Jornada Mundial de la Ju-

ventud Madrid 2011, “la Jornada fue una ex-

periencia festiva: ¡una Fiesta con mayúscula! 

porque hizo aflorar en el fondo de tantas 

almas jóvenes la inconfundible verdadera 

alegría de la fe”. El Cardenal Rouco repasó lo 

que fueron los preparativos, los días previos 

en las diócesis y cada uno de los momentos 

que se vivieron en los actos centrales, presi-

didos por Benedicto XVI. 

Ahora, precisó “hemos de recoger sus 

frutos y hemos de aprovechar el impulso 

apostólico que de ella se deriva para prose-

guir con decisión y confianza la tarea de la 

nueva evangelización en todos los campos, 

pero, en particular, en la pastoral juvenil”. 

También señaló que los impulsos proceden-

tes de la JMJ han de ayudar “a acrecentar la 

implicación de todos en el servicio de la ca-

ridad y de la solidaridad con los que más su-

fren los efectos de la crisis”. Precisamente, 

el Cardenal, en la última parte del discurso, 

reflexionó sobre los efectos de la crisis y so-

bre la pastoral de la juventud y vocacional.

Antes de finalizar, y a propósito de las 

elecciones generales celebradas el pasado 

domingo en España, en nombre de todos los 

obispos, el Cardenal Rouco deseó “a quienes 

han sido elegidos para gobernar, en tiempos 

Nota de prensa final de la XCVIII Asamblea 

Plenaria de la Conferencia Episcopal Espa-

ñola 

Madrid, 25-11-2011 

Los obispos españoles han celebrado, del 

lunes 21 al viernes 25 de noviembre, la 98º 

Asamblea Plenaria  de la Conferencia Episco-

pal Española.

Han participado en esta Asamblea 74 de 

los 75 obispos que hay actualmente en acti-

vo: 2 cardenales, 13 arzobispos más el Ordi-

nario castrense, 52 diocesanos y 7 auxiliares. 

No ha podido asistir el Obispo de Orihuela-

Alicante, Mons. D. Rafael Palmero Ramos, 

quien participa en Roma en dos encuentros 

relacionados con la Pastoral de la Salud. 

También han estado presentes en la Plenaria 

3 cardenales, 2 arzobispos y 5 obispos emé-

ritos. Además, en esta ocasión han asistido 

como invitados el obispo de Gibraltar y repre-

sentantes de las Conferencias Episcopales de 

Francia, Italia, Portugal y Polonia.

El Obispo de Huesca y de Jaca, Mons. D. 

Julián Ruiz Martorell, y el de Tarazona, Mons. 

D. Eusebio Ignacio Hernández Sola, O.A.R., 

han participado por primera vez tras su con-

sagración episcopal. Mons. Ruiz Martorell es 

miembro de la Comisión Episcopal de Ense-

ñanza y Catequesis y Mons. Hernández Sola 

[ ]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

cada de luz” y dan gracias a quienes la han 

hecho posible.

En la Exhortación se preguntan acerca de 

lo que la JMJ nos dice para alentarnos en la 

fe personal y en el apostolado. La Jornada 

Mundial de la Juventud, se afirma, nos dice 

que la Iglesia es joven, que la transmisión de 

la fe a los jóvenes es un hecho y que estos 

“constituyen un potencial de primer orden 

para la nueva evangelización”. Ellos, los jó-

venes, finaliza el texto, “son grandes evange-

lizadores en esta nueva hora de la Iglesia y 

del mundo”.

Información sobre la situación económica

El jueves, a las 16,30 horas, los obispos 

recibieron en la sala de la Plenaria al  profe-

sor Dr. D. Juan Velarde Fuertes, Catedrático 

emérito de Economía Aplicada, en la Univer-

sidad Complutense de Madrid, y miembro del 

Tribunal de Cuentas, quien les informó sobre 

la situación económica actual. La Asamblea 

se pronunció sobre este tema en la “Declara-

ción ante la crisis moral y económica”, apro-

bada en noviembre de 2009.

La CEE dona a Cáritas 5 millones de euros

Los presupuestos del Fondo Común In-

terdiocesano para 2012 se nutren del pago a 

cuenta de la Asignación Tributaria de 2012 y 

de la liquidación de la Asignación Tributaria 

de 2010. A día de hoy, no se han publicado 

datos de la cuota íntegra total del IRPF co-

rrespondiente al 2010 y por tanto, la Asam-

blea Plenaria ha decidido mantener, de ma-

nera provisional, la misma cantidad que en 

2011. Cuando se disponga de datos fiables 

sobre el resultado de la Asignación Tributa-

ria, se corregirá dicha cantidad al alza o a la 

baja, dependiendo de su resultado.

Mientras tanto, la CEE ha decidido au-

mentar en un 25% la colaboración económi-

tan difíciles, acierto, serenidad y espíritu de 

servicio en su noble y decisiva tarea”. A la 

vez que “como siempre hace la Iglesia con 

los gobernantes”, les ofreció “el apoyo espi-

ritual de nuestras oraciones y de las de todos 

los católicos”.

Saludo del Nuncio 

El Nuncio de Su Santidad en España, 

Mons. D. Renzo Fratini, también comenzó 

su saludo a la Plenaria recordando la JMJ. 

“Fue impresionante y altamente edifican-

te –afirmó– el verdadero ejemplo de fe y de 

civismo de más de dos millones de jóvenes. 

Este evento histórico, constituye un signo de 

esperanza importante en la misión de toda 

la Iglesia”.

Acción de gracias y exhortación después 

de la JMJ

La Plenaria ha aprobado una “Acción de 

gracias y exhortación después de la Jornada 

Mundial de la Juventud”.

“En nuestra Asamblea Plenaria del otoño 

–comienza el texto– los obispos nos hemos 

reunido por primera vez después de la Jor-

nada Mundial de la Juventud (JMJ) que tuvo 

lugar en Madrid el pasado mes de agosto. 

Hemos dado gracias a Dios, porque nos ha 

permitido celebrar ese gran acontecimiento 

de gracia, y hemos reflexionado acerca de 

su significado para la pastoral juvenil del fu-

turo e incluso para toda la obra de la nueva 

evangelización. Con este motivo, dirigimos 

estas palabras a los hijos de la Iglesia que 

peregrina en España, a quienes el Señor ha 

encomendado a nuestro cuidado pastoral, 

con el deseo de alentar y sostener a todos 

en la alegría de la fe y en el trabajo apos-

tólico”.

Los obispos recuerdan, en palabras del 

Papa, que la JMJ ha sido “una verdadera cas-
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2 San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia

La “Junta San Juan de Ávila, Doctor de la 

Iglesia” se ha reunido durante los días de 

Asamblea y ha presentado a la Plenaria un 

plan de acciones con dos objetivos: por una 

parte, preparar la celebración del doctorado, 

que tendrá lugar en Roma en la fecha que 

determine el Papa, y por otra, difundir la doc-

trina y figura del Santo Maestro, patrono del 

clero secular español.

Los obispos han dado el visto bueno a las 

iniciativas presentadas, que se darán a cono-

cer a la opinión pública próximamente.

Fundación “Escuela Viva”

La Asamblea Plenaria ha aprobado los 

estatutos de la Fundación canónica privada 

“Escuela Viva” y ha erigido dicha Fundación, 

que tiene como objetivo garantizar la conti-

nuidad de los centros educativos católicos, 

completando la labor de la Fundación Educa-

ción Católica, promovida por FERE-CECA en 

1992.

Documentos

Los obispos han estudiado un documento 

titulado “La verdad del amor humano”, pre-

sentado por la Comisión Episcopal de Apos-

tolado Seglar y la ponencia “Hacia una reno-

vada pastoral de las vocaciones sacerdota-

les”, que ha trabajado la Comisión Episcopal 

de Seminarios y Universidades. Ambos tex-

tos se remiten a los organismos correspon-

dientes para seguir trabajando sobre ellos.

Otros temas del orden del día

En la Asamblea se ha informado también 

sobre diversos asuntos de seguimiento y so-

bre las actividades de las distintas Comisio-

nes Episcopales, además de la aprobación 

de Asociaciones Nacionales. Asimismo la 

Plenaria ha aprobado la inclusión en el Ca-

ca que ha prestado en los últimos años a las 

Cáritas diocesanas. El donativo será ahora 

de 5 millones de euros, en lugar de los 4 

millones entregados el pasado año, lo que 

supone el 2,17% del Fondo Común Interdio-

cesano.

Plan Pastoral 

Los obispos han conocido un primer es-

quema del nuevo Plan Pastoral de la CEE que 

girará en torno a la nueva evangelización. En 

ese contexto han reflexionado sobre la Pas-

toral Juvenil y vocacional.

Está previsto que se siga trabajando en el 

Plan durante la próxima Comisión Permanen-

te y que se pueda aprobar en la Plenaria que 

tendrá lugar del 23 al 25 de abril de 2012.

V Centenario del nacimiento de Santa Te-

resa de Jesús

En 2015 se cumplen 500 años del naci-

miento de Santa Teresa de Jesús. Con este 

motivo, los Padres Carmelitas Descalzos, en 

coordinación con la diócesis de Ávila, están 

preparando diversos eventos para celebrar la 

conmemoración.

El obispo de Ávila, Mons. D. Jesús Gar-

cía Burillo y el Secretario General de la CEE, 

Mons. Martínez Camino, han informado a 

la Plenaria de las acciones que ya se están 

preparando y han propuesto a la Asamblea 

una serie de iniciativas concretas que, desde 

la Conferencia Episcopal, se llevarían a cabo 

para unirse a la celebración. Esas iniciativas 

se incorporarán, previsiblemente, al Plan 

Pastoral de la CEE. Entre otras, y como ade-

lantó el Cardenal Rouco en su discurso inau-

gural, “se está estudiando la conveniencia 

de solicitar la convocatoria de un Año jubilar 

teresiano, centrado especialmente en el cul-

tivo de la oración, de la que la Santa abulen-

se fue y es maestra consumada”.
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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

bros de la CEE, le felicitan por los resultados 

obtenidos en las elecciones. “Le aseguramos 

–señala el Cardenal Rouco– nuestra oración 

para que el Señor le conceda su luz y su fuer-

za en el desempeño de las altas responsabili-

dades que le encomienda el pueblo español, 

al servicio de la paz, la justicia, la libertad y el 

bien común de todos los ciudadanos”.

Asimismo, tanto el Presidente como el 

Secretario de la CEE le manifiestan a D. Ma-

riano Rajoy su disposición personal y la de 

la Conferencia Episcopal para colaborar sin-

ceramente con las autoridades legítimas del 

Estado en orden al mejor servicio del bien 

común. Precisamente, en el discurso de 

apertura de la Asamblea Plenaria de la CEE, 

que ha comenzado esta mañana, el Cardenal 

Rouco ha deseado “a quienes han sido elegi-

dos para gobernar, en tiempos tan difíciles, 

acierto, serenidad y espíritu de servicio en su 

noble y decisiva tarea”.

lendario Litúrgico de España de la celebra-

ción de Santa Ángela de la Cruz, virgen, el día 

5 de noviembre, como memoria libre.

La Biblia de la CEE, en formato popular

La Comisión Permanente, reunida de for-

ma extraordinaria el jueves 24 a las 20 h., ha 

aprobado la edición en formato popular de 

la Sagrada Biblia. Versión oficial de la Con-

ferencia Episcopal Española. Se presentará a 

lo largo del próximo mes de diciembre.

•	 La Permanente ha realizado también 

los siguientes nombramientos:D. Je-

sús Delgado Vilches, sacerdote de la 

diócesis de Jaén, como Consiliario de 

la Federación de Scouts Católicos de 

Andalucía.

•	D. Fidel Presa Merodio, laico de la dió-

cesis de Huelva, como Presidente de la 

Federación de Scouts Católicos de An-

dalucía.

•	Dª Susana Fernández Guisasola, laica 

de la archidiócesis de Oviedo reelegida 

Presidenta Nacional de Adoración Noc-

turna Femenina de España. 

Y ha autorizado a la Comisión Episcopal 

de Apostolado Seglar para el nombramien-

to de Dª Inmaculada Molina Ager, laica de 

la diócesis de Alcalá de Henares, como Se-

cretaria del Departamento de Pastoral de la 

Juventud.

Como ha sido habitual después de la cele-

bración de elecciones generales en España, 

los obispos han felicitado al vencedor de 

los comicios. En esta ocasión, el Presidente 

de la Conferencia Episcopal Española (CEE), 

Cardenal Antonio María Rouco Varela, y el 

Secretario General, Mons. D. Juan Antonio 

Martínez Camino, han enviado sendas cartas 

de felicitación al Presidente del Partido Po-

pular, D. Mariano Rajoy Brey.

El Cardenal Rouco Varela y Mons. Martí-

nez Camino, en nombre de todos los miem-
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2 que culminen de manera natural en la comu-

nió eucarística.

L’encontre de Jesús amb els deu leprosos, 

descrit a l’Evangeli de sant Lluc (cf. Lc 17,11-

19), i en particular les paraules que el Senyor 

adreça a un d’ells: «Aixeca’t i vés-te’n: la teva 

fe t’ha salvat» (v. 19), ajuden a prendre cons-

ciència de la importància de la fe per als qui, 

aclaparats pel patiment i la malaltia, s’acos-

ten al Senyor. En l’encontre amb ell, poden 

experimentar realment que qui creu no està 

mai sol! En efecte, Déu, per mitjà del seu Fill, 

no ens abandona en les nostres angoixes i 

patiments, és al nostre costat, ens ajuda a 

portar-los i vol guarir el nostre cor allí on és 

més profund (cf. Mc 2,1-12).

La fe d’aquell leprós que, a diferència dels 

altres, en veure’s curat, torna de seguida a Je-

sús ple de sorpresa i d’alegria per a manifes-

tar-li el seu reconeixement, deixa entreveure 

que la salut recuperada és signe de quelcom 

més preciós que la simple curació física, és 

signe de la salvació que Déu ens dóna a tra-

vés de Crist, i que s’expressa amb les parau-

les de Jesús: la teva fe t’ha salvat. Qui invoca 

el Senyor en el seu patiment i malaltia, està 

segur que el seu amor no l’abandona mai, i 

que l’amor de l’Església, que continua en el 

temps l’obra de salvació, mai no li mancarà. 

La curació física, expressió de la salvació més 

profunda, revela així la importància que l’ho-

me, en la seva integritat d’ànima i de cos, té 

per al Senyor. Cada sagrament, en definitiva, 

expressa i actua la proximitat de Déu mateix, 

el qual, de manera absolutament gratuïta, 

ens toca per mitjà de realitats materials que 

ell posa al seu servei i converteix en instru-

ments de l’encontre entre nosaltres i ell ma-

teix (cf. Homilia, Missa Crismal, 1 d’abril de 

2010). «La unitat entre creació i redempció es 

fa visible. Els sagraments són expressió de la 

corporeïtat de la nostra fe, que abraça cos i 

Missatge de Benet XVI en ocasió de la XX 

Jornada Mundial del Malalt 

Vaticà, 20-11-2011

«Aixeca’t i vés-te’n: la teva fe t’ha salvat» (Lc 

17,19)

Benvolguts germans i germanes,

En ocasió de la Jornada Mundial del Ma-

lalt, que celebrarem el proper dia 11 de febrer 

de 2012, memòria de la benaurada Mare de 

Déu de Lourdes, vull renovar la meva proxi-

mitat espiritual a tots els malalts que estan 

hospitalitzats o que són atesos per les seves 

famílies, i expresso a cadascun la sol·licitud 

i l’afecte de tota l’Església. En l’acolliment 

generós i afectuós de cada vida humana, so-

bretot de la feble i malalta, el cristià expressa 

un aspecte important del seu testimoniatge 

evangèlic seguint l’exemple de Crist, que 

s’ha inclinat davant els sofriments materials 

i espirituals de l’home per a guarir-los.

1. Aquest any, que constitueix la prepa-

ració més immediata per a la solemne Jor-

nada Mundial del Malalt, que se celebrarà 

a Alemanya l’11 de febrer de 2013, i que se 

centrarà en l’emblemàtica figura evangèlica 

del samarità (cf. Lc 10,29-37), voldria posar 

l’èmfasi en els «sagraments de guarició», és 

a dir, en el sagrament de la penitència i de la 

reconciliació, i en el de la unció dels malalts, 

[ ]Documents
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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

que els espera, els cerca, els va a trobar allí 

on el rebuig de la comunió els ha tancat en 

l’aïllament i en la divisió, els crida a reunir-se 

entorn de la seva taula, en l’alegria de la fes-

ta del perdó i la reconciliació. El moment del 

sofriment, en el qual podria sorgir la tempta-

ció d’abandonar-se al descoratjament i a la 

desesperació, pot transformar-se en temps 

de gràcia per a aturar-se a pensar i, com el 

fill pròdig de la paràbola, reflexionar sobre la 

pròpia vida, reconeixent els errors i fallades, 

sentir la nostàlgia de l’abraçada del Pare i re-

córrer el camí de tornada a casa. Ell, amb el 

seu gran amor, vetlla sempre i en qualsevol 

circumstància la nostra existència i ens espe-

ra per oferir, a cada fill que torna a ell, el do 

de la reconciliació plena i de l’alegria.

3. De la lectura de l’evangeli emergeix, 

clarament, que Jesús ha mostrat una predi-

lecció particular pels malalts. Ell no sols ha 

enviat els seus deixebles a curar les ferides 

(cf. Mt 10,8; Lc 9,2.10,9), sinó que també ha 

instituït per a ells un sagrament específic: la 

unció dels malalts. La carta de Jaume testi-

monia la presència d’aquest gest sacramen-

tal ja en la primera comunitat cristiana (cf. 

5,14-16): amb la unció dels malalts, acom-

panyada amb la pregària dels preveres, tota 

l’Església encomana els malalts al Senyor so-

frent i glorificat, perquè els alleugi les penes 

i els salvi; encara més, els exhorta a unir-se 

espiritualment a la passió i mort de Crist, per 

a contribuir, d’aquesta manera, al bé del po-

ble de Déu.

Aquest sagrament ens porta a contem-

plar el doble misteri de la muntanya de les 

Oliveres, on Jesús dramàticament troba, 

acceptant-la, la via que li indicava el Pare, 

la de la passió, la de l’acte suprem d’amor. 

En aquesta hora de prova, ell és el mitjancer 

«portant en ell mateix, assumint en ell ma-

teix el sofriment de la passió del món, trans-

ànima, l’home sencer» (Homilia, Missa Cris-

mal, 21 d’abril de 2011).

La tasca principal de l’Església és, certa-

ment, l’anunci del regne de Déu, «però pre-

cisament aquest mateix anunci ha de ser un 

procés de guarició: “per curar els cors aba-

tuts” (Is 61,1)» (ibid.), d’acord amb la missió 

que Jesús va confiar als seus deixebles (cf. 

Lc 9,1-2; Mt 10,1.5-14; Mc 6,7-13). El binomi 

entre salut física i renovació de l’ànima lace-

rada ens ajuda, doncs, a comprendre millor 

els «sagraments de curació».

2. El sagrament de la penitència ha estat, 

sovint, el centre de reflexió dels pastors de 

l’Església, per la gran importància que tenen 

en el camí de la vida cristiana, ja que «tota 

l’eficàcia de la penitència consisteix a resta-

blir-nos en la gràcia de Déu i a unir-nos a ell 

en una suprema amistat» (Catecisme de l’Es-

glésia catòlica, 1468). L’Església, continuant 

l’anunci de perdó i reconciliació proclamat 

per Jesús, invita de manera constant tota la 

humanitat a convertir-se i a creure en l’evan-

geli. Així ho diu l’apòstol Pau: «Som ambai-

xadors de Crist, i Déu mateix us exhorta a 

través nostre. Us ho demanem en nom de 

Crist: reconcilieu-vos amb Déu!» (2Co 5,20). 

Jesús, amb la seva vida anuncia i fa present 

la misericòrdia del Pare. Ell no ha vingut per 

condemnar, sinó per perdonar i salvar, per 

donar esperança fins i tot en la foscor més 

profunda del sofriment i del pecat, per do-

nar la vida eterna; així, en el sagrament de 

la penitència, en la «medicina de la confes-

sió», l’experiència del pecat no degenera 

en desesperació, sinó que troba l’amor que 

perdona i transforma (cf. Joan Pau II, Exhor-

tació apostòlica postsinodal Reconciliatio et 

pænitentia, 31).

Déu, «ric en misericòrdia» (Ef 2,4), com el 

pare de la paràbola evangèlica (cf. Lc 15,11-

32), no tanca el cor a cap dels seus fills, sinó 
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2 PL 36, 1319-1320). Es tracta de mitjans preci-

osos de la gràcia de Déu, que ajuden el ma-

lalt a conformar-se, cada cop amb més ple-

nitud, amb el misteri de la mort i resurrecció 

de Crist. Al costat d’aquests dos sagraments, 

voldria també subratllar la importància de 

l’eucaristia. Quan es rep en el moment de 

la malaltia contribueix de manera singular 

a realitzar aquesta transformació, associant 

qui es nodreix amb el cos i la sang de Jesús a 

l’oferiment que ell ha fet de si mateix al Pare 

per a la salvació de tots. Tota la comunitat 

eclesial, i la comunitat parroquial en particu-

lar, han d’assegurar que els qui, per motius 

de salut o d’edat, no poden desplaçar-se als 

llocs de culte puguin acostar-se ben sovint a 

la comunió sacramental. D’aquesta manera, 

a aquests germans i germanes se’ls ofereix 

la possibilitat de reforçar la relació amb Crist 

crucificat i ressuscitat, participant, amb la 

seva vida oferta per amor a Crist, en la mis-

sió mateixa de l’Església. En aquesta pers-

pectiva, és important que els sacerdots que 

presten la seva delicada missió als hospitals, 

a les clíniques i a les cases dels malalts se 

sentin veritables “ministres dels malalts”, 

signes i instruments de la compassió de 

Crist, que ha d’arribar a qualsevol home que 

estigui marcat pel sofriment» (Missatge per 

a la XVIII Jornada Mundial del Malalt, 22 de 

novembre de 2009).

La conformació amb el misteri pasqual de 

Crist, realitzada també mitjançant la pràc-

tica de la comunió espiritual, assumeix un 

significat molt particular quan l’eucaristia 

s’administra i es rep com a viàtic. En aquest 

moment de l’existència, ressonen de manera 

encara més incisiva les paraules del Senyor: 

«Qui menja la meva carn i beu la meva sang, 

té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer 

dia» (Jn 6,54). En efecte, l’eucaristia, sobretot 

com a viàtic, és —tal com ho va definir sant 

formant-lo en crit adreçat a Déu, portant-lo 

davant els ulls de Déu i posant-lo a les seves 

mans, portant-lo així realment al moment de 

la redempció» (Lectio divina, Trobada amb el 

clergat de Roma, 18 de febrer de 2010). Però 

«l’Hort de les Oliveres és també el lloc des 

d’on va ascendir al Pare, i és per tant el lloc 

de la Redempció […]. Aquest doble misteri de 

la muntanya de les Oliveres està sempre “ac-

tiu” també en l’oli sacramental de l’Església 

[…], signe de la bondat de Déu que arriba a 

nosaltres» (Homilia, Missa Crismal, 1 d’abril 

de 2010). En la unció dels malalts, la matè-

ria sacramental de l’oli se’ns ofereix «com a 

medicina de Déu […] que ara ens dóna la cer-

tesa de la seva bondat, que ens ha d’enfortir 

i consolar, però que, al mateix temps, i més 

enllà de la malaltia, remet a la curació defi-

nitiva, a la resurrecció (cf. Jm 5,14)» (ibid.).

Aquest sagrament mereix avui una consi-

deració més gran, tant en la reflexió teològi-

ca com en l’acció pastoral amb els malalts. 

Valorant els continguts de la pregària litúrgi-

ca, que s’adapten a les diverses situacions 

humanes unides a la malaltia, i no sols quan 

s’ha arribat al final de la vida (cf. Catecisme 

de l’Església catòlica, 1514), la unció dels 

malalts no ha de ser considerada com «un 

sagrament menor» en relació amb els altres. 

L’atenció i la cura pastoral envers els malalts, 

per una part és senyal de la tendresa de Déu 

amb els qui pateixen, i per l’altra beneficia 

també espiritualment els sacerdots i tota la 

comunitat cristiana, sabent que tot allò que 

es fa al més petit, es fa a Jesús mateix (cf. Mt 

25,40).

4. En relació amb els «sagraments de gua-

rició», sant Agustí afirma: «Déu cura totes les 

teves malalties. No temis, doncs: totes les 

teves malalties seran curades […]. Tu només 

has de deixar que ell et curi i no rebutjar les 

seves mans» (Exposició sobre el salm 102,5: 
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pateix en el camí de curació de les ferides del 

cos i de l’esperit.

Us asseguro el meu record en la pregària, 

mentre imparteixo a tots i cadascun una be-

nedicció apostòlica especial.

Benedictus pp XVI

Missatge de Nadal urbi et orbi de Benet XVI 

Vaticà, 25-12-2011

Benvolguts germans i germanes de Roma i 

d’arreu del món,

Crist ens ha nascut. Glòria a Déu a dalt del 

cel, i pau als homes que ell estima. Que arribi 

a tothom el ressò de l’anunci de Betlem que 

l’Església catòlica fa ressonar a tots els conti-

nents, més enllà de qualsevol frontera de na-

cionalitat, llengua o cultura. El Fill de Maria 

ha nascut per a tots, és el Salvador de tots.

Així ho invoca una antiga antífona litúr-

gica: «Oh Emmanuel, rei i legislador nostre, 

esperança de les nacions i salvador dels po-

bles, veniu a salvar-nos, Senyor Déu nostre.» 

Veni ad salvandum nos. Aquest és el clamor 

de l’home de tots els temps, que lamenta no 

saber superar per ell mateix les dificultats 

i perills, que necessita posar la seva mà en 

una altra de més gran i forta, una mà estesa 

cap a ell des de dalt. Estimats germans i ger-

manes, aquesta mà és Crist, nascut a Betlem 

de la Maria Verge. Ell és la mà que Déu ha 

estès a la humanitat, per a fer-la sortir de les 

arenes movedisses del pecat i mantenir-la 

dreta sobre la roca, la roca ferma de la seva 

veritat i del seu amor (cf. Sl 40,3).

Sí, això significa el nom d’aquell nen, el 

nom que, per voluntat de Déu, li van posar 

Maria i Josep: es diu Jesús, que significa ‘Sal-

vador’ (cf. Mt 1,21; Lc 1,31). Ell va ser enviat 

per Déu Pare per salvar-nos sobretot del mal 

Ignasi d’Antioquia— «fàrmac d’immortalitat, 

antídot contra la mort» (Carta als cristians 

d’Efes, 20: PG 5, 661), sagrament del pas de 

la mort a la vida, d’aquest món al Pare, que 

espera a tots a la Jerusalem celestial.

5. El tema d’aquest Missatge per a la XX 

Jornada Mundial del Malalt, «Aixeca’t i vés-

te’n: la teva fe t’ha salvat», fa referència tam-

bé al proper Any de la fe, que començarà l’11 

d’octubre de 2012, ocasió propícia i preciosa 

per a redescobrir la força i la bellesa de la fe, 

per a aprofundir-ne els continguts i per a tes-

timoniar-la en la vida de cada dia (cf. Carta 

apostòlica Porta fidei, 11 d’octubre de 2011). 

Vull animar els malalts i els qui pateixen a 

trobar sempre en la fe una àncora segura, 

alimentada per l’escolta de la paraula de 

Déu, la pregària personal i els sagraments, 

alhora que invito els pastors a facilitar-ne als 

malalts la celebració. Que els sacerdots, se-

guint l’exemple del Bon Pastor i com a guies 

del ramat que els ha estat confiat, es mostrin 

plens d’alegria, atents amb els més febles, 

els senzills, els pecadors, manifestant la mi-

sericòrdia infinita de Déu amb les paraules 

confortadores de l’esperança (cf. Sant Agus-

tí, Carta 95, 1: PL 33, 351-352).

A tots els qui treballen en el món de la 

salut, així com també a les famílies que en 

els seus membres mateixos veuen el rostre 

sofrent del Senyor Jesús, renovo el meu agra-

ïment i el de l’Església, perquè, amb la seva 

competència professional i tantes vegades 

silenciosa, sense parlar de Crist, el manifes-

ten (cf. Homilia, Missa Crismal, 21 d’abril de 

2011).

A Maria, mare de misericòrdia i salut dels 

malalts, adrecem la nostra mirada confiada 

i la nostra pregària; que la seva compassió 

maternal, viscuda al costat del Fill que ago-

nitza a la creu, acompanyi i sostingui la fe i 

l’esperança de cada persona malalta i que 
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2 aquest Nadal 2011 a l’Infant de Betlem, al Fill 

de Maria Verge, i diguem-li: «Veniu a salvar-

nos.» Ho reiterem units espiritualment a tan-

tes persones que viuen situacions difícils, i 

fent-nos veu dels qui no tenen veu.

Invoquem plegats l’auxili diví pels pobles 

de la Banya d’Àfrica, que pateixen a causa 

de la fam i la carestia, a vegades agreujada 

per un estat d’inseguretat persistent. Que 

la comunitat internacional no negui l’ajuda 

als molts pròfugs d’aquesta regió, durament 

provats en la seva dignitat.

Que el Senyor concedeixi consol a la po-

blació del sud-est asiàtic, especialment de 

Tailàndia i de les Filipines, que es troben en-

cara en greu situació de dificultat a causa de 

les recents inundacions.

I que socorri la humanitat afligida per 

tants conflictes que encara avui ensagnen 

el planeta. Que ell, que és el Príncep de la 

pau, concedeixi la pau i l’estabilitat a la terra 

on ha decidit entrar en el món, encoratjant la 

represa del diàleg entre israelians i palestins. 

Que faci cessar la violència a Síria, on ja s’ha 

vessat tanta sang. Que afavoreixi la plena re-

conciliació i l’estabilitat a l’Iraq i l’Afganistan. 

Que doni un renovat vigor a la construcció 

del bé comú en tots els sectors de la societat 

als països del nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà.

Que el naixement del Salvador reforci 

les perspectives de diàleg i la col·laboració 

a Myanmar, a la recerca de solucions com-

partides. Que el naixement del Redemptor 

asseguri l’estabilitat política als països de la 

regió africana dels Grans Llacs i enforteixi el 

compromís dels habitants del Sudan del Sud 

per a protegir els drets de tots els ciutadans

Estimats germans i germanes, girem la 

mirada a la gruta de Betlem: el nen que con-

templem és la nostra salvació. Ell ha portat al 

món un missatge universal de reconciliació i 

de pau. Obrim-li els nostres cors, donem-li la 

profund arrelat en l’home i en la història: 

aquest mal de la separació de Déu, de l’or-

gull presumptuós d’actuar per un mateix, de 

posar-se en concurrència amb Déu i ocupar 

el seu lloc, de decidir el que és bo i el que és 

dolent, de ser l’amo de la vida i de la mort (cf. 

Gn 3,1-7). Aquest és el gran mal, el gran pe-

cat, del qual nosaltres, els homes, no podem 

salvar-nos si no és encomanant-nos a l’ajuda 

de Déu, si no és implorant-li: Veni ad salvan-

dum nos ‘Veniu a salvar-nos.’

Ja el mer fet d’aquesta súplica al cel ens 

posa en la posició justa, ens endinsa en la 

veritat de nosaltres mateixos: nosaltres, en 

efecte, som els qui van clamar a Déu i han 

estat salvats [cf. Est 10,3f (grec)]. Déu és el 

Salvador, nosaltres, els qui estem en perill. 

Ell és el metge, nosaltres, els malalts. Reco-

nèixer-lo és el primer pas cap a la salvació, 

cap a la sortida del laberint en què nosaltres 

mateixos ens hem tancat amb el nostre or-

gull. Aixecar els ulls al cel, estendre les mans 

i invocar ajuda, és el camí de sortida, sempre 

que hi hagi algú que escolti i que pugui venir 

en auxili nostre.

Jesucrist és la prova que Déu ha escoltat 

el nostre clamor. I, no sols això. Déu té un 

amor tan fort per nosaltres que no pot ro-

mandre en ell mateix, que en surt i ve entre 

nosaltres, compartint la nostra condició fins 

al final (cf. Ex 3,7-12). La resposta que Déu 

ha donat en Jesús al clamor de l’home supe-

ra infinitament les nostres expectatives, arri-

bant a una solidaritat tan gran que no pot ser 

només humana, sinó divina. Només el Déu 

que és amor i l’amor que és Déu podia optar 

per salvar-nos per aquest camí, que és sens 

dubte el més llarg, però és el que respecta la 

seva veritat i la nostra: el camí de la reconci-

liació, del diàleg i de la col·laboració.

Per tant, estimats germans i germanes 

de Roma i d’arreu del món, dirigim-nos en 
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En aquest final d’any, Europa es troba en 

una crisi econòmica i financera que, en últi-

ma instància, té el seu origen en la crisi ètica 

que amenaça el Vell Continent. Encara que 

no estan en discussió alguns valors com la 

solidaritat, el compromís pels altres, la res-

ponsabilitat pels pobres i els qui pateixen, 

manca ben sovint la força que els motivi, ca-

paç d’induir les persones i els grups socials a 

renúncies i sacrificis. El coneixement i la vo-

luntat no segueixen sempre la mateixa pau-

ta. La voluntat que defensa l’interès personal 

enfosqueix el coneixement, i el coneixement 

debilitat no és capaç d’enfortir la voluntat. 

Per això, d’aquesta crisi sorgeixen preguntes 

molt fonamentals: On és la llum que pugui 

il·luminar el nostre coneixement, no sols 

amb idees generals, sinó amb imperatius 

concrets? On és la força que porta cap amunt 

la nostra voluntat? Aquestes són preguntes a 

les quals ha de respondre el nostre anunci de 

l’evangeli, la nova evangelització, perquè el 

missatge arribi a ser esdeveniment i l’anunci 

es converteixi en vida.

En efecte, el gran tema d’aquest any, així 

com també dels següents, és com anunciar 

l’evangeli. De quina manera la fe, en tant que 

força viva i vital, pot arribar a ser avui reali-

tat? Tots els esdeveniments eclesials de l’any 

que està per concloure han estat relacionats 

en definitiva amb aquest tema. S’han fet vi-

atges a Croàcia, a Espanya, per a la Jornada 

Mundial de la Joventut, a la meva pàtria, Ale-

manya, i finalment a l’Àfrica, a Benín, per a 

l’entrega del document postsinodal sobre 

justícia, pau i reconciliació; un document del 

qual ha de néixer una realitat concreta a les 

diferents Esglésies particulars. Han estat in-

oblidables també els viatges a Venècia, a San 

Marino, a Ancona, per al Congrés eucarístic, i 

a Calàbria. I ha tingut lloc, en fi, la important 

jornada de l’encontre entre les religions i en-

benvinguda en les nostres vides. Repetim-li 

amb confiança i esperança: Veni ad salvan-

dum nos.

Benedictus pp XVI

Discurs de Benet XVI a la cúria romana amb 

motiu de les felicitacions de Nadal

Vaticà, 22-12-2011

Senyors Cardenals,

Venerats germans en l’episcopat i en el 

presbiterat,

Benvolguts germans i germanes,

Vivim avui en un moment especialment 

intens. El sant Nadal és ja ben a prop i porta 

la gran família de la cúria romana a reunir-

se per a aquest bonic intercanvi de felicita-

cions, que comporten el desig recíproc de 

viure amb alegria i fruit espiritual autèntic la 

festa de Déu que es va fer carn i es va esta-

blir entre nosaltres (cf. Jn 1,14). Aquesta és 

per a mi una ocasió no sols per a expressar 

la meva felicitació personal, sinó també per 

a manifestar a cadascun de vosaltres el meu 

agraïment i el de l’Església pel vostre servei 

generós; us prego que el transmeteu també 

a tots els col·laboradors de la nostra gran 

família. Dono les gràcies de manera parti-

cular al cardenal degà, Angelo Sodano, que 

s’ha fet portaveu dels sentiments de tots els 

presents i dels qui treballen a les diferents 

oficines de la cúria, del Govern, inclosos els 

qui exerceixen el seu ministeri en les repre-

sentacions pontifícies repartides per tot 

el món. Tots estem compromesos perquè 

l’anunci que els àngels van proclamar en la 

nit de Betlem, «Glòria a Déu a dalt del cel, i 

a la terra pau als homes que ell estima» (Lc 

2,14), ressoni arreu de la terra per portar goig 

i esperança.
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2 ha certament a l’Àfrica, sempre s’experimen-

tava l’alegria de ser cristians, d’estar sostin-

guts per la felicitat interior de conèixer Crist 

i de pertànyer a la seva Església. D’aquesta 

alegria neixen també les energies per servir 

Crist en les situacions aclaparadores de so-

friment humà, per posar-se a la seva dispo-

sició, sense replegar-se en el propi benestar. 

Trobar aquesta fe disposada al sacrifici, i pre-

cisament alegre en això, és una gran medeci-

na contra el cansament de ser cristians que 

experimentem a Europa.

La magnífica experiència de la Jornada 

Mundial de la Joventut, a Madrid, ha estat 

també una medecina contra el cansament de 

creure. Ha estat una nova evangelització vis-

cuda. Cada cop amb més claredat es perfila 

en les Jornades Mundials de la Joventut una 

manera nova, rejovenida, de ser cristià, que 

voldria intentar caracteritzar en cinc punts:

1. Primer, hi ha una nova experiència de 

la catolicitat, de la universalitat de l’Església. 

Això és el que ha impressionat immediata-

ment els joves i tots els presents: venim de 

tots els continents i, encara que mai no ens 

hem vist abans, ens coneixem. Parlem llen-

gües diferents i tenim hàbits de vida distints, 

diferents formes culturals i, això no obstant, 

ens trobem immediatament units, junts com 

una gran família. Es relativitza la separació 

i la diversitat exterior. Tots quedem tocats 

per l’únic Senyor Jesucrist, en el qual se’ns 

ha manifestat el vertader ésser de l’home i, 

alhora, el rostre mateix de Déu. Les nostres 

pregàries són les mateixes. En virtut de l’en-

contre interior amb Jesucrist, hem rebut en el 

nostre interior la mateixa formació de la raó, 

de la voluntat i del cor. I, finalment, la litúrgia 

comuna constitueix una mena de pàtria del 

cor i ens uneix en una gran família. El fet que 

tots els éssers humans siguin germans i ger-

manes no és només una idea, sinó que aquí 

tre les persones a la recerca de veritat i de 

pau a Assís, una jornada concebuda com un 

nou impuls en el pelegrinatge cap a la veritat 

i la pau. La institució del Consell pontifici per 

a la promoció de la nova evangelització ens 

remet anticipadament al Sínode que sobre el 

mateix tema tindrà lloc l’any que ve. També 

té a veure amb això l’Any de la fe, en record 

del començament del Concili, fa cinquanta 

anys. Cadascun d’aquests esdeveniments ha 

tingut el seu matís concret. A Alemanya, el 

país d’origen de la Reforma, la qüestió ecu-

mènica, amb totes les dificultats i esperan-

ces, ha tingut naturalment una importància 

particular. Indissolublement unida a això, hi 

ha sempre al centre de les discussions una 

pregunta: Què és una reforma de l’Església? 

Com s’esdevé? Quins són els seus camins i 

objectius? No sols els fidels creients, sinó 

també d’altres d’aliens, observen amb preo-

cupació que els qui van regularment a l’es-

glésia són cada cop més grans i el seu nom-

bre disminueix contínuament; que hi ha un 

estancament de les vocacions al sacerdoci; 

que creixen l’escepticisme i la incredulitat. 

Què hem de fer, doncs? Hi ha una infinitat 

de discussions sobre el que s’ha de fer per 

a invertir la tendència. I, certament, cal fer 

moltes coses. Però fer, per si sol, no resol el 

problema. El nucli de la crisi de l’Església a 

Europa és la crisi de fe. Si no hi trobem una 

resposta, si la fe no adquireix nova vitalitat, 

amb una convicció profunda i una força real 

gràcies a l’encontre amb Jesucrist, totes les 

altres reformes seran ineficaces.

En aquest sentit, la trobada a l’Àfrica amb 

la joiosa passió per la fe ha estat de gran en-

coratjament. Allí no es percebia cap senyal 

del cansament de la fe, tan difós entre nos-

altres, cap tedi pel fet de ser cristians, com 

es percep cada cop més en nosaltres. Amb 

tants problemes, sofriments i penes com hi 
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en canvi, no es tractava de perfeccionar-se a 

ells mateixos o de voler tenir la vida per a ells 

mateixos. Aquests joves han fet el bé —en-

cara que aquest fer hagi estat costós, enca-

ra que hagi suposat sacrificis— simplement 

perquè fer el bé és quelcom bonic, és bonic 

ser per als altres. Només cal atrevir-se a fer 

el salt. Tot això ha estat precedit per l’encon-

tre amb Jesucrist, un encontre que encén en 

nosaltres l’amor per Déu i pels altres, i ens 

allibera de la recerca del nostre «jo» mateix. 

Una oració atribuïda a sant Francesc Xavier 

diu: «Faig el bé no perquè a canvi entraré al 

cel i ni tan sols perquè, en cas contrari, em 

podries enviar a l’infern. El faig perquè tu 

ets tu, el meu rei i el meu Senyor.» També a 

l’Àfrica vaig trobar aquesta mateixa actitud, 

per exemple en les religioses de la mare Te-

resa que cuiden nens abandonats, malalts, 

pobres i que sofreixen, sense preguntar-se 

per elles mateixes, i, precisament així, es fan 

interiorment riques i lliures. Aquesta és l’ac-

titud pròpiament cristiana. També ha estat 

inoblidable per a mi l’encontre amb els joves 

discapacitats a la Fundació Sant Josep de 

Madrid, on vaig trobar novament la mateixa 

generositat de posar-se a disposició dels al-

tres, una generositat a donar-se que, en de-

finitiva, neix de l’encontre amb Crist que s’ha 

entregat a ell mateix per nosaltres.

3. Un tercer element, que de manera cada 

vegada més natural i central forma part de 

les Jornades Mundials de la Joventut, i de 

l’espiritualitat que en prové, és l’adoració. 

Va ser inoblidable per a mi, durant el meu 

viatge al Regne Unit, el moment a Hydepark, 

en què desenes de milers de persones, ma-

joritàriament joves, van respondre amb un 

silenci intens a la presència del Senyor en 

el Santíssim Sagrament, adorant-lo. El ma-

teix va passar, de manera més reduïda, al 

Zagreb, i novament a Madrid, després del 

es converteix en una experiència real i co-

muna que produeix alegria. I, així, hem com-

près també de manera molt concreta que, no 

obstant totes les fatigues i la foscor, és bonic 

pertànyer a l’Església universal, a l’Església 

catòlica, que el Senyor ens ha donat.

2. D’aquí neix després una manera nova 

de viure el fet de ser homes, de ser cristi-

ans. Una de les experiències més importants 

d’aquells dies va ser per a mi l’encontre amb 

els voluntaris de la Jornada Mundial de la Jo-

ventut: eren al voltant de 20.000 joves que, 

sense excepció, havien posat a disposició 

setmanes o mesos de la seva vida per a col-

laborar en els preparatius tècnics, organit-

zatius i de contingut de la JMJ, i precisament 

així havien fet possible el desenvolupament 

ordenat de tot el conjunt. En donar el seu 

temps, l’home dóna sempre una part de la 

seva vida. Al final, aquests joves estaven vi-

siblement i «tangiblement» plens d’una gran 

sensació de felicitat: el temps que havien en-

tregat tenia un sentit; precisament en el fet 

de donar el seu temps i la seva força labo-

ral havien trobat el temps, la vida. I llavors, 

quelcom fonamental se m’ha fet evident: 

aquests joves havien ofert en la fe una porció 

de vida, no perquè se’ls havia manat o per-

què amb això es guanyava el cel; ni tan sols 

perquè així s’evita el perill de l’infern. No ho 

havien fet perquè volguessin ser perfectes. 

No miraven enrere, a ells mateixos. Em va ve-

nir a la ment la imatge de la dona de Lot que, 

pel fet de mirar enrere, es va convertir en una 

estàtua de sal. Quantes vegades la vida dels 

cristians es caracteritza per mirar sobretot a 

ells mateixos; fan el bé, per dir-ho així, per a 

ells mateixos. I que n’és, de gran, la temp-

tació de tots els homes de preocupar-se 

sobretot d’ells mateixos, de mirar enrere, a 

ells mateixos, convertint-se així interiorment 

en quelcom buit, en «estàtues de sal». Aquí, 
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2 la força positiva del Creador, que ens atrau 

cap amunt.

5. Finalment, com a última característica 

que no cal descuidar en l’espiritualitat de 

les Jornades Mundials de la Joventut, voldria 

esmentar l’alegria. D’on ve? Com s’explica? 

Segurament hi ha molts factors que interve-

nen alhora. Però, d’acord amb el meu parer, 

el decisiu és la certesa que prové de la fe: jo 

sóc estimat. Tinc una comesa en la història. 

Sóc acceptat, sóc estimat. Josef Pieper, en el 

seu llibre sobre l’amor, ha mostrat que l’ho-

me pot acceptar-se a ell mateix només si és 

acceptat per algú altre. Té necessitat que hi 

hagi un altre que li digui, i no sols de parau-

la: «És bo que tu existeixis.» Només a partir 

d’un «tu», el «jo» pot trobar-se a ell mateix. 

Només si és acceptat, el «jo» pot acceptar-

se a ell mateix. Qui no és estimat ni tan sols 

pot estimar-se a ell mateix. Aquest ser aco-

llit prové sobretot d’una altra persona. Però 

qualsevol acolliment humà és fràgil. Al cap 

i a la fi, tenim necessitat d’un acolliment 

incondicionat. Només si Déu m’acull, i es-

tic segur d’això, sabré definitivament: «És 

bo que jo existeixi.» És bo ser una persona 

humana. Allí on falta la percepció de l’home 

de ser acollit per part de Déu, de ser estimat 

per ell, la pregunta sobre si és veritablement 

bo existir com a persona humana ja no tro-

ba cap resposta. El dubte sobre l’existència 

humana es fa cada vegada més insuperable. 

Quan arriba a ser dominant el dubte sobre 

Déu, sorgeix inevitablement el dubte so-

bre el mateix fet de ser homes. Avui veiem 

com aquest dubte es difon. Ho veiem en la 

manca d’alegria, en la tristesa interior que 

es pot llegir en tants rostres humans. Només 

la fe em dóna la certesa: «És bo que jo exis-

teixi.» És bo existir com a persona humana, 

fins i tot en temps difícils. La fe alegra des 

de dins. Aquesta és una de les experiències 

temporal que amenaçava d’espatllar tota 

la trobada nocturna pel fet de no funcionar 

els micròfons. Déu és omnipresent, sí. Però 

la presència corpòria de Crist ressuscitat és 

una altra cosa, quelcom nou. El Ressuscitat 

ve enmig nostre. I llavors no podem sinó dir 

amb l’apòstol Tomàs: «Senyor meu i Déu 

meu.» L’adoració és per damunt de tot un 

acte de fe: l’acte de fe com a tal. Déu no és 

una hipòtesi qualsevol, possible o impossi-

ble, sobre l’origen de l’univers. Ell és allí. I 

si ell està present, jo m’inclino davant seu. 

Llavors, raó, voluntat i cor s’obren cap a ell, 

a partir d’ell. En Crist ressuscitat està pre-

sent el Déu que s’ha fet home, que va patir 

per nosaltres perquè ens estima. Entrem en 

aquesta certesa de l’amor corpori de Déu 

per nosaltres, i ho fem estimant amb ell. Això 

és adoració, i això marcarà després la meva 

vida. Només així puc celebrar també l’euca-

ristia de manera adequada i rebre rectament 

el cos del Senyor.

4. Un altre element important de les Jor-

nades Mundials de la Joventut és la presèn-

cia del sagrament de la penitència, que, de 

manera cada vegada més natural, forma part 

del conjunt. Amb això reconeixem que tenim 

contínuament necessitat de perdó i que per-

dó significa responsabilitat. Hi ha en l’home, 

provinent del Creador, la disponibilitat a es-

timar i la capacitat de respondre a Déu en la 

fe. Però, provinent de la història pecamino-

sa de l’home (la doctrina de l’Església parla 

del pecat original), hi ha també la tendència 

contrària a l’amor: la tendència a l’egoisme, 

a tancar-se en un mateix, més encara, al mal. 

La meva ànima es taca una vegada i una altra 

per aquesta força de gravetat que hi ha en 

mi, que m’atrau cap avall. Per això necessi-

tem la humilitat que sempre demana nova-

ment perdó a Déu; que es deixa purificar i 

que desperta en nosaltres la força contrària, 
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meravelloses de les Jornades Mundials de la 

Joventut.

Ens portaria ben lluny parlar ara també de 

l’encontre d’Assís de manera detallada, com 

ho mereixeria la importància de l’esdeveni-

ment. Donem les gràcies senzillament a Déu 

perquè nosaltres —representants de les reli-

gions del món i també representants del pen-

sament a la recerca de la veritat— ens vam 

poder trobar aquell dia en un clima d’amistat 

i de respecte recíproc, en l’amor per la veri-

tat i en la responsabilitat comuna per la pau. 

Podem esperar que d’aquest encontre hagi 

nascut una nova disponibilitat per a servir la 

pau, la reconciliació i la justícia.

Per últim, voldria agrair de cor a tots vos-

altres el suport per portar endavant la missió 

que el Senyor ens ha confiat com a testimo-

nis de la seva veritat, i us desitjo a tots l’ale-

gria que Déu, en l’encarnació del seu Fill, ens 

ha volgut donar. Feliç Nadal a tots vosaltres. 

Gràcies.

Benedictus pp XVI
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