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El sexe ressuscitat en l’amor (6-5-2012)

En efecte, tot el que fou creat, des de la 
Resurrecció, recupera la seva pròpia llu-
entor, el seu esclat i la seva escalfor. Res 
d’aquest món que va sortir de les mans de 
Déu creador, és anul·lat o rebutjat, sinó 
que per contra, “recupera el seu veritable 
ésser”, la seva bondat i la seva bellesa ori-
ginal. Així passa amb la sexualitat huma-
na. Amb la persona humana renascuda per 
la fe, de l’aigua i de l’Esperit, ressuscita la 
seva sexualitat.

És urgent explicar i entendre la vivèn-
cia cristiana de la sexualitat des d’aques-
ta perspectiva. A partir d’ella es comprèn 
tot el que predica l’Església sobre la moral 
sexual, que moltes ments desconeixen, 
prefereixen ignorar o són incapaces d’ac-
ceptar.

El Gran Cànon de sant Andreu de Creta 
dedica uns bells fragments a pregar Déu, 
expressant el penediment i recuperant 
l’amor, mitjançant la unificació de dos epi-
sodis evangèlics, en els quals dues dones 
ungeixen el cos de Jesús. Una, la dona pú-
blica de Lc 7,36-50 i una altra la dona de 
Betània (Mc 14,3-9), que sant Joan identi-
fica amb Maria, la germana de Llàtzer (Jn 
12,1-8). En tots dos casos, diu en el seu 
comentari O. Clément, “l’eros és transfigu-
rat sense ser negat… Jesús, al·ludint al seu 

cos, remet al misteri del sepulcre i de la re-
surrecció, d’on brollarà per a nosaltres la 
possibilitat d’una alegria no passional de 
vida. Allò carnal absolut (el contacte i els 
gestos físics) esdevé l’espiritual absolut”.

“Em llanço als teus peus, i les meves 
llàgrimes són veu… amb la mateixa veu de 
la pecadora, implorant el teu amor… Com 
un got de perfum, oh Salvador meu, la mir-
ra de les meves llàgrimes estenc sobre el 
teu cap” (Oda 7a, 17; Oda 8a, 17)

Joan Clímac afirmarà que, quan Jesús 
deia “aquesta dona ha estimat molt”, ex-
pressava que, en veure’s perdonada, ha-
via suplantat un amor amb un altre amor 
més gran. Nosaltres direm que “havia vist 
transfigurat el seu amor en un altre millor i 
veritable”. I ara els seus gestos obeeixen i 
transmeten aquest amor millor.

Aquests gestos nascuts de l’amor humà 
ressuscitat (l’eros transfigurat), adquirei-
xen un significat veritablement espiritual. 
Crist, el Verb en carn humana, va fer el seu 
primer miracle a Canà. Allí, transformant 
l’aigua en vi, va beneir el matrimoni i va 
transfigurar l’eros en amor tendre i com-
passiu, perdonador i gratuït, alliberador i 
generós, sacrificat i gloriós, concret i etern.

“Sant és el matrimoni i cast el llit nupci-
al, un cop Crist ha vingut en carn humana i 
ho va beneir en les noces de Canà. Va can-
viar l’aigua en vi (oh primer miracle) per 
transformar-te, ànima meva” (Oda 9a, 12).

Diuen que l’experiència de l’amor se-
xuat, l’eros, és un succedani del desig 
d’infinit. I que el filòsof S. Kierkegaard la 
denominava “petites eternitats del plaer”. 
No sé si és una exageració, però sí que és 
veritat que tot amor humà conté una certa 
nostàlgia del paradís.

- Vam ser creats per l’amor, en l’amor i 
per a estimar.

[ ]Escrits
dominicals
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- Avui vivim desvinculats de la seva font, 
immersos en el desamor, oblidats del 
nostre destí.

- Però amb Crist ha ressuscitat l’amor 
com a font, atmosfera vital i destí.

És el mateix eros el que ha estat sal-
vat. Ha trobat el camí que li és propi des 
de la creació. Ja és possible l’amor humà, 
ningú no podrà ignorar què significa esti-
mar, l’amor humà ja ha trobat el seu lloc i 
la seva mesura.

El poder que ressuscita en el servei 
(13-5-2012)

La Resurrecció de Jesucrist també arri-
ba al poder. El “poder” forma part de les 
realitats creades més significatives per 
a entendre l’ésser humà. Ens referim no 
només al poder polític o econòmic, sinó 
a tota capacitat humana, a tot valor, que 
permet a la persona viure, realitzar-se, llui-
tar i progressar. En aquest sentit, podem 
parlar de la tragèdia dels qui es veuen a 
si mateixos “impotents” per a afrontar la 
vida, potser propers a l’autodestrucció, i 
de “triomfadors”, satisfets del que acon-
segueixen, segurs d’ells mateixos i feliços. 
En el llenguatge corrent diem “poder” a la 
capacitat d’influir, condicionar i fins i tot 
dominar els altres. Així parlem del poder 
d’un líder, d’un ric, d’un polític, d’algú que 
gaudeix d’una autoritat.

Entenem que totes aquestes formes de 
poder no són dolentes en si mateixes. Són 
força i capacitat per a viure. Més encara, 
estan cridades a ressuscitar. I, com que 
tots no som “poderosos”, com que són 
pocs els rics i els qui manen, o els líders 
socials, convé que ens fixem, sobretot, en 
aquell poder que tenim tots, cadascú el 
seu, entès com la capacitat per a viure, el 

conjunt de qualitats humanes i de capa-
citats, que en diem riquesa personal. Si, 
a més del poder particular per a dirigir la 
pròpia vida, un exerceix alguna influència 
sobre els altres, amb major raó haurà de 
preguntar-se com ressuscita el poder.

Quan diem que “el poder corromp”, ens 
referim sobretot al poder social. Jesucrist 
va dir als seus deixebles: “Sabeu que els 
qui figuren com a governants de les na-
cions les dominen com si en fossin amos 
i les mantenen sota el seu poder” (Mc 10, 
42). Però podríem aplicar aquesta frase 
a tot tipus de poder, entès aquest com a 
riquesa personal; i algú va dir que una ter-
rible maledicció consistia a dir-li a un altre: 
“Tant de bo et neixi un fill ric!”. Jesucrist va 
dir que era molt difícil que un ric entrés en 
el Regne dels cels (cf. Mt 19, 23). Tot s’ha 
entendre.

El pecat es troba a pler barrejat amb el 
poder. Potser el pecat no sigui altra cosa 
que un mal exercici del poder. El pecat 
original d’Adam i Eva, el nostre i el de tots 
els temps, consisteix a creure’ns tan pode-
rosos com déus i, a més, intentar utilitzar 
aquest pretès poder per a dominar el món, 
els altres i Déu.

Doncs bé, aquest poder va morir amb la 
mort del totpoderós a la creu. No va morir 
ni el poder ni la força que permet viure. Va 
morir el poder corromput i dominador. Va 
morir el poder prepotent i exaltat. Què és 
el que va ressuscitar? El poder transfigurat.

- El poder del totpoderós consisteix a 
estimar.

- L’amor el va dur a morir impotent.
- Quan va ressuscitar, el poder va 

quedar transfigurat en servei.
Jesús va dir: “Entre vosaltres no ha de 

ser pas així: qui vulgui ser important en-
mig vostre, que es faci el vostre servidor, i 
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de tots; com el Fill de l’home, que no ha 
vingut a ser servit, sinó a servir i a donar 
la seva vida com a rescat per tothom” (Mc 
10, 43-45). No cal esperar a sentir-se cridat 
a una especial vocació o a tenir un càrrec 
públic per a aplicar aquestes paraules a 
la pròpia vida. Tot allò que tenim i som, 
tota la nostra riquesa i poder personal no 
té altra raó de ser sinó el servei per amor. 
D’una altra manera, desgastarem el que 
som i tenim fins a l’extenuació, i potser riu-
rem alguna vegada, però no serem feliços. 
Déu ens va fer per a estimar servint... I així 
ressuscitem.

El goig que ressuscita en el paradís 
(20-5-2012)

Recordem que començàvem el nostre camí 
quaresmal revivint la nostàlgia del para-
dís, aquesta sensació d’estar fets per a la 
felicitat, encara que constatem tant dolor 
en el present i que potser les coses podri-
en haver estat o poden ser d’una altra ma-
nera. Amb el llenguatge del Gran Cànon de 
sant Andreu de Creta, dèiem que havíem 
estat creats, vestits amb la túnica de be-
llesa del món que ens envoltava. Aquesta 
bellesa va quedar enfosquida. Vam perdre 
aquest paradís, el jardí va quedar tancat.

Ens restava, però, un rastre d’alegria, 
unes petjades que permetien albirar la 
felicitat perduda. També aquesta alegria, 
com l’afecte i el poder, va ser vençuda en 
la Creu, aixafada pel plor.

Però avui, tot culminant el camí pas-
qual, veiem que ha ressuscitat en glò-
ria i felicitat. S’ha complert l’esperança 
d’aquells que, sabent el camí del paradís, 
es reconeixien incapaços de seguir-lo fins 
a l’extrem i van romandre en l’espera con-

fiada que algú el caminés i franquegés la 
porta. L’Ascensió és la festa on contem-
plem Jesucrist victoriós, com a autèntic 
heroi de l’amor, penetrant encara més en-
llà del jardí, en el lloc de la felicitat plena 
i eterna.

Es tracta, llavors, de conquistar el para-
dís? El Gran Cànon introdueix l’escena de 
la conversa dels dos lladres crucificats al 
costat de Jesús, segons l’evangeli de sant 
Lluc. Un lladre posa a Jesús davant la més 
forta i definitiva temptació: la del poder 
eficaç i transformador, com a solució a tots 
els mals i creus del món. Com vam dir, Je-
sús tria la impotència i l’abandó al Pare. 
L’altre lladre fa el camí contrari al primer: 
reconeix en la humiliació de Jesús el sofri-
ment del just i de l’innocent. Com a tal serà 
constituït Senyor pel Pare. Reconegut hu-
milment el seu pecat, li demana ser rebut 
en el Regne… I diu el Gran Cànon:

“Amb un gest, oh Crist, vas fer ciutadà 
del cel al lladre que sobre la creu et cridava 
‘recorda’t de mi’. Fes-me la gràcia d’imitar 
el seu penediment, a mi que sóc indigne 
servent teu” (Oda 6a,1)… “Que pugui sen-
tir la teva veu amant, com el malfactor en 
la creu: ‘En veritat et dic que estaràs amb 
mi al paradís” (Oda 9a,21).

Així doncs, el paradís no es conquereix, 
sinó que es rep com a do. S’ha de demanar 
en ple sofriment (merescut?) i es rep amo-
rosament (gratuïtament) d’aquell que sí 
que l’ha conquistat i n’ha estat constituït 
el seu Senyor.

Són tres creus, les mateixes, com tres 
sofriments extrems. Però cadascuna té un 
sentit particular segons el cor de la víctima 
que d’elles penja.

- Una creu és ocasió d’ensopec del po-
der orgullós i prepotent.

- L’altra és redemptora, com a realitza-
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ció de l’amor i de la confiança més 
absoluta en Déu Pare de la vida.

- L’altra, gràcies a aquesta, resulta por-
ta d’accés al paradís.

Units a la seva humanitat, Jesucrist ens 
introdueix avui en la glòria. Hem entès que 
el sant no és sinó aquell pecador conscient 
de ser-ho i que, en conseqüència, viu obert 
i “penjat” de la gràcia. Només aquest amor 
gratuït ens eleva i ens permet gaudir de la 
felicitat.

“Amb la teva gràcia, dóna’m l’alegria, 
oh Salvador” (Oda 7a,18)

Quina Església? (27-5-2012)

Jesucrist va marxar a la glòria i ens va dei-
xar la seva Església. En ella se’l pot trobar, 
perquè des de Pentecosta s’ha convertit 
en estatge del seu Esperit.

Al llarg de trenta o quaranta anys, so-
bretot en temps de crisis, va sonant una 
pregunta de manera insistent: “Quina Es-
glésia volem bastir?” Aquesta pregunta, 
almenys, és desafortunada. Primer, per-
què no deixa de ser una gosadia allò de 
“nosaltres construïm l’Església”. Segon, 
perquè, si la pregunta es formula a un grup 
cristià veritablement plural, normalment 
resta sense resposta concreta, ja que, sen-
zillament, no es pot respondre.

En efecte, l’Església en si no pot ser 
el resultat d’un consens d’idees, senti-
ments o voluntats. No són les idees, els 
sentiments o les voluntats, legítimament 
plurals, la mesura de la veritat de l’Esglé-
sia. Més aviat la pregunta pertinent seria: 
“Quina Església va voler i vol Jesucrist?”

No neguem aquella pregunta. El que 
diem és que aquesta altra ha de ser prèvia, 
necessària i fonamental. Preguntar-nos so-
bre l’Església que desitgem seria legítim, 

en certa manera, si ens dirigíssim a un 
grup de creients que, després d’un camí 
de conversió i “conformació” a Crist, com-
partís una mateixa sensibilitat espiritual, 
com, per exemple, un carisma determinat. 
Així ha estat amb els grans fundadors o ini-
ciadores de carismes a l’Església.

La realitat, no obstant això, és una altra. 
Tots se senten amb la capacitat i el dret de 
dictaminar com ha de ser l’Església. També 
en això se’ns ha encomanant el sistema de 
vida “a la carta”, en el qual les coses no 
són el que són, sinó el que decidim que 
siguin. El resultat és, no tant una Església 
legítimament plural, sinó una Església in-
existent. Avui a l’Església no pequem de 
pluralitat, sinó d’unitat.

Desgraciadament els fets reals, units a 
una intenció interessada i a un periodisme 
sense objectivitat, fan fàcil la caricatura. 
Fa uns dos mesos es va emetre per televi-
sió un programa sobre els sacerdots a Ca-
talunya. Tenia un únic objectiu: mostrar un 
contrast radical entre una manera de viure 
el ministeri sacerdotal i una altra, com si 
es tractés d’esglésies diferents o contra-
dictòries. La major part del material gravat 
va ser rebutjat per no servir o ser contrari 
a la tesi que es volia demostrar.

Llavors, si preguntéssim a Jesucrist qui-
na Església vol, ens respondria precisament 
que la primera nota de l’Església segons la 
seva voluntat és la unitat: que sigui una co-
munió d’amor en Ell, en el seu Esperit.

- Jesucrist vol la unió del plural a la seva 
Església.

- Però el plural no s’uneix per la forma-
litat d’un títol o pel pacte entre forces 
dispars.

- Només l’Esperit de Crist, el seu mateix 
esperit, fa possible la comunió d’infi-
nites llengües.
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5 gramàtic, en alguns que defensen un de-

terminat tipus de diàleg interreligiós. Així, 
diuen amb raó, que Déu en si és inabas-
table per a la persona humana; que Déu 
és sempre més que el nostre pensament 
i el nostre desig. Les religions, les dife-
rents “tradicions religioses”, són intents 
de l’esperit humà per aconseguir-lo. Fins 
i tot proposen un gest de bona voluntat: 
si cada “tradició religiosa” dialogués amb 
les altres, potser arribaríem entre tots a un 
punt comú i acceptat per la majoria. Això 
evitaria que la creença en Déu sigui motiu 
d’enfrontaments. La condició seria que 
cap tradició religiosa considerés com a ve-
ritat certa i irrenunciable el que ella pensa 
de Déu. A partir d’aquí, s’obririen dos ca-
mins: ignorar les diferències, encara que 
es donin, o bé que cada tradició es man-
tingui oberta a buscar amb les altres i a 
renunciar al que en aquesta recerca no fos 
considerat veritable. Alguns proposen que 
aquest procés de “purificació” de cada tra-
dició religiosa s’ha de fer distingint el que 
és “humà” i el que no ho és…

Tenim tanta bona voluntat, tant desig 
de pau i enteniment, que, sense adonar-
nos, per tal d’evitar tota aparença de du-
resa o intolerància, renunciem a pensar. 
Qui o què decideix el que “és humà”? Què 
passa quan el que afirma una tradició reli-
giosa contradiu el que diu una altra? Hau-
rem d’acceptar que una cosa és veritable i 
falsa alhora?

El que més ens convenç del Déu de Je-
sucrist és que no pot ser resultat d’un es-
forç humà, no pot ser creació nostra, sinó 
que, pel contrari, ens resulta realment 
escandalós. Un amic m’ha enviat la còpia 
d’una entrevista feta en el seu moment al 
gran pensador francès Gustav Thibon. Pre-
guntat sobre el passatge evangèlic prefe-

Amb la reunió creix la realitat. Milers de 
petites torxes separades cent metres unes 
de les altres, poc il·luminen. Però si s’ajun-
ten en un únic foc produeixen una gran 
resplendor. El sol, dispersant els seus ra-
jos sembla innocent i suau. Quan els con-
centrem amb una lupa pot produir foc… 
Què serà, doncs, una comunitat, un poble, 
una Església, aglutinada per l’amor?

Quin Déu? (3-6-2012)

La mateixa inquietud, la mateixa neces-
sitat vital que motiva la pregunta sobre 
quina Església és la que va voler i vol Je-
sucrist, avui ens mou a interrogar-nos so-
bre quin Déu és el seu, a quin Déu orava 
i lliurava la seva vida, què volia dir quan 
l’anomenava i ens parlava d’Ell.

També aquí es detecta la tendència a 
tenir, o millor, “servir-se” un déu a la carta. 
L’expressió no és massa elegant, ni massa 
encertada. Però resulta molt gràfica. Quan 
es tria el menú en un restaurant, el comen-
sal opta pel que li ve de gust o el que li 
convé per ser més saborós o “digerible”. 
Així passa amb el déu en el qual diu creure 
una majoria. En realitat no sabríem dir si 
és un déu o molts, o tants caps com tants 
barrets. De fet, estadísticament, són majo-
ria els qui diuen creure en Déu. Però són 
molt menys els qui diuen creure en Jesu-
crist com a Déu fet home. I menys encara 
els qui diuen creure en el Déu que predica 
l’Església. El cas és que tot sembla anar bé 
quan Déu queda difuminat en una nebu-
losa indeterminada. Però, quan comença 
a tenir nom i rostre concret, aleshores so-
brevenen les diferències... i els desacords.

Llavors, per tal d’evitar conflictes, es 
deixa Déu en la indeterminació. Això ha 
esdevingut quelcom buscat a posta, pro-
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rit, va respondre que el crit de Jesús a la 
creu: “Pare, per què m’has abandonat?”. I 
va citar Chesterton: “La nostra religió és la 
bona, perquè és l’única en la qual Déu per 
un moment és ateu”.

Que ningú no negui, oblidi o menyspreï, 
com a mera elucubració sense sentit, el 
misteri de la Trinitat, Déu únic, Pare, Fill 
i Esperit Sant. Perquè ens hi va el sentit 
profund de la vida, la veritat sobre Déu, 
sobre el món i sobre la persona humana, 
la possibilitat del nostre amor i el nostre 
ésser comunitari, l’esperança, la bellesa i 
la felicitat com a destí oberta a tothom.

Quina missa? (10-6-2012)

Tots els interrogants, les mancances i els 
buits, que reconeixem en diferents àmbits 
de la fe, es concentren i s’accentuen, quan 
ens preguntem per la participació en els sa-
graments, especialment el de l’Eucaristia.

De fet, la pràctica dominical constitueix 
una de les dades que fan servir els sociò-
legs per mesurar el grau de religiositat o 
de fe d’una població a la cultura nostra, 
tradicionalment catòlica. Molts dels en-
questats, a la pregunta de si són creients, 
responen, que sí que ho són, però que no 
practiquen. Uns altres es pregunten per 
què cal anar a missa, si hom pot pregar 
interiorment a Crist. Uns altres, al·legant 
sinceritat, diuen que van a missa quan 
“els neix”, els ve bé o els ve de gust. Uns 
altres confessen que aniran a missa quan 
sigui més atractiva. Uns altres van buscant 
la missa, les formes de la qual els ajuden 
més o, en el pitjor dels casos, la que els 
resulta més “amena”.

De cadascuna d’aquestes postures es 
pot parlar força. Però el problema radical 
que provoca “interferències i deformaci-

ons” en la fe quan es dirigeix a l’Església, 
a Déu o a Jesucrist, també té les seves con-
seqüències en la vivència de l’Eucaristia. 
No debades l’Eucaristia és el moment en 
què es plasma i es concreta tota la nostra 
fe. Em refereixo a la manera de viure la fe 
totalment centrada en el propi “jo”; en el 
meu criteri, la meva necessitat, la meva 
idea o el meu gust…

És molt freqüent l’escena familiar, 
en la qual els pares miren de convèncer 
el seu fill adolescent que ha d’anar a un 
lloc que no li ve de gust, com ara, visitar 
l’avi, una trobada familiar, una activitat 
de la parròquia o la missa del diumenge. 
L’adolescent no s’estarà de preguntar per 
què ha d’anar-hi. No sempre entendrà o 
acceptarà les raons dels pares. Però seria 
l’ocasió per aconseguir un objectiu fona-
mental en la seva formació: que deixi de 
pensar només en ell mateix. Ell ha d’anar 
a aquests llocs, també i sobretot, per l’avi, 
pels altres, pel grup… per Jesucrist. Un cop 
hi hagi anat, trobarà que, fins i tot el que 
va fer pels altres, a ell li ha fet créixer i li ha 
permès de gaudir d’una alegria que abans 
no sospitava. En definitiva, el gran pas cap 
a la maduresa haurà consistit a adonar-se 
que el món no gira entorn seu, per satis-
fer-lo, sinó que ell està aquí també per a 
aquest món, és a dir per als altres, molts 
dels quals el necessiten, i uns altres l’es-
peren, simplement perquè l’estimen. Si 
alguna cosa provoca la fe autèntica és la 
sortida d’un mateix, per amor, cap a l’Altre 
i els altres, o sigui, l’Eucaristia.

Les raons per les quals l’Església recor-
da l’obligació d’anar a missa el diumenge i 
festes assenyalades són diverses i impor-
tants. Però cap no convencerà, si abans no 
ens hem situat des de la perspectiva del 
que és en si l’Eucaristia, segons la volun-
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5 tat de Jesucrist i el que l’Església va intuir 

des del primer moment. Fa 1857 anys Sant 
Justí escrivia a l’emperador Antoní Pius ex-
plicant-li com els cristians celebraven l’Eu-
caristia:

“El dia que es diu ‘del sol’ té lloc la re-
unió en un mateix lloc de tots els qui ha-
biten a la ciutat o en el camp. Es llegeixen 
les memòries dels Apòstols i els escrits 
dels profetes, tant de temps com és pot. 
Quan el lector ha acabat, el que presideix 
pren la paraula per incitar i exhortar a 
imitar tan belles coses. Després ens aixe-
quem i orem per nosaltres i per tots allà 
on estiguin…Quan acaba aquesta oració 
ens besem uns als altres. Després es por-
ta al que presideix pa i una copa d’aigua i 
de vi barrejats. El president els pren i ele-
va lloança i glòria al Pare de l’univers, pel 
nom del Fill i de l’Esperit Sant i dóna grà-
cies llargament perquè hem estat jutjats 
dignes d’aquests dons… Quan acaba, tot 
el poble pronuncia una aclamació dient 
‘Amén’… Després els que entre nosaltres 
es diuen diaques distribueixen a tots els 
que estan presents pa, vi i aigua “eucaris-
titzats” i els porten als absents” (Apologia 
1,65) (Citat en el Catecisme de l’Església 
Catòlica n. 1345).

La bellesa d’aquest senzill text ja seria 
motiu per anar a missa el diumenge.

Valors o virtuts? (17-6-2012)

Sempre ha passat que les ments més des-
pertes dins de l’Església aixequin la veu so-
bre els riscos del llenguatge ambigu. El que 
creiem i vivim des de la fe s’ha de formular 
en llenguatge humà, però aquest queda 
sempre curt, i no s’ajusta exactament a la 
realitat que vivim. De manera que gastem 
més temps explicant el que volem dir que 

dient-ho simplement. Així, ens desfem en 
explicacions per mostrar que la humilitat 
no és el mateix que la incapacitat, que la 
paciència no és igual que la resignació, que 
el coratge no és el mateix que la intransi-
gència, que l’amor no vol dir condescen-
dència o “bonisme”, que la pau no és sinò-
nim de tranquil·litat…

Fa ja temps que algunes veus van des-
tapant el problema que amaga l’ús de de-
terminades expressions de moda, que, tot i 
ser en principi acceptades per una majoria, 
a l’hora d’explicar-les o posar-les en pràcti-
ca es veu que no tots entenen el mateix. És 
el cas, com ara, de les expressions “educar 
en valors”, “defensar valors”, “promou-
re valors”. Es fan servir molt en ambients 
educatius d’Església, amb la intenció de fer 
acceptable l’ideari formatiu del centre als 
no creients o als qui tenen prejudicis en-
front d’una formació confessional catòlica. 
La intenció és realment bona i tant de bo 
tots els centres educatius, confessionals o 
no, projectessin efectivament una autènti-
ca educació en valors humans!

Els problemes vénen quan ens pregun-
tem què entenem per valors, què significa 
cadascun d’ells (és a dir, què volen dir), on 
es fonamenten (per què són necessaris i 
cal realitzar-los) i si tots tenen la mateixa 
importància (és a dir, com s’ordenen, si cal 
donar preferència a un o un altre, quan hi 
ha conflicte entre ells). En sospitar que la 
cosa és complexa, es prefereix no entrar-
hi i es tria el camí menys conflictiu. Però la 
vida és tossuda, i tard o d’hora ens passa 
factura d’aquests oblits.

La paraula “valor” ve del llatí “valere”, 
que significa ser capaç, i amb el temps va 
venir a significar el mateix que “coratge”, i 
també el preu d’una cosa, o sigui la mesura 
d’alguna cosa apreciable, que anomenem 
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precisament “valuosa”. Però avui sona a 
idea i concepte abstracte, encara que faci 
referència a la vida. Si bé recorda el pen-
sament antic, com el platonisme, es va 
recuperar al segle XIX amb l’anomenada 
filosofia dels valors, que de fet té moltes i 
contradictòries ramificacions.

Per aquestes raons, i per unes altres 
que no podem aquí desenvolupar, els cris-
tians preferim parlar de “virtuts”, en lloc 
de “valors”… “Virtut” ve també del llatí 
“virtus”, que significa força, embranzida i 
capacitat per a la vida. La virtut ens sug-
gereix alguna cosa molt més concreta, fa 
referència directa a la transformació per-
sonal o social, és dinàmica, suggereix el 
compromís… Aquest és el llenguatge del 
Nou Testament:

“Revestiu-vos, doncs, dels sentiments 
que escauen a escollits de Déu, sants i 
estimats: sentiments de compassió entra-
nyable, de bondat, d’humilitat, de dolcesa, 
de paciència; suporteu-vos els uns als al-
tres, i si algú tingués res contra un altre, 
perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdo-
nat: perdoneu també vosaltres. Però, per 
damunt de tot, revestiu-vos de l’amor, que 
tot ho lliga i perfecciona” (Col 3,12-14)

“Per això mateix, heu de treballar amb 
tot l’esforç perquè la vostra fe vagi acom-
panyada de la virtut; la virtut, del conei-
xement; el coneixement, del domini d’un 
mateix; el domini, de la constància; la 
constància, de la pietat; la pietat, de l’es-
timació fraterna; l’estimació fraterna, de 
l’amor” (2Pe 1,5-7)

No són idees, sinó formes de vida en-
cadenades, en les quals entra la força de 
Déu junt a la llibertat i el compromís humà. 
Educar en la virtut és introduir a l’altre en 
tot un dinamisme, que culmina en la vir-
tut–força de l’amor.

Entre la tolerància i la indignació, la pa-
ciència (24-6-2012)

Hi ha virtuts que es veuen avui particu-
larment necessàries, indispensables i 
urgents. La “paciència” n’és una. Ha de 
quedar clar que aquesta virtut no té res a 
veure amb la impotència, la resignació o la 
pusil·lanimitat.

La situació econòmica, cultural i social 
que vivim posa a prova seriosament aques-
ta virtut. El primer moviment que sentim, i 
que fàcilment justifiquem, és el de la indig-
nació. Encara que, d’altra banda, des de fa 
un temps es propaga i es promou pertot 
arreu “el valor de la tolerància”, sobre la 
base de la llibertat i el dret individual a 
pensar i fer el que cadascun cregui conve-
nient. No deixa de constituir una certa con-
tradicció, si bé la majoria no ho veuria com 
a tal, perquè, sense pensar-hi més, defen-
saria “la tolerància zero” amb la injustícia i 
l’abús. Evidentment en això tindrien tota la 
raó: com podem ser tolerants amb la men-
tida, l’abús o la injustícia?

No sona bé, però nosaltres, entre la to-
lerància i la indignació, salvant la contra-
dicció que hi ha entre aquestes dues acti-
tuds, preferim parlar de la virtut de la “pa-
ciència”: sabem el que volem dir i creiem 
que això és avui absolutament necessari.

Els qui més estan temptats contra la 
virtut de la paciència són els qui creuen en 
el fons que la realitat nostra, la del nostre 
món, o és blanca o és negra, o és lluminosa 
o és plena foscor. Aquests, que diuen tenir 
les idees molt clares, no admeten les zo-
nes dels grisos ni de la penombra i posats 
a comprometre’s èticament se situen en el 
que creuen ser el costat del blanc i llumi-
nós de la vida, per bandejar el negre i fosc. 
Això sempre va ser una temptació des dels 
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5 inicis de l’Església i segueix sent-ho avui. 

Així va sorgir el gnosticisme en les seves 
diferents formes (avui també molt present), 
i especialment el maniqueisme, contra el 
qual sant Agustí tant va lluitar. És difícil 
dialogar amb aquesta mentalitat. Potser 
per això sigui oportú citar aquest bell text 
del sant d’Hipona, en una carta dirigida als 
seus interlocutors abans d’entrar en debat:

“Podran enfadar-se amb vosaltres els 
qui desconeguin els sospirs i les llàgrimes 
que ens costa el més minúscul dels desco-
briments…

 “Podran indignar-se amb vosaltres els 
que mai no s’hagin desviat del recte camí. 
Però a mi em resulta impossible enfadar-
me amb vosaltres. Per contra, anem a llan-
çar-nos junts a la recerca d’allò que per a 
tots dos ens és desconegut”.

Per no arribar a la guerra, per practicar 
el diàleg “sense enfadar-se”, per viure la 
virtut de la paciència, cal travessar indefec-
tiblement una primera porta: aquesta rara 
facultat de reconèixer que un mateix també 
ha errat en la seva vida, que en ell també 
hi ha zones fosques, i que trobar un cente-
lleig de llum ens costa treballs i llàgrimes. 
Per dialogar, hom ha d’haver experimentat 
personalment la dura lluita per la veritat. Al 
diàleg s’accedeix per la virtut de la pacièn-
cia, però en el llindar de la paciència hi ha 
una altra virtut, la humilitat.

Així entenem les freqüents crides a 
aquesta virtut en el Nou Testament:

“En canvi, l’Esperit dóna fruits d’amor, 
alegria i pau; de paciència, amabilitat i 
bondat; de fidelitat” (Gal 5,22)… “Tingueu 
paciència els uns amb els altres i perdo-
neu-vos si algun té una queixa contra un 
altre” (Col 3,12)… “Heu d’esforçar-vos per 
afegir… al domini propi, la paciència; a la 
paciència, la devoció…” (2Pe 1,6).

Però la paciència, tant referida a les re-
lacions personals com en relació a la capa-
citat d’afrontar una situació difícil, és una 
virtut essencialment activa. És la virtut 
dels grans lluitadors, que sempre van sa-
ber unir la humilitat a la força, la confian-
ça al compromís. És un do per al moment 
actual.
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Declaració del Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat sobre el projecte d’implantació 
al Baix Llobregat de l’anomenat “Eurove-
gas”

Interrogants sobre “Eurovegas”. 
La notícia, difosa fa un temps, que la com-
panyia “Las Vegas Sands Corporations” 
estudia el projecte de la possible implan-
tació al Baix Llobregat d’un gran complex 
lúdic i turístic, ha aixecat nombrosos co-
mentaris i provocat no poques reaccions 
d’institucions i grups socials. Aquest pro-
jecte constitueix de fet un gran repte per 
a la nostra societat del present i del futur, 
donada la seva magnitud i la profunditat 
del seu impacte, no només en l’economia, 
sinó també en la cultura i la manera de viu-
re de bona part de la població.

En tant que és un fet que comporta una 
profunda problemàtica humana, la Diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat, en el ter-
ritori de la qual es realitzaria dit projecte, 
se sent cridada a pronunciar-se sobre la 
qüestió, amb la intenció de contribuir, des 
dels criteris morals de la Doctrina Social 
de l’Església, a la resposta que la socie-
tat ha de donar a aquell repte. Es dirigeix 
per això als catòlics i a tothom qui vulgui 
escoltar, alhora que es fa ressò d’algunes 
veus que, de dins i fora de l’Església, ja 

s’han pronunciat al respecte i en demanen 
una declaració oficial.

Fem, doncs, aquesta declaració, havent 
escoltat els missatges de no pocs grups 
de cristians i d’acord amb les recomanaci-
ons fetes pels organismes representatius 
diocesans. Reconeixem, però, els límits 
d’aquest pronunciament. Una limitació de 
principi i programàtica, perquè es tracta de 
manifestar uns criteris de caire moral, no 
de tipus tècnic o polític concret. Una altra 
de tipus pràctic, que condiciona en bona 
part el que volem dir: tot i haver dema-
nat informació el més completa possible, 
no coneixem molts detalls del projecte ni 
les condicions de la seva realització. Tot i 
així, sobre la base de les informacions que 
estan al nostre abast, podem fer una valo-
ració moral d’aquest gran projecte, condi-
cionada al possible coneixement de noves 
dades sobre el seu desenvolupament.

1. El projecte es presenta com realment 
oportú en el marc de la crisi, que actual-
ment patim, a la vista dels beneficis eco-
nòmics que, a curt termini, aportaria a la 
zona. Les fortes inversions previstes signi-
ficarien sens dubte un respir pel que fa al 
desenvolupament econòmic i la creació de 
llocs de treball directes i indirectes, espe-
cialment durant el temps de creació d’in-
fraestructures i construcció immobiliària.

2. Tanmateix aquest possible benefici 
econòmic presenta molts dubtes pel que fa 
a la seva eficàcia real i la seva convenièn-
cia. En primer lloc, no està clar que, a llarg 
termini, es pugui considerar un creixement 
i un desenvolupament real de l’economia. 
Les informacions que ens arriben de la si-
tuació econòmica i social dels llocs on fa 
molts anys que existeixen aquesta mena 
de negocis, no acrediten uns resultats sa-
tisfactoris en aquest sentit. Els beneficis 

[ ]Cartes i
Exhortacions
Pastorals
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5 d’aquests negocis normalment van dirigits 

a l’acumulació d’un capital, que resta fora 
i lluny del lloc on s’ha treballat. Per altra 
banda, encara que al seu voltant pot ha-
ver-hi establiments de caire estrictament 
turístic, el nucli característic d’aquest pro-
jecte consisteix en un negoci que explota 
el joc d’atzar en grans proporcions, vincu-
lat sovint amb operacions especulatives i 
el foment dels diners fàcils. Per contra les 
anàlisis més lúcides de la crisi econòmica 
actual estan reclamant la promoció d’una 
economia realment productiva, realitzada 
dintre dels paràmetres de l’ètica, com a 
únic camí de superació.

3. Però l’objecció més greu que posem 
a aquest projecte és el preu humà que 
exigeix per a obtenir un hipotètic benefi-
ci econòmic. El preu humà, la pèrdua de 
qualitat humana que suposaria, seria real 
i profunda, encara que romangui amagada 
al costat del miratge d’un possible bene-
fici. En l’àmbit estrictament social, la im-
plantació d’aquest projecte, segons hem 
estat informats, demanaria l’exempció 
de moltes obligacions tributàries i legals, 
que, un cop concedida, suposaria un greu-
ge important per al bé comú i per a altres 
iniciatives empresarials. Però el més pre-
ocupant és la repercussió en l’àmbit de 
la cultura, la convivència, l’estil de vida o 
l’educació... El conjunt d’elements que en-
volten aquest tipus de negoci amb una tal 
magnitud, de fet, determinen tot un món, 
un estil de vida, que podem qualificar de 
“degradant” per a la persona humana. Els 
diners fàcils, la manca d’escrúpols, els 
abusos de tot tipus, el consum i la dis-
bauxa sense fre, acaben oferint un terreny 
abonat per a tota mena d’agressions a la 
dignitat de les persones i, fins i tot, de ma-
lalties, amb greus repercussions socials, 

com ara, ludopaties, drogoaddiccions, de-
pendències, depressions... En aquest sen-
tit, el discerniment que fa la moral catòlica 
sobre el joc d’atzar no significa una valo-
ració indiscriminada del mateix joc, sinó 
que, segons llegim al Catecisme de l’Es-
glésia Catòlica, afirmem que el joc moral-
ment acceptable té uns límits, és a dir, els 
límits que estableix el perjudici seriós per 
a la subsistència pròpia o aliena, l’addic-
ció, l’abús, la servitud, la injustícia... (cf. 
Catecisme de l’Església Catòlica, n. 2413). 
Considerem a més aquí no tant sols el joc 
en si, sinó sobre tot l’ambient que de fet 
l’envolta.

4. Hi ha una altra raó, que no deixa de 
ser també de caire moral, i que presenta 
un seriós interrogant a la iniciativa “Eu-
rovegas”. És el conjunt de perjudicis que 
ocasionaria a l’ecologia del terreny on es 
pretén construir. L’ocupació directa de 
800 hectàrees, més els espais que previ-
siblement s’ocuparien al seu voltant, amb 
aquest tipus d’edificis, les infraestructures 
urbanes i els accessos corresponents, pro-
duiria un greu impacte en l’equilibri ecolò-
gic i natural de la zona. El Baix Llobregat, 
amb el seu Parc Agrari, les zones humides, 
els aqüífers, el delta del Llobregat, té un 
alt valor natural i una riquesa que dema-
na protecció, com de fet ja s’ha establert 
en gran part per llei. Si aquesta iniciativa 
anés endavant es produiria una ferida irre-
parable en aquest territori.

En conclusió, amb la limitació de la 
manca de coneixement de molts detalls 
d’aquest projecte, considerant objectiva-
ment els seus possibles beneficis i, alho-
ra, els perjudicis, sobretot de caire moral i 
social, que pot portar, veiem que aquests 
tenen més pes, donada la seva gravetat i 
els efectes que a llarg termini es produiri-
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B i s b e  d i o c e s à

Salutació amb motiu de la VII Jornada 
Mundial de les Famílies a Milà

Estimats diocesans, que seguiu de prop la 
celebració d’aquest VIIè Encontre Interna-
cional de les Famílies:

Permeteu-me deixar-vos aquesta breu 
salutació per a significar la nostra comu-
nió fraterna, bastida per la fe en Jesucrist 
i per la mateixa sensibilitat envers el món 
apassionant de la família. Com en altres 
ocasions, aquest Encontre Mundial esde-
vé una experiència que compartim, sigui 
en la distància, sigui en la presència físi-
ca, formant tots plegats, como diu la Car-
ta Convocatòria del Papa, “una família de 
famílies”. Ens ajuda l’escolta de la mateixa 
Paraula, la pregària comuna i la celebració 
joiosa de la Eucaristia.

Com sabeu, la reflexió teològica i pas-
toral, l’intercanvi d’experiències, els mo-
ments de germanor i de celebració, giren 
entorn de la família, el treball i la festa. 
Sembla com si la comunió en l’amor fami-
liar s’expandís en l’acció del treball i en la 
celebració festiva, tant aquella quotidia-
na de la llar, com la litúrgica i eucarística. 
Són moltes les qüestions i interrogants 
que s’aixequen. Com no podia ser d’altra 
manera, no falten els moments d’alerta i 
de seriosa preocupació, quan la mirada 

en. Convé no deixar-nos enlluernar per res-
plendors que acaben sent miratges buits.

Manifestem però, la nostra confian-
ça que els agents socials responsables 
tinguin presents els importants riscos 
d’aquesta iniciativa, que en tot cas mirin 
d’apaivagar els seus efectes i, sobretot, 
que promoguin alternatives de desenvolu-
pament econòmic veritablement producti-
ves, de progrés i de justícia social.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]Articles i 
altres escrits
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5 constata tants moments foscos en la con-

vivència familiar, en el terreny del treball i 
en l’àmbit lúdic de la vida, per causa de la 
profunda crisi que ens envolta.

Refermem units les nostres conviccions 
en la veritat de la família cristiana, inspi-
rada en la voluntat de Déu i animada per 
l’Esperit d’Amor de Jesucrist. Servim el 
món i la nostra societat des d’aquestes 
conviccions i des del nostre compromís. 
Que la família de Natzaret esdevingui per 
a tots testimoni del pla de Déu, l’únic lloc 
on la humanitat troba la seva plenitud.

Amb tot afecte, en el Senyor:

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
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5 + 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 04/12.- Erecció d’una capella a 
l’Hospital Sociosanitari de Sant Joan de 
Déu 

Sant Feliu de Llobregat, 30-5-2012

Acceptada benignament la petició que ens 
ha estat presentada per a l’erecció d’una 
Capella de l’Hospital Sociosanitari de Sant 
Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat, car-
rer Via Augusta 66,

I, havent-se donat conformitat al local 
habilitat a tal objecte;

Pel present decret erigim l’esmentada 
Capella, i autoritzem perquè s’hi pugui ce-
lebrar la Santa Missa i s’hi pugui reservar i 
venerar la Santíssima Eucaristia, observa-
des fidelment les disposicions canòniques 
i les normes litúrgiques vigents, mentre no 
disposem el contrari.

Advertim que l’esmentada Capella no 
podrà ser destinada a usos profans sense 
l’autorització de l’ordinari (CDC, c. 1224.2), 
i no podrà ser traslladada sense obtenir 
prèviament la nostra llicència.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 05/12.- Augment de la nòmina de 
preveres i diaques del Bisbat 

Sant Feliu de Llobregat, 31-5-2012
Considerant la conveniència d’actualitzar 
les percepcions econòmiques dels preve-

Decret 03/12.- Nomenament de delegat 
de Pastoral de la Salut 

Sant Feliu de Llobregat, 4-5-2012

Havent de procedir al nomenament de De-
legat Diocesà de la Delegació Diocesana 
de Pastoral de la salut.

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l’interes-
sat, nomenem, mentre no disposi altra-
ment, Mn. Xavier Sobrevia i Vidal per al 
càrrec de Delegat Diocesà de la Delegació 
Diocesana de Pastoral de la salut, com a 
col·laborador del nostre ministeri en l’Es-
glésia de Sant Feliu de Llobregat, al servei 
del Poble de Déu, esperant que l’exercirà 
com un eficaç servei a l’Església.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, 
i li conferim les facultats adients, segons 
les disposicions diocesanes, des del mo-
ment de prendre’n possessió.

Esperem de la seva personal dedicació 
al ministeri i del seu sentit d’iniciativa i de 
col·laboració, una aportació a la pastoral 
diocesana.

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

[ ]Decrets
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

- President: Rvd. Sr. Vicari Episcopal de 
la Vicaria del Llobregat.

- Vicepresident: Rvd. Sr. Rector de la 
Parròquia del Sagrat Cor.

- Secretari: Sr. Manuel Medarde 
Sagrera.

- Vocals: Sr. Ramon Baiget Viale de 
Montbello.

 Sr. Ricard Morell Viñas.
 Rvd. Sr. Josep M. Martí Bonet, delegat 

diocesà del Patrimoni Cultural.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

res i diaques, segons les possibilitats del 
Fons comú diocesà de Sant Feliu de Llo-
bregat,

D’acord amb els cànons 281 i 1274 del 
Codi de Dret Canònic, i havent realitzat les 
consultes oportunes;

Pel present decret disposem que aquest 
any, amb efecte des de primer de gener de 
2012, d’acord amb les normes diocesanes 
sobre la retribució dels preveres i diaques, 
vigents al Bisbat de Sant Feliu de Llobre-
gat, i segons acord amb els bisbes de les 
diòcesis de la Província Eclesiàstica de 
Barcelona, sigui augmentat el valor del 
punt en un 2,4%.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 06/12.- Creació de la comissió 
“Colònia Güell” 

Sant Feliu de Llobregat, 11-6-2012

Atès el decret 07/04, de 10 de novembre 
de 2004 que determina les relacions entre 
la Parròquia del Sagrat Cor (Colònia Güell), 
de Santa Coloma de Cervelló i el Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat amb el Consorci de 
la Colònia Güell, constituït dins la demar-
cació parroquial;

Donant continuïtat, a la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, de la Comissió de la Co-
lònia Güell, i després d’escoltar la Comis-
sió de Govern de la Diòcesi, pel present 
document constituïm la Comissió de la 
Colònia Güell de la qual formaran part les 
següents persones:
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Nomenament de capellà en el servei re-
ligiós a l’Hospital de Sant Joan de Déu, 
Martorell 

Sant Feliu de Llobregat, 14-5-2012

Havent de procedir al nomenament de Ca-
pellà en el Servei religiós a l’Hospital de 
Sant Joan de Déu, de Martorell, tenint en 
compte el bé pastoral i ateses les circums-
tàncies personals de l’interessat, nome-
nem, Mn. Rafael Maroto i Cifuentes per al 
càrrec de Capellà en el servei religiós de 
l’esmentat Hospital.

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

Nomenament d’adscrit a la Parròquia de 
Sant Sadurní, de Sant Sadurní d’Anoia 

Havent de procedir al nomenament d’ads-
crit amb facultats de vicari de la Parròquia 
de Sant Sadurní, de Sant Sadurní d’Anoia, 
tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l’interessat, 

nomenem, Mn. Francesc Pausas i Mestres 
per al càrrec d’adscrit amb facultats de vi-
cari de l’esmentada Parròquia, com a col-
laborador del nostre ministeri en l’Església 
de Sant Feliu de Llobregat, al servei del 
poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

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.

Sant Feliu de Llobregat, 21 de juny de 
2012.

+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
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MAIG

1 de maig. Visita canònica del senyor bis-
be a la comunitat de benedictines de Sant 
Benet de Montserrat.

2 de maig. El senyor bisbe acull els assis-
tents a la trobada de vicaris episcopals de 
pastoral de la Conferència Episcopal Espa-
nyola a Montserrat, amb la presència, en-
tre altres de Mons. Rino Fisichella, presi-
dent del Pontifici Consell per a la Promoció 
de la Nova Evangelització.
Visita canònica del senyor bisbe a la co-
munitat de benedictines de Sant Benet de 
Montserrat.

3 de maig. El senyor bisbe es reuneix amb 
el Secretariat del Consell del Presbiteri.

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

5 de maig. El senyor bisbe presideix l’acte 
de benedicció del campanar i les campa-
nes de la Parròquia dels Sants Cosme i Da-
mià al Prat de Llobregat.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia ves-
pertina de diumenge a la parròquia de 
Sant Sadurní de Sant Sadurní d’Anoia i hi 
confereix el sagrament de la Confirmació.

6 de maig. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia dominical a la parròquia de Sant 
Joan Baptista de Sant Joan Despí i hi con-
fereix el sagrament de la Confirmació.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia domi-
nical a la parròquia de Sant Antoni de Pà-
dua de Sant Vicenç dels Horts i hi confereix 
el sagrament de la Confirmació.

8 de maig. Trobada de preveres i diaques 
de la Vicaria del Penedès, Anoia i Garraf a 
Vilafranca del Penedès amb el tema de for-
mació: L’acompanyament personal i espi-
ritual dels laics de les parròquies, a càrrec 
de Mn. Josep M. Romaguera Bach, prevere 
de l’Arquebisbat de Barcelona.

9 de maig. El senyor bisbe presideix la 
missa al Seminari Interdiocesà a Barcelo-
na i comparteix el sopar amb els semina-
ristes.

10 de maig. El senyor bisbe es reuneix amb 
el Secretariat del Consell Pastoral Diocesà.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral de Joves a la Casa de l’Església.

11 de maig. Reunió del Consell Episco-
pal. 
Reunió de la Delegació diocesana de Famí-
lia i Vida.

12 de maig. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia a la residència de les Germanetes 
dels Ancians Desemparats de Sant Just 
Desvern en la celebració diocesana de la 
Pasqua del Malalt, acompanyat del nou 

[ ]Crònica
diocesana
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5pertina de diumenge, a la parròquia de 
Sant Miquel Arcàngel de Molins de Rei i hi 
confereix el sagrament de la Confirmació.

20 de maig. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia dominical a la parròquia de Sant 
Pere a Sant Pere de Ribes i hi confereix el 
sagrament de la Confirmació.

21 de maig. Conferència del senyor bisbe 
amb el títol “Fe y Salud”. Acte inserit en la 
celebració de la Pasqua del Malalt a l’Hos-
pital de Sant Joan de Déu a Sant Boi de 
Llobregat. 

24 de maig. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia d’acció de gràcies en la celebració 
del 75è aniversari de Mn. Joaquim Lluís 
Corominas, a la Parròquia de Santa Maria 
de Cubelles.

25 de maig. Reunió del Consell Episcopal.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia al 
col·legi de la Sagrada Família de Gavà i hi 
confereix el sagrament de la Confirmació.

26 de maig. Trobada de professors i mes-
tres cristians a la Casa de l’Església. El se-
nyor bisbe saluda els assistents i presideix 
l’eucaristia.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Sant Joan a Viladecans i hi 
confereix el sagrament de la Confirmació.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç, en la Solemnitat 
de la Dedicació del Temple.

27 de maig. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia dominical a la Parròquia de Sant 
Antoni Abat de Vilanova i La Geltrú i hi con-
fereix el sagrament de la Confirmació.
El Senyor Bisbe presideix l’eucaristia en la 

V i d a  D i o c e s a n a

delegat de Pastoral de la Salut, Mn. Xavier 
Sobrevia Vidal.

13-14 de maig. El senyor bisbe participa en 
les celebracions de la Festa de la Mare de 
Déu dels Desemparats a València.

14 de maig. El senyor bisbe participa en 
la presentació de la publicació del suple-
ment mensual per a Catalunya de la revis-
ta Vida Nueva, a l’auditori Blanquerna de 
Barcelona.

15-16 de maig. El senyor bisbe participa 
en la Reunió de Bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense que es celebra a 
Loreto (Tarragona).

15 de maig. Trobada de preveres i diaques 
de la Vicaria del Llobregat al Noviciat de 
Pallejà amb el tema de formació: L’acom-
panyament personal i espiritual dels laics 
de les parròquies, a càrrec de Mn. Josep 
M. Romaguera Bach, prevere de l’Arque-
bisbat de Barcelona.

17 de maig. El senyor bisbe presideix la re-
unió d’arxiprestos de la Vicaria del Llobre-
gat a la Casa de l’Església.

18 de maig. Reunió del Consell Episcopal.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia 
a la Parròquia de Sant Cristòfol de Be-
gues i hi confereix el sagrament de la 
Confirmació.

19 de maig. Entrega de Premis del Concurs 
Bíblic, a la Casa de l’Església. El senyor 
bisbe saluda els assistents i entrega els 
premis a diferents alumnes dels centres 
educatius del bisbat. 
El senyor bisbe presideix l’eucaristia ves-



M a i g  -  J u n y  2 0 1 21 8 2
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
5 Solemnitat de la Pentecosta a la Catedral 

de Sant Llorenç i hi confereix el sagrament 
de la Confirmació a un grup d’adults de di-
ferents parròquies del Bisbat.

28 de maig. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia de l’Aplec de la Mare de Déu de la 
Salut de Sant Feliu de Llobregat.

29 de maig. El senyor bisbe es troba amb 
confirmands de les parròquies de Vilafran-
ca que rebran el sagrament de la confirma-
ció el dissabte 9 de juny a la Basílica de 
Santa Maria.

30 de maig. El senyor bisbe presideix la 
trobada d’arxiprestos de la Vicaria del 
Penedès, Anoia, Garraf a la Casa de l’Es-
glésia.
El senyor bisbe presideix la reunió de dele-
gats diocesans de Santuaris de Catalunya 
i les Illes a la Casa de l’Església.

31 de maig. El senyor bisbe es troba amb 
els seminaristes Joan Pau Callejón i Sergi 
Sicília en el Seminari Conciliar. Tot seguit 
presideix l’eucaristia on confereix els mi-
nisteris del lectorat i acolitat als dos se-
minaristes i d’altres de l’Arquebisbat de 
Barcelona.

JUNY

1-3 de juny. El senyor bisbe participa en 
la Trobada Mundial de les Famílies a Milà 
(Itàlia), com a responsable d’aquest àmbit 
pastoral en la Conferència Episcopal Tarra-
conense.

2 de juny. Reunió de la Delegació diocesa-
na de Catequesi a la Casa de l’Església.

4 de juny. Reunió de la Delegació diocesa-
na per a la Vida Consagrada a la Casa de 
l’Església.

5 de juny. Final de curs del Seminari Con-
ciliar de Barcelona. El senyor bisbe assis-
teix als actes, concelebrant en l’eucaristia 
d’acció de gràcies i compartint el sopar.
El senyor bisbe rep la visita de Soeur Mo-
nique Colrat, Superiora General de les 
Germanes de la Caritat Dominiques de la 
Presentació.

7 de juny. El senyor bisbe visita el centre 
sociosanitari de Sant Joan de Déu a Esplu-
gues de Llobregat. Es reuneix amb l’equip 
directiu amb la presència del P. Pascual Pi-
les, provincial, i beneeix l’oratori.
El senyor bisbe participa en la taula rodo-
na sobre la crisi econòmica en la Parròquia 
de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llo-
bregat, organitzada per l’Equip diocesà de 
Pastoral Obrera.

8 de juny. Reunió del Consell Episcopal.

9 de juny. Trobada d’animadors i preveres 
que participen en l’Itinerari Diocesà de Re-
novació Cristiana per a Adults a la Casa de 
l’Església. El senyor bisbe saluda els pre-
sents.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia en la 
Trobada del Dia de les Famílies del Col·legi 
de la Immaculada Concepció de les germa-
nes agustines, de Gavà.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Basílica de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès i hi confereix el sagrament de la 
Confirmació.

10 de juny. El senyor bisbe presideix l’euca-
ristia dominical a la parròquia de Les Caba-
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V i d a  D i o c e s a n a

de Sant Vicenç dels Horts i hi confereix el 
sagrament de la Confirmació.

19 de juny. Reunió d’arxiprestos, de revi-
sió de curs, presidits pel senyor bisbe, a la 
Casa de l’Església.
El senyor bisbe presideix l’acte d’elecció de 
la nova priora del monestir de dominiques 
de Montsió d’Esplugues de Llobregat.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Vocacional.

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

21 de juny. Reunió de la Delegació dioce-
sana de Pastoral de la Salut a Sant Boi de 
Llobregat.

22 de juny. Reunió del Consell Episcopal.
Eucaristia d’acció de gràcies de final de 
curs de la Cúria diocesana presidida pel 
senyor bisbe, a la Casa de l’Església.

24 de juny. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia dominical de Festa Major a la Par-
ròquia de Santa Maria d’Olesa de Montser-
rat on confereix el sagrament de la Confir-
mació i descobreix una placa en memòria 
del Mil·lenari de la Parròquia.

26 de juny. El senyor bisbe presideix la re-
unió del Col·legi de diaques a la Casa de 
l’Església.

27 i 28 de juny. El senyor bisbe presideix la 
trobada de professors universitaris que es 
fa a Madrid, organitzada per la Subcomis-
sió d’Universitats de la Conferència Epis-
copal Espanyola.

nyes en la clausura del centenari del temple.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia en la 
Solemnitat del Corpus Christi a la Catedral 
de Sant Llorenç. A continuació presideix 
l’acte eucarístic, amb la processó i bene-
dicció amb el Sant Sagrament a la Plaça de 
la Vila de Sant Feliu de Llobregat.

11 de juny. Trobada de final de curs del 
grup de mares de capellans “Mare de Déu 
de la Mercè”. El senyor Cardenal de Barce-
lona presideix l’eucaristia al Seminari Con-
ciliar de Barcelona i comparteix el dinar.

12 de juny. Trobada de final de curs de pre-
veres i diaques a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Sacramental i Litúrgia.

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

15 de juny. Reunió del Consell Episcopal.

16 de juny. El senyor bisbe presideix la reu-
nió del Consell Pastoral Diocesà, a la Casa 
de l’Església.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia ves-
pertina de diumenge a la Parròquia de 
Sant Pere Apòstol de Sant Boi de Llobre-
gat i hi confereix el sagrament de la Con-
firmació.

17 de juny. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia dominical a Parròquia de Santa 
Maria de La Geltrú de Vilanova i La Geltrú 
i hi confereix el sagrament de la Confir-
mació.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia domi-
nical a la Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 
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5 29 de juny. El senyor bisbe presideix l’eu-

caristia en la Solemnitat de Sant Pere i 
Sant Pau a la Parròquia de Sant Pere i Sant 
Pau del Prat de Llobregat. Es remarca es-
pecialment la imatge de Sant Pau del segle 
XIII que ha estat restaurada i dipositada al 
presbiteri.

30 de juny. El senyor bisbe presideix la 
trobada de delegats diocesans de Família i 
Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya a 
la Casa de l’Església.
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Taula rodona “Atents al món en temps de 
crisi” 

Sant Feliu de Llobregat, 4-6-2012

L’Equip de Pastoral Obrera del bisbat de 
Sant Feliu torna a convocar tothom qui vul-
gui a una taula rodona sobre la crisi: 

7 de juny, 20.00h
Parròquia de Maria Auxiliadora 
(salesians)
c/ Salvador Allende, 6 
Sant Boi de Llobregat

“Es parla de la crisi com d’una fatalitat, 
com si la gent no hi poguéssim fer res, 
com si no hi hagués alternativa a la situa-
ció. Però nosaltres creiem que és possible 
afrontar la crisi”. Amb aquestes paraules 
els organitzadors expliquen la necessitat 
d’insistir a buscar sortides, a sensibilitzar 
sobre les conseqüències de la crisi, a re-
cordar que és important aplegar esforços 
per fer una societat on les persones pu-
guin viure amb dignitat. 

Des del 2009, s’han realitzat ja actes 
semblants a Viladecans, Vilanova i la Gel-
trú, Piera, Sant Vicenç dels Horts, Molins 
de Rei i El Prat del Llobregat. 

Els ponents en aquesta ocasió seran:

•	 Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat

•	 Lluïsa Moret, tinent d’alcalde i Regi-
dora de l’Àrea de Benestar i Ciutada-
nia

•	 Aurora Taboada, treballadora social 
de Càritas Diocesana a Sant Boi

•	 Elisabet Carrasco, coordinadora de 
voluntariat del Parc Sanitari de Sant 
Joan de Déu

•	 Ana Vega, coordinadora del projecte 
David de la Fundació Marianao

•	 María Arjona i Ramiro Vega, de la pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca

El moderador de la taula serà Xavier 
Pedrós, president de la Fundació Mari-
anao, i la presentació de l’acte anirà a 
càrrec de Mn. Lluís Alonso, rector de Sant 
Baldiri.

Als orígens d’aquestes taules rodones 
com a espai de reflexió, diàleg i conscienci-
ació hi ha la Carta Pastoral del bisbe Agustí 
“Davant la crisi econòmica”, escrita el de-
sembre de 2008, ben bé als inicis del perí-
ode de l’actual crisi i que continua essent 
una referència vàlida. En aquesta carta, el 
bisbe Agustí aborda la situació analitzant 
les causes reals de la crisi, recordant prin-
cipis fonamentals de la Doctrina Social de 
l’Església i convidant a exercir les “virtuts 
econòmiques”. 

Sant Boi de Llobregat: “Atents al món en 
temps de crisi” 

Sant Feliu de Llobregat, 13-6-2012

El passat 7 de juny va tenir lloc a Sant Boi 
la setena de les taules rodones organitza-
des per l’Equip de Pastoral Obrera de Sant 
Feliu de Llobregat, sobre la crisi econòmi-
ca i social que estem vivint.

V i d a  D i o c e s a n a

[ ]Informacions
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5 L’acte es va celebrar a la parròquia de 

Maria Auxiliadora, als salesians, i hi van 
prendre part els següents ponents:

•	 Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat

•	 Lluïsa Moret, tinent d’alcalde i Regido-
ra de l’Àrea de Benestar i Ciutadania

•	 Aurora Taboada, treballadora social 
de Càritas Diocesana a Sant Boi

•	 Elisabet Carrasco, coordinadora de 
voluntariat del Parc Sanitari de Sant 
Joan de Déu

•	 Solange Hilbert, coordinadora del 
projecte David de la Fundació Mari-
anao

•	 Carlos Álvarez i Ramiro Vega, de la 
plataforma d’Afectats per la Hipoteca

Va moderar l’acte Xavier Pedrós, presi-
dent de la Fundació Marianao i el va pre-
sentar Lluís Alonso, rector de Sant Baldiri

L’aportació de cadascun dels ponents 
va tenir un to esperançat tot i constatar la 
duresa i la cruesa de l’impacte de la crisi 
entre nosaltres, especialment entre les 
persones més vulnerables: immigrants, 
presos, malalts mentals… La quantitat de 
famílies desnonades creix exponencial-
ment i la taxa d’atur entre els joves mai no 
havia estat tan elevada. Tothom, des d’allà 
on és, treballa per atendre les necessitats 
de les persones, que s’han multiplicat, 
però tenint present que cal modificar tam-
bé els paràmetres del nostre sistema. 

Eli Carrasco, amb bona pedagogia, va 
posar l’accent en la imprescindible impli-
cació de tots plegats en accions solidàries, 
passant així de la queixa a l’acció, però de-
nunciant també totes les necessitats que 
queden descobertes. 

Aurora Taboada va recordar el lema ac-
tual de Càritas: “viu senzillament perquè, 
senzillament, els altres puguin viure”. 

Solange Hilbert va parlar d’una “ofensi-
va de classe” i de l’efecte que té sobre la 
població la decisió presa de la desaparició 
de les subvencions per a la seva inserció 
laboral. 

La Plataforma d’Afectats per la Hipote-
ca ha aconseguit aturar alguns desnona-
ments i treballa per modificar una llei que 
deixa al carrer moltes famílies. 

Lluïsa Moret va recordar com a Sant 
Boi, el Pacte Local per a la Inclusió espe-
rona l’esforç conjunt i en xarxa d’entitats 
i administració local per donar una millor 
resposta als ciutadans. 

Finalment, el bisbe Agustí va assenyalar 
les causes estructurals i morals de la crisi 
i la necessitat d’aportar esperança en una 
situació avui ja molt marcada pel desànim. 
Va qüestionar el nostre estil de vida, un 
sistema financer desconnectat de la base 
real de l’economia i unes relacions interna-
cionals que menyspreen la dignitat de les 
condicions socials i laborals de la població 
global. Va recordar que la Doctrina Social 
de l’Església ens empeny a tots a compro-
metre’ns per construir unes relacions eco-
nòmiques, socials i laborals més justes.

Les intervencions del públic es van cen-
trar especialment i de forma crítica en la 
proposta d’Eurovegas, com un model més 
aviat tendent a continuar el sistema que 
ha portat a la crisi.
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5 Després de la posada en comú, es van 

tractar altres temes com el seguiment de 
l’Itinerari de Renovació Cristiana.

A més, el senyor bisbe va demanar 
l’opinió dels consellers sobre la presència 
d’Eurovegas al nostre bisbat, els quals es 
van manifestar majoritàriament contraris a 
la instal·lació d’aquest projecte a la nostra 
demarcació.

A les 13,30 es va donar per acabada la 
reunió, i es va planificar el calendari per al 
proper curs, en què s’haurà de renovar l’al-
tra meitat dels membres del Consell.

Resum reunió 16-6-2012 

Seguint l’ordre del dia, i després de la pre-
gària inicial, el tema pràcticament mono-
gràfic que es va tractar en aquesta reunió 
va ser la manera com enllaçar l’any de la 
fe promulgat pel Papa Benet XVI i l’objec-
tiu diocesà per al curs que ve. Per això, els 
consellers havien rebut la Carta Apostòlica 
del Papa “Porta Fidei” adjunt a l’ordre del 
dia per tal que en fessin un treball previ.

La sessió va començar amb una presen-
tació detallada per part del senyor bisbe 
Agustí Cortés dels aspectes més destacats 
del document papal. 

Seguidament, els membres del Consell 
es van repartir en tres grups per donar res-
posta a les preguntes que el senyor bisbe 
havia plantejat, així com establir i proposar 
suggeriments sobre les activitats i reflexi-
ons que se’n podrien desprendre de cara al 
curs que ve. Així, es va suggerir la possibili-
tat de dur a terme un acte central, a l’inici o 
al final del curs, en el qual es realitzés una 
proclamació solemne i renovada del Credo 
per part de tots els membres de l’Església, 
o bé divulgar a través del Full Parroquial o 
altres publicacions, que es podrien fer per 
a l’ocasió, els aspectes més destacats del 
Catecisme de l’Església Catòlica en relació 
als articles de la fe manifestats en el Credo. 

[ ]Consell
Pastoral
Diocesà
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Pasqua del Malalt i relleu de delegat 

El passat 12 de maig tingué lloc aquesta 
celebració, a la casa de les Germanetes 
dels Ancians Desemparats de Sant Just 
Desvern, amb una eucaristia presidida pel 
bisbe Agustí i concelebrada per sacerdots 
d’hospitals i parròquies de la diòcesi, can-
tada també pel cor del centre. Va ser l’oca-
sió per agrair, per part del bisbe Agustí, 
la tasca realitzada pel fins ara delegat de 
Pastoral de la Salut, Gmà. Miquel Martín, 
OH, i per donar la benvinguda al nou de-
legat, Mn. Xavier Sobrevia. També es va 
reconèixer el treball de tot l’equip de la de-
legació en la preparació d’aquesta Pasqua 
del Malalt 2012.

Carta a les parròquies i comunitats reli-
gioses sobre la trobada mundial de famí-
lies 

Sant Feliu de Llobregat, 4-5-2012. 

Benvolgut mossèn i benvolguda comuni-
tat. 

Us fem memòria que des del 30 de maig 
fins al 3 de juny tindrà lloc a Milà la VII Tro-
bada Mundial de les Famílies amb el Papa; 
podeu trobar més informació al següent 
web: http://www.family2012.com/.

Per poder participar des d’aquí, la Dele-
gació facilitarà la possibilitat de seguir l’eu-
caristia del diumenge 3 de juny amb el Papa, 
a la Casa de l’Església, fins que acabi l’homi-
lia i en aquest moment celebrarem la missa 
de diumenge a la capella de la Casa.

Adjunt a aquesta carta trobareu un pòs-
ter per poder anunciar aquest acte a les vos-
tres cartelleres.

La Casa obrirà les seves portes a les 9.30 
per poder estar preparats a les 10.00 que co-
mençarà la Missa del Papa amb les famílies 
a Milà.

Avanç d’informació:
El proper curs promourem la tercera edi-

ció de les Jornades de Diàleg en Família; vo-
lem fer-nos ressò de l’Any de la Fe promogut 
pel Papa Benet XVI.

[ ] [ ]Pastoral
de la salut

Família i Vida
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D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

Crònica de la Delegació, maig i juny 

Montserrat, 1/2-5-2012. El bisbe Agustí 
Cortés visità la comunitat de monges be-
nedictines del Monestir de Sant Benet de 
Montserrat. 

Vaticà, 17-5-2012. El Papa Benet XVI ha re-
conegut les virtuts heroiques, primer pas cap 
a la santedat, de la Mare María Josefa Recio 
Martín. Va néixer a Granada, el dia 19 de març 
de 1846 i va morir a Ciempozuelos, el dia 
30 d’octubre de 1883, amb 37 anys d’edat. 
A Ciempozuelos, el dia 31 de maig de 1881, 
juntament amb Sant Benito Menni, prevere 
de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, i 
la serventa de Déu, María Angustias Giménez 
Vera, va fundar la Congregació de les Germa-
nes Hospitalàries del Sagrat Cor.

Sant Feliu de Llobregat, 17-5-2012. 
La comunitat de les Filles del Bon Salva-
dor, que tenen una escola a Sant Feliu de 
Llobregat, al costat mateix de la Casa de 
l’Església, han tingut Visita Canònica. Ha 
passat la Visita la Gna. Margherite Scolan. 
La Superiora General s’ha entrevistat amb 
el bisbe Agustí.

Montserrat, 19-5-2012. Es celebrà una 
caminada a peu des del Monestir de Sant 

La inauguració, que farà el bisbe Agustí, 
serà el 20 de octubre de 2012 a les 17.00 a la 
Casa de l’Església.

Rebeu una cordial salutació.

Josep Maria Guardiola i Dolors Ripollès
Delegats de Família i Vida

[ ]Vida
consagrada
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5 la Santíssima Trinitat s’ha celebrat la Jor-

nada “Pro Orantibus”. El lema d’enguany 
ha estat: “Alceu vers ell la mirada i sereu 
radiants (Ps 34, 6). La contemplació, llum 
de la nova evangelització”. Els contempla-
tius evangelitzen amb el que són, més que 
amb el que fan. La seva pròpia vocació i 
consagració són, avui de manera especial, 
instrument d’evangelització.

Sant Feliu de Llobregat, 4-6-2012. A la 
Casa de l’Església, reunió de la Comissió 
de la Delegació per a la Vida Consagrada. 
Es va fer una valoració de tot el curs. Es van 
proposar dates, temes i conferenciants per 
a les activitats del curs 2012-2013, i es va 
concloure amb diverses informacions.

Sant Feliu de Llobregat, 5/6-6-2012. 
Les Germanes Dominiques de la Presen-
tació de la Santíssima Verge, que viuen i 
tenen cura de la Casa de l’Església, han 
tingut Visita Canònica. Ha passat la Visita 
la Mare General Monique Colrat. La Supe-
riora General s’ha entrevistat amb el bisbe 
Agustí.

Monestir de Montserrat, 5-6-2012. El 
Delegat per a la vida consagrada assistí a la 
missa exequial del P. Andreu Marquès i Mar-
tí. Presidí la celebració el P. Abat del mones-
tir, Josep Mª Soler. Concelebraren el bisbe 
de la Seu d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives, el 
bisbe emèrit de Baiona, Mons. Pierre Molè-
res, un bon nombre de preveres i religiosos. 
A la celebració hi assistiren les abadesses 
d’Alba de Tormes, de Sant Pere de les Puel-
les, representants de les Facultats de Filoso-
fia i de Teologia, molts alumnes, familiars i 
amics del P. Andreu. El P. Abat de Montser-
rat a l’homilia de la missa exequial remarcà 
que “la projecció intel·lectual del P. Andreu 

Benet fins a l’antic monestir de Santa Ce-
cília de Montserrat, per celebrar-hi el 60è 
aniversari de la unió de les dues comuni-
tats: Santa Clara de Barcelona (s. XIII) i 
Sant Benet de Mataró (s. XIX). 

Sant Martí de Sesgaioles, 22-5-2012. 
Reunió d’Abats i Provincials de Catalunya 
(RAP) en la qual es va commemorar el cen-
tenari del naixement del P. Abat Gabriel 
Maria Brasó que va ser l’iniciador d’aques-
tes reunions. 

Torrent (València), del 27-5-2012 al 
4-6-2012. Les Priores i Delegades dels 20 
Monestirs que constitueixen actualment la 
Federació de la Immaculada Concepció de 
Monges Dominiques de la Província d’Ara-
gó (monestirs de Catalunya, Aragó i Valèn-
cia), reunides a la Casa d’Espiritualitat el 
Vedat del Convent de Santo Domingo de 
Torrent, han reelegit com a Priora Federal 
a Sor Maria Teresa Gil Martínez.

Solsona, 30/31-5-2012. Tingué lloc la 
trobada de Delegats per a la Vida Consa-
grada dels Bisbats de Catalunya. El tema 
central de la trobada fou “les relacions 
entre les Delegacions Diocesanes de Vida 
Consagrada i l’Unió de Religiosos de Cata-
lunya”, amb la participació del president 
de l’URC, P. Màxim Muñoz, de la Vicepre-
sidenta, Gna. Núria Freixas, i del Secreta-
ri, G. Lluís Serra. En un altre moment de 
la trobada cada Delegació explicà la seva 
organització interna i les seves activitats. 
Finalment, hi hagué una taula rodona amb 
el bisbe Mons. Xavier Novell.

3-6-2012. Diumenge de la Santíssima 
Trinitat. Com s’ha anat fent en les edici-
ons precedents, en aquest diumenge de 
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5Barcelona, 26-6-2012. A la seu de l’ar-
quebisbat, reunió de la Comissió Dioce-
sana de Monestirs. En primer lloc, s’obre 
un diàleg sobre la celebració de la jornada 
“Pro Orantibus”. També es fa una revisió 
del curset de patrística que s’ha fet al mo-
nestir de Sant Pere de les Puel·les, donat 
per Mn. Joan Torra, amb una participa-
ció d’unes 30 monges. S’ha trobat molt 
positiu. Es prepara el proper número de 
la revista “Enllaç” de la Mare de Déu de 
l’Assumpta. Es van proposar dates, tema i 
conferenciant per a la formació permanent 
de 2013, i es va concloure amb diverses in-
formacions.

Roma, 29-6-2012. Benet XVI va aprovar 
el decret de beatificació dels Servents de 
Déu Manuel Borràs Ferré, bisbe auxiliar de 
Tarragona i 146 companys, martiritzats en 
la persecució religiosa d’entre 1936 i 1939. 
La causa inclou vint monjos de Montserrat 
i set claretians catalans. La cerimònia de 
beatificació tindrà lloc el 27 d’octubre de 
2013.

Necrològiques

Monestir de Montserrat, 3-6-2012. El 
diumenge de la Santíssima Trinitat va mo-
rir el P. Andreu (Miquel) Marquès i Martí. 
Tenia 74 anys i en feia 53 que era monjo de 
Montserrat. Doctor en Filosofia, el P. An-
dreu Marquès va renovar els vots monàs-
tics l’1 de novembre de 2008, en complir-
se 50 anys del seu primer compromís amb 
la comunitat benedictina. 

El P. Andreu Marquès va néixer a Molins 
de Rei el 18 de desembre de 1937. En in-
gressar, l’any 1957, al Monestir de Mont-
serrat, va rebre el nom monàstic d’Andreu, 
amb el qual ha signat tots els seus treballs 

D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

era fruit de tot el seu itinerari de vida de fe 
i de pregària”. “El P. Andreu Marquès, va dir 
el P. Abat, ha cregut fermament en el valor 
salvador de la creu de Jesús. Fa pocs anys, 
va expressar-ho en un escrit: Estic conven-
çut –escrivia– que el nucli de la fe cristiana 
el trobem resumit en la paraula ‘Jesús’, que 
vol dir ‘Déu salva’ (Qüestions de vida cristi-
ana, 231). En sintonia amb això, el P. Andreu 
es féu seva una frase que el seu mestre Paul 
Ricoeur repetia sovint: “La Bíblia és el llibre 
que ha donat sentit a la meva vida”. I el P. 
Andreu hi afegia: “i Jesucrist és el centre de 
la Bíblia” (cf. Qüestions, ibíd., p. 130)”. 

Esplugues de Llobregat, 13-6-2012. El 
Delegat passà visita canònica al mones-
tir de Dominiques de la Mare de Déu de 
Montsió. 

Esplugues de Llobregat, 19-6-2012. Al 
monestir de Santa Maria de Montsió ca-
pítol d’elecció de la priora. Va presidir-lo 
el Sr. Bisbe Agustí Cortés i Soriano, amb 
assistència del Delegat, P. Josep M. Hen-
ríquez, osb, i del Secretari Canceller, Mn. 
Joan Pere Pulido. Va resultar postulada la 
Gna. Montserrat Salvador García.

Vilafranca del Penedès, 21-6-2012. El 
Delegat assistí a la missa exequial de la 
Gna. Josep Francesca Castells i Camins que 
tingué lloc a l’església conventual del Mo-
nestir de la Mare de Déu del Carme. Pre-
sidí la celebració el P. Provincial dels Car-
melites Calçats. Concelebraren Mn. Jaume 
Berdoy, Vicari General, altres preveres i 
religiosos. El Pare Provincial a l’homilia 
de la missa exequial remarcà que la Gna. 
Francesca Castells fou una monja lliurada 
totalment a Déu.
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5 monja carmelita calçada del Monestir de la 

Mare de Déu del Carme. Va ser priora de 
la comunitat. I durant molts anys ha estat 
ecònoma.

i va ser conegut habitualment. Acabats 
en aquest Monestir els estudis filosòfics 
i teològics bàsics, va ser ordenat sacerdot 
l’11 de juliol del 1964. A continuació va am-
pliar els estudis filosòfics a la Universitat 
de Lovaina (Bèlgica) durant dos cursos. 
Retornat a Montserrat va ser prefecte de 
juniors durant dos anys i prefecte d’es-
tudis durant catorze anys. Es va doctorar 
en filosofia amb una tesi sobre el racio-
nalisme crític de Hans Albert. Va impartir 
classes de filosofia al Monestir de Mont-
serrat des del 1966. A partir de l’any 1970 
va donar classes de filosofia a la Facultat 
de Teologia de Catalunya. En crear-se la 
Universitat Ramon Llull (URL), l’any 1990, 
va passar a ensenyar a la Facultat de Fi-
losofia d’aquesta Universitat, d’on va ser 
professor catedràtic fins que l’any 2009 
esdevingué professor emèrit. També va 
fer classes a la Facultat de Ciències de la 
Comunicació Blanquerna (URL), a l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle 
(URL), a l’Escola de Psicologia de la “Fun-
dació Vidal i Barraquer” i a l’Institut de Te-
ologia de Barcelona (actualment ISCREB). 
Els anys 1972, 1974 i 1982 va col·laborar 
durant un trimestre a l’”Institut ecumènic 
de recerques teològiques” de Tantur, Jeru-
salem. Va publicar diversos llibres sobre 
hermenèutica, teoria del coneixement i de 
la racionalitat, ètica econòmica i filosofia 
del llenguatge, i nombrosos articles sobre 
aquests mateixos temes. Director de la re-
vista Documents d’Església des de 1970 
fins l’any 1986. Des del gener de 2001 fins 
al desembre del 2008 va ser director de la 
revista Qüestions de Vida Cristiana.

Vilafranca del Penedès, 19- 6-2012. Va 
morir la Gna. Josepa Francesca Castells i 
Camins. Tenia 90 anys, en feia 66 que era 
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Comunicat de la reunió núm. 202

Tarragona, 16-5-2012

Els dies 15 i 16 de maig de 2012 ha tingut 
lloc la reunió núm. 202 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), al Santuari 
de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. 
La reunió ha estat presidida per Mons. 
Jaume Pujol Balcells i hi han assistit tots 
els seus membres, llevat de Mons. Romà 
Casanova, bisbe de Vic, que es trobava a 
Lourdes, acompanyant la peregrinació de 
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lour-
des de la seva diòcesi.

1.- Després de la pregària inicial, els bis-
bes han encetat la reunió de treball amb 
l’estudi de les propostes pastorals entorn 
de l’Any de la Fe, que s’iniciarà el proper 
mes d’octubre en ocasió del cinquantè 
aniversari de la inauguració del Concili Va-
ticà II. Mons. Xavier Salinas ha presentat 
als bisbes una ponència amb un seguit 
de propostes, a partir de la Carta Apostò-
lica Porta Fidei de Benet XVI, així com de 
la «Nota amb indicacions pastorals per a 
l’Any de la Fe», que ha publicat la Congre-
gació per a la Doctrina de la Fe. Els bisbes 
s’han compromès a tenir aquest objectiu 
prioritari dins els plans pastorals de les 
Diòcesis amb seu a Catalunya, i per això 

posaran en marxa diverses accions d’àm-
bit interdiocesà i, al mateix temps, a cada 
diòcesi portaran a terme actuacions relaci-
onades amb aquesta suggerent iniciativa 
del Sant Pare.

En aquest mateix sentit, el cardenal Llu-
ís Martínez Sistach ha explicat com s’han 
realitzat les activitats de la «Missió Me-
tròpolis» a l’arxidiòcesi de Barcelona, així 
com també els actes que estan programats 
per als propers dies 17 i 18 de maig, i que 
s’emmarquen en «l’Atri dels Gentils», es-
deveniment cultural promogut pel Pontifi-
ci Consell de la Cultura i l’Arquebisbat de 
Barcelona.

2.- El cardenal Lluís Martínez Sistach, 
encarregat de l’àmbit de la pastoral social, 
ha presentat als bisbes la Sra. Carme Bor-
bonès, presidenta de Càritas Catalunya, 
que ha exposat un ampli panorama de la 
situació de Càritas en aquest moment d’es-
pecial crisi econòmica al nostre país, del 
treball que fan els voluntaris i de l’atenció 
a les persones més vulnerables. En aquest 
sentit, ha explicat als bisbes les possibles 
conseqüències de l’aplicació del Decret 
Llei del govern central, en el qual s’introdu-
eixen diferents modificacions legislatives 
en l’assistència pública sanitària.

Els bisbes s’han mostrat preocupats 
pels efectes que pugui tenir l’aplicació 
d’aquest Decret Llei, i han animat els res-
ponsables de Càritas a estudiar la manera 
de pal·liar-ne les conseqüències en els im-
migrants i en els col·lectius més desfavo-
rits, així com també a intensificar l’atenció 
envers els qui, en aquests moments, patei-
xen més les seqüeles de la crisi econòmica. 

3.- El bisbe Sebastià Taltavull, encar-
regat de l’àmbit dels mitjans de comuni-
cació, ha presentat el Sr. Francesc Rosau-
ra, director del programa «Signes dels 

[ ]Conferència
episcopal
tarraconense
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5tiques al patrimoni de l’Església catòlica a 
Catalunya.

6.- A proposta de Mons. Xavier Salinas, 
els bisbes han nomenat Mn. Enric Termes, 
Delegat diocesà de Catequesi de Barcelo-
na, i Mn. Xavier Morell, Delegat diocesà de 
Catequesi de Tarragona, com a represen-
tants de les províncies eclesiàstiques de 
Barcelona i Tarragona, respectivament, al 
Consell Assessor de Catequesi de la Con-
ferència Episcopal Espanyola.

VII Trobada Mundial de les Famílies, a 
Milà. El diumenge dia 3 de juny, Benet XVI 
hi presidirà l’eucaristia

Barcelona, 1-6-2012

Entre els dies 30 de maig i 3 de juny de 
2012 se celebra a Milà (Itàlia) la VII Troba-
da Mundial de les Famílies, organitzada pel 
Pontifici Consell per a la Família. El lema 
de la Trobada és “La família: el treball i la 
festa” i s’hi vol destacar la importància de 
la família a la societat actual i la necessitat 
de conciliar el treball amb la vida familiar.

Els primers dies hi ha un congrés teolò-
gic i pastoral, en el qual, experts de dife-
rents països intercanviaran propostes i ex-
periències en relació al lema de la Trobada. 
La nit del dissabte dia 2 de juny hi haurà 
una festa amb presentació de testimonis 
de famílies d’arreu del món i el diumenge 
dia 3, al matí, la celebració solemne de 
l’eucaristia presidida pel Papa Benet XVI.

A la Trobada, hi participen moltes famí-
lies de les diòcesis catalanes, presidides 
pel cardenal arquebisbe de Barcelona, 
Lluís Martínez Sistach i pel bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, que és 
també el delegat de la Conferència Episco-
pal Tarraconense per a la pastoral familiar.

Temps». Aquest programa es va estrenar a 
Televisió de Catalunya l’any 1986 i, des de 
llavors, s’ha mantingut 25 anys en antena 
de forma continuada. S’ha convertit en un 
dels espais més veterans de la cadena amb 
més de 1.000 programes emesos, amb una 
considerable audiència i una excel·lent 
valoració per part dels espectadors.  El Sr. 
Rosaura ha exposat als bisbes l’estructu-
ra del programa, els seus continguts, així 
com també les novetats que darrerament 
s’han introduït amb la seva difusió a través 
d’internet.

Els bisbes han agraït al Sr. Rosaura i al 
seu equip, el treball realitzat i l’han animat 
a continuar la bona feina que ha fet fins ara.

4.- Mons. Xavier Salinas, Mons. Fran-
cesc Pardo i Mons. Josep A. Saiz Mene-
ses han informat dels tres congressos 
als quals han assistit darrerament sobre 
qüestions d’interès eclesial, com ara el XII 
Congrés europeu de Catequesi a Roma, el 
VII Congrés mundial de Pastoral de Turis-
me a Mèxic, o la trobada sobre pastoral vo-
cacional a Zagreb, organitzada pel Consell 
de Conferències Episcopals d’Europa. 

Així mateix, els bisbes han estat infor-
mats per Mons. Agustí Cortés, encarregat 
de pastoral familiar, sobre la VII Jornada 
Mundial de les Famílies que, amb el lema 
«La família: el treball i la festa», se cele-
brarà a Milà del 30 de maig al 3 de juny, i a 
la qual participaran un bon grup de fidels 
de totes les diòcesis catalanes.

5.- Els bisbes han tractat diversos te-
mes relacionats amb la litúrgia, l’escol-
tisme, el servei pastoral a les presons, 
l’ensenyament i el patrimoni. Pel que fa 
a aquest darrer tema, han acordat que el 
proper mes de juliol es faci la presentació 
oficial de Catalonia Sacra, que és un pro-
jecte cultural d’articulació de visites turís-

D o c u m e n t s
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5 claración de su doctorado. El documento 

arranca con el anuncio del doctorado por 
parte del Papa y con la pregunta: “¿Qué 
puede decirnos un hombre del siglo XVI a 
quienes vivimos en el XXI? ¿Qué sentido 
tiene que irrumpa en nuestro presente un 
personaje que cuenta con quinientos años 
de historia?”. A lo largo de cinco capítulos 
se van dando respuestas,  contextualizan-
do el Doctorado en el Año de la Fe, hablan-
do de San Juan de Ávila como un cualifica-
do referente para la nueva evangelización, 
proponiéndolo como Maestro y Testigo de 
vida cristiana, describiendo la influencia 
continuada que ha tenido su figura y su 
doctrina y presentando el Doctorado como 
una invitación a la santidad.

Esta Instrucción se suma al Mensaje di-
vulgativo, también aprobado por la última 
Asamblea Plenaria, y que ya fue publicado 
en su momento bajo el título “Sepan todos 
que nuestro Dios es amor”. Mensaje con 
motivo de la Declaración de San Juan de 
Ávila como Doctor de la Iglesia universal.

La Comisión Permanente ha dado el vis-
to bueno a una serie de actos y actuacio-
nes que la “Junta San Juan de Ávila, doctor 
de la Iglesia” había propuesto para cele-
brar la declaración del Doctorado y dar a 
conocer al nuevo Doctor. En este sentido, 
el sábado 6 de octubre, a las 18 h., tendrá 
lugar una Vigilia de preparación en la ba-
sílica de Santa María la Mayor (Roma) y el 
lunes día 8, a las 10 h., una Misa de acción 
de gracias en el altar de la Cátedra de la 
Basílica de San Pedro, en el Vaticano. La 
declaración de San Juan de Ávila como 
Doctor de la Iglesia Universal tendrá lugar 
durante la Misa de inauguración del Sí-
nodo de los obispos. Será el domingo día 
7 de octubre en la hora y el lugar que se 
determinen.

Nota final de la CCXXIV reunión de la Co-
misión Permanente de la CEE 

Junio 2012

La Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado su 
CCXXIV reunión los días 19 y 20 de junio 
de 2012.

Los obispos han revisado el documento 
“La verdad del amor humano”. Orientacio-
nes sobre el amor conyugal, la ideología 
de género y la legislación familiar y han 
aprobado su publicación. El texto es de 
la Asamblea Plenaria que, en su última 
reunión, encargó a la Permanente que es-
tudiara la introducción de las enmiendas 
propuestas y que, en su caso, aprobara la 
publicación. 

El domingo de Pentecostés el Papa 
anunció que el próximo 7 de octubre, en 
el inicio de la Asamblea Ordinaria del Sí-
nodo de los obispos, declarará a san Juan 
de Ávila y a santa Hildegarda de Bingen, 
doctores de la Iglesia universal. Conocida 
ya la fecha, se hace público ahora el docu-
mento que la última Plenaria aprobó para 
esta ocasión.

El texto lleva por título San Juan de Ávi-
la, un doctor para la nueva evangelización. 
Breve Instrucción con motivo de la de-

[ ]Conferència
episcopal
espanyola
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D o c u m e n t s

Homilía de Benedicto XVI en la eucaristía 
de conclusión del VII Encuentro Mundial 
de las Familias 

Milan 3 -6-2012

Venerados hermanos, Ilustres autoridades,
Queridos hermanos y hermanas
Es un gran momento de alegría y comu-

nión el que vivimos esta mañana, con la 
celebración del sacrificio eucarístico. Una 
gran asamblea, reunida con el Sucesor de 
Pedro, formada por fieles de muchas na-
ciones. Es una imagen expresiva de la Igle-
sia, una y universal, fundada por Cristo y 
fruto de aquella misión que, como hemos 
escuchado en el evangelio, Jesús confió 
a sus apóstoles: Ir y hacer discípulos a 
todos los pueblos, «bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo» (Mt 28, 18-19). Saludo con afecto y 
reconocimiento al Cardenal Angelo Scola, 
Arzobispo de Milán, y al Cardenal Ennio 
Antonelli, Presidente del Pontificio Conse-
jo para la Familia, artífices principales de 
este VII Encuentro Mundial de las Fami-
lias, así como a sus colaboradores, a los 
obispos auxiliares de Milán y a todos los 
demás obispos. Saludo con alegría a to-
das las autoridades presentes. Mi abrazo 
cordial va dirigido sobre todo a vosotras, 

En breve se pondrán en marcha nuevas 
iniciativas para difundir la figura y la doc-
trina del Santo Maestro. Se puede seguir 
toda la información al respecto en san-
juandeavila.conferenciaepiscopal.es y en 
@sjuandavila_d

En 2014/15 se celebrará el V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 
La próxima Asamblea Plenaria podrá to-
mar una decisión sobre la creación de un 
organismo que asuma la coordinación de 
los distintos actos que se preparen con 
motivo de la conmemoración.

Se ha aprobado el calendario de reunio-
nes de los órganos de la CEE para el año 
2013. Las Asambleas Plenarias tendrán 
lugar del 15 al 19 de abril y del 18 al 22 de 
noviembre. Las reuniones de la Comisión 
Permanente se celebrarán los días 26 y 27 
de febrero; 25 y 26 de junio; y 1 y 2 de oc-
tubre.

Como es habitual, se han abordado 
diversos asuntos de seguimiento y temas 
económicos. La Comisión Permanente ha 
aprobado el pase a la Plenaria de los ba-
lances y liquidación presupuestaria del 
año 2011 del Fondo Común Interdiocesano 
de la CEE y de los órganos que de ella de-
penden.

Las distintas Comisiones Episcopales 
también han informado sobre el cumpli-
miento del Plan Pastoral.

[ ]Santa Seu
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5 imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre 

y mujer los creó. Y los bendijo Dios, y les 
dijo: “Creced, multiplicaos”» (Gn 1, 27-28). 
Dios creó el ser humano hombre y mujer, 
con la misma dignidad, pero también con 
características propias y complementa-
rias, para que los dos fueran un don el uno 
para el otro, se valoraran recíprocamen-
te y realizaran una comunidad de amor 
y de vida. El amor es lo que hace de la 
persona humana la auténtica imagen de 
la Trinidad, imagen de Dios. Queridos es-
posos, viviendo el matrimonio no os dais 
cualquier cosa o actividad, sino la vida 
entera. Y vuestro amor es fecundo, en pri-
mer lugar, para vosotros mismos, porque 
deseáis y realizáis el bien el uno al otro, 
experimentando la alegría del recibir y del 
dar. Es fecundo también en la procreación, 
generosa y responsable, de los hijos, en el 
cuidado esmerado de ellos y en la educa-
ción metódica y sabia. Es fecundo, en fin, 
para la sociedad, porque la vida familiar es 
la primera e insustituible escuela de virtu-
des sociales, como el respeto de las perso-
nas, la gratuidad, la confianza, la respon-
sabilidad, la solidaridad, la cooperación. 
Queridos esposos, cuidad a vuestros hijos 
y, en un mundo dominado por la técnica, 
transmitidles, con serenidad y confianza, 
razones para vivir, la fuerza de la fe, plan-
teándoles metas altas y sosteniéndolos en 
la debilidad. Pero también vosotros, hijos, 
procurad mantener siempre una relación 
de afecto profundo y de cuidado diligente 
hacia vuestros padres, y también que las 
relaciones entre hermanos y hermanas 
sean una oportunidad para crecer en el 
amor.

El proyecto de Dios sobre la pareja hu-
mana encuentra su plenitud en Jesucristo, 
que elevó el matrimonio a sacramento. 

queridas familias. Gracias por vuestra par-
ticipación.

En la segunda lectura, el apóstol Pa-
blo nos ha recordado que en el bautismo 
hemos recibido el Espíritu Santo, que nos 
une a Cristo como hermanos y como hijos 
nos relaciona con el Padre, de tal manera 
que podemos gritar: «¡Abba, Padre!» (cf. 
Rm 8, 15.17). En aquel momento se nos 
dio un germen de vida nueva, divina, que 
hay que desarrollar hasta su cumplimiento 
definitivo en la gloria celestial; hemos sido 
hechos miembros de la Iglesia, la familia 
de Dios, «sacrarium Trinitatis», según la 
define san Ambrosio, pueblo que, como 
dice el Concilio Vaticano II, aparece «uni-
do por la unidad del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo» (Const. Lumen gentium, 
4). La solemnidad litúrgica de la Santísima 
Trinidad, que celebramos hoy, nos invita a 
contemplar ese misterio, pero nos impulsa 
también al compromiso de vivir la comu-
nión con Dios y entre nosotros según el 
modelo de la Trinidad. Estamos llamados 
a acoger y transmitir de modo concorde 
las verdades de la fe; a vivir el amor recí-
proco y hacia todos, compartiendo gozos 
y sufrimientos, aprendiendo a pedir y con-
ceder el perdón, valorando los diferentes 
carismas bajo la guía de los pastores. En 
una palabra, se nos ha confiado la tarea de 
edificar comunidades eclesiales que sean 
cada vez más una familia, capaces de re-
flejar la belleza de la Trinidad y de evange-
lizar no sólo con la palabra. Más bien diría 
por «irradiación», con la fuerza del amor 
vivido.

La familia, fundada sobre el matrimonio 
entre el hombre y la mujer, está también 
llamada al igual que la Iglesia a ser imagen 
del Dios Único en Tres Personas. Al princi-
pio, en efecto, «creó Dios al hombre a su 



2 0 1

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 4

5

D o c u m e n t s

y la separación. Sabed que el Papa y la 
Iglesia os sostienen en vuestra dificultad. 
Os animo a permanecer unidos a vuestras 
comunidades, al mismo tiempo que espe-
ro que las diócesis pongan en marcha ade-
cuadas iniciativas de acogida y cercanía.

En el libro del Génesis, Dios confía su 
creación a la pareja humana, para que la 
guarde, la cultive, la encamine según su 
proyecto (cf. 1,27-28; 2,15). En esta indi-
cación de la Sagrada Escritura podemos 
comprender la tarea del hombre y la mujer 
como colaboradores de Dios para trans-
formar el mundo, a través del trabajo, la 
ciencia y la técnica. El hombre y la mujer 
son imagen de Dios también en esta obra 
preciosa, que han de cumplir con el mis-
mo amor del Creador. Vemos que, en las 
modernas teorías económicas, prevalece 
con frecuencia una concepción utilitarista 
del trabajo, la producción y el mercado. El 
proyecto de Dios y la experiencia misma 
muestran, sin embargo, que no es la ló-
gica unilateral del provecho propio y del 
máximo beneficio lo que contribuye a un 
desarrollo armónico, al bien de la familia y 
a edificar una sociedad justa, ya que supo-
ne una competencia exasperada, fuertes 
desigualdades, degradación del medio 
ambiente, carrera consumista, pobreza en 
las familias. Es más, la mentalidad utili-
tarista tiende a extenderse también a las 
relaciones interpersonales y familiares, re-
duciéndolas a simples convergencias pre-
carias de intereses individuales y minando 
la solidez del tejido social.

Un último elemento. El hombre, en 
cuanto imagen de Dios, está también lla-
mado al descanso y a la fiesta. El relato de 
la creación concluye con estas palabras: 
«Y habiendo concluido el día séptimo la 
obra que había hecho, descansó el día 

Queridos esposos, Cristo, con un don es-
pecial del Espíritu Santo, os hace partí-
cipes de su amor esponsal, haciéndoos 
signo de su amor por la Iglesia: un amor 
fiel y total. Si, con la fuerza que viene de la 
gracia del sacramento, sabéis acoger este 
don, renovando cada día, con fe, vues-
tro «sí», también vuestra familia vivirá 
del amor de Dios, según el modelo de la 
Sagrada Familia de Nazaret. Queridas fa-
milias, pedid con frecuencia en la oración 
la ayuda de la Virgen María y de san José, 
para que os enseñen a acoger el amor de 
Dios como ellos lo acogieron. Vuestra vo-
cación no es fácil de vivir, especialmente 
hoy, pero el amor es una realidad mara-
villosa, es la única fuerza que puede ver-
daderamente transformar el cosmos, el 
mundo. Ante vosotros está el testimonio 
de tantas familias, que señalan los ca-
minos para crecer en el amor: mantener 
una relación constante con Dios y partici-
par en la vida eclesial, cultivar el diálogo, 
respetar el punto de vista del otro, estar 
dispuestos a servir, tener paciencia con 
los defectos de los demás, saber perdonar 
y pedir perdón, superar con inteligencia y 
humildad los posibles conflictos, acordar 
las orientaciones educativas, estar abier-
tos a las demás familias, atentos con los 
pobres, responsables en la sociedad civil. 
Todos estos elementos construyen la fami-
lia. Vividlos con valentía, con la seguridad 
de que en la medida en que viváis el amor 
recíproco y hacia todos, con la ayuda de la 
gracia divina, os convertiréis en evangelio 
vivo, una verdadera Iglesia doméstica (cf. 
Exh. ap. Familiaris consortio, 49). Quisiera 
dirigir unas palabras también a los fieles 
que, aun compartiendo las enseñanzas de 
la Iglesia sobre la familia, están marcados 
por las experiencias dolorosas del fracaso 
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Acte commemoratiu del 25è aniversari de 
l’Institut Superior de Litúrgia de Barce-
lona

Barcelona, 11-5-2012

El divendres 11 de maig, al matí, ha tingut 
lloc, a l’Aula Magna del Seminari Concili-
ar de Barcelona, l’acte acadèmic comme-
moratiu del 25è aniversari de l’Institut 
Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB), 
incorporat a la Facultat de Teologia de Ca-
talunya (FTC). L’acte ha estat presidit pel 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona i Gran 
Canceller de la FTC, Lluís Martínez Sistach, 
acompanyat en la presidència pel Carde-
nal Antonio Cañizares Llovera, Prefecte de 
la Congregació per al Culte Diví i la Discipli-
na dels Sagraments; Mons. Víctor Sánchez 
Espinosa, Arquebisbe de Puebla (Mèxic) i 
responsable del Departament de Litúrgia 
del Consell Episcopal Llatinoamericà (CE-
LAM); Mons. Pere Tena Garriga, bisbe au-
xiliar emèrit de Barcelona i primer director 
de l’ISLB; el Dr. Jaume González Padrós, 
director de l’ISLB; el Dr. Armand Puig, 
degà de la FTC i el Dr. Jaume Fontbona, 
president del Centre de Pastoral Litúrgica 
de Barcelona. Han assistit a l’acte Mons. 
Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Ur-
gell i secretari de la Conferència Episcopal 

séptimo de toda la obra que había hecho. 
Y bendijo Dios el día séptimo y lo consa-
gró» (Gn 2,2-3). Para nosotros, cristianos, 
el día de fiesta es el domingo, día del Se-
ñor, pascua semanal. Es el día de la Iglesia, 
asamblea convocada por el Señor alrede-
dor de la mesa de la palabra y del sacrificio 
eucarístico, como estamos haciendo hoy, 
para alimentarnos de él, entrar en su amor 
y vivir de su amor. Es el día del hombre y 
de sus valores: convivialidad, amistad, so-
lidaridad, cultura, contacto con la natura-
leza, juego, deporte. Es el día de la familia, 
en el que se vive juntos el sentido de la 
fiesta, del encuentro, del compartir, tam-
bién en la participación de la santa Misa. 
Queridas familias, a pesar del ritmo frené-
tico de nuestra época, no perdáis el senti-
do del día del Señor. Es como el oasis en el 
que detenerse para saborear la alegría del 
encuentro y calmar nuestra sed de Dios.

Familia, trabajo, fiesta: tres dones de 
Dios, tres dimensiones de nuestra exis-
tencia que han de encontrar un equilibrio 
armónico. Armonizar el tiempo del trabajo 
y las exigencias de la familia, la profesión y 
la paternidad y la maternidad, el trabajo y 
la fiesta, es importante para construir una 
sociedad de rostro humano. A este respec-
to, privilegiad siempre la lógica del ser res-
pecto a la del tener: la primera construye, 
la segunda termina por destruir. Es nece-
sario aprender, antes de nada en familia, 
a creer en el amor auténtico, el que viene 
de Dios y nos une a él y precisamente por 
eso «nos transforma en un Nosotros, que 
supera nuestras divisiones y nos convierte 
en una sola cosa, hasta que al final Dios 
sea “todo para todos” (1 Co 15,28)» (Enc. 
Deus caritas est, 18). Amén.

[ ]Altres
informacions
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El dimarts 22 de maig, a la tarda, ha tin-
gut lloc, a la Sala Sant Jordi del Seminari 
Conciliar de Barcelona, l’acte commemo-
ratiu dels 1.000 números de la revista Do-
cuments d’Església, editada per Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat. L’acte ha 
estat presidit pel cardenal Lluís Martínez 
Sistach, arquebisbe de Barcelona, acom-
panyat pel P. Josep M. Soler, abat de Mont-
serrat i el director de la revista, P. Bernabé 
Dalmau.

La revista quinzenal Documents d’Es-
glésia és una revista de documentació i, 
des de l’any 1966, publica els textos ma-
jors dels Papes, dels organismes vaticans, 
documents significatius de l’episcopat 
mundial, així com estudis doctrinals i arti-
cles d’opinió. El P. Bernabé, director de la 
revista des de l’any 1986, va afirmar que 
Documents d’Església ha contribuït, des 
de l’inici, a la inculturació de l’Església al 
país i ha vetllat per la llibertat d’expressió 
i d’opinió dins la comunitat eclesial. 

En el seu parlament, el P. Abat ha par-
lat de l’activitat editorial del Monestir de 
Montserrat, que s’inicia, en l’època mo-
derna, l’any 1488, amb la fundació de la 
impremta del Monestir. Des d’aleshores, 
Montserrat ha treballat, també en l’àmbit 
de les publicacions, per fer present la fe i 
la cultura cristianes enmig del nostre po-
ble. Documents d’Església s’insereix en 
aquesta tradició de servei. “Documents 
d’Església va sorgir perquè els cristians 
de casa nostra poguessin trobar en la 
seva llengua els textos oficials que anaven 
aplicant el Concili Vaticà II, les reflexions 
que se’n feien en altres països i la manera 
com l’Església, guiada pel Papa i pel col-
legi episcopal, els anava assimilant i po-
guessin seguir les aportacions principals 
al diàleg que internacionalment s’anava 

Tarraconense i altres bisbes de les diòce-
sis catalanes, així com un nombrós públic.

L’Institut Superior de Litúrgia de Bar-
celona va començar les seves activitats el 
curs 1986-1987, per iniciativa dels mem-
bres del Centre de Pastoral Litúrgica de 
Barcelona, encapçalats pel Dr. Pere Tena, 
que va ser el primer director de l’ISLB i 
posteriorment fou sotssecretari de la Con-
gregació per al Culte Diví i la Disciplina dels 
Sagraments i bisbe auxiliar de Barcelona. 
L’ISLB va ser dirigit després pel P. Josep Al-
dazábal, SDB, el Dr. Joan Bellavista i el Dr. 
Joan Guiteras, que van consolidar i afermar 
la tasca docent i d’investigació de l’Institut.

L’Institut Superior de Litúrgia de Barce-
lona està incorporat a la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya i hi estudien alumnes de 
diverses diòcesis espanyoles, i d’arreu de 
l’Església, especialment de països llatino-
americans. En aquests vint-i-cinc anys s’hi 
ha presentat cent cinc tesines de llicencia-
tura i tretze tesis doctorals. L’ISLB publica 
les revistes especialitzades Phase i Litur-
gia y Espiritualidad. 

En els seus parlaments commemora-
tius, el Dr. González Padrós, Mons. Tena, 
Mons. Sánchez Espinosa i els cardenals 
Cañizares i Martínez Sistach han glossat 
la importància de l’Institut i de la litúrgia 
en la vida de l’Església, especialment avui 
que a instàncies del Sant Pare Benet XVI 
tota l’Església ha d’impulsar la nova evan-
gelització per fer present el missatge de Je-
sucrist en el nostre temps i en les nostres 
societats.

Documents d’Església arriba al número 
1.000. Acte commemoratiu a la Facultat 
de Teologia de Catalunya 

Barcelona, 23-5-2012
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5 promogut pel Pontifici Consell de la Cultu-

ra i l’Arquebisbat de Barcelona que propo-
sa un diàleg actiu entre la fe i la cultura. 
L’Atri dels gentils de Barcelona 2012 se ce-
lebrarà en tres espais emblemàtics –el Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), 
el Paranimf de la Universitat de Barcelona 
i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)– i en un 
espai de gran relleu com és la Basílica de 
la Sagrada Família. El tema escollit és Art, 
bellesa, transcendència.

Les sessions es podran seguir presen-
cialment i/o per Internet (via streaming en 
directe, amb traducció simultània al caste-
llà) a través de la pàgina www.atridelsgen-
tils.net. L’organització de l’esdeveniment 
anirà a càrrec de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, amb la participació de la Facul-
tat de Filosofia de Catalunya i la Fundació 
Joan Maragall per al Diàleg Fe-Cultura. Hi 
prendran part, a més dels cardenals Gi-
anfranco Ravasi i Lluís Martínez Sistach, 
destacats exponents de la cultura i la intel-
lectualitat: Juan Manuel Bonet, Santiago 
del Cura, Micol Forti, Alessandro Zuccari,  
Xavier Rubert de Ventós, Perico Pastor, Da-
vid Jou, Gemma Gorga, Lluís Duch, Carme 
Riera, Lluís Pascual, Salvador Giner, Jordi 
Llovet, Daniel Giralt-Miracle, Juan Manuel 
Bonet, Francesc Torralba, Armand Puig, 
Fèlix Riera, Dídac Ramírez, Joan Guinjoan, 
Jaume Vallcorba, Rafael Argullol, Esther 
Giménez-Salinas, Pere Lluís Font, Albert 
Serra.

La fe cristiana no es comunica en abs-
tracte, com un directori asèpticament 
aplicable a qualsevol situació, sinó que 
l’Evangeli malda per arrelar-se en la plu-
ralitat de cultures que formen el món. Per 
això, en cada cultura, el cristianisme –i, 
particularment, el catolicisme– procura 
auscultar els batecs de la societat i parlar-

establint. Això, a més, ha donat lloc a un 
corpus documental important en la nostra 
llengua, que va des del 1966 fins als nos-
tres dies”, ha afirmat el P. Abat. 

I fent un resum històric de l’itinerari de 
la revista, el P. Abat ha afegit: “A l’alçada 
de més de 1.000 números de la revista, és 
el moment de lloar la tasca del P. Hilari Ra-
guer, que en va ser el fundador el 1966 i el 
primer director fins a mitjan 1968, quan va 
ser destinat a la fundació que Montserrat 
havia fet uns anys abans a Medellín (Co-
lòmbia); del P. Adalbert Franquesa (a.c.s), 
que va dirigir interinament la revista fins a 
finals del 1969; del P. Andreu Marquès, que 
en fou director entre el 1970 i el 1986, i del 
P. Bernabé Dalmau que, des del 1986, n’és 
el director i ha superat de molt la durada 
dels seus predecessors. És, també, el mo-
ment d’agrair el treball de tots els qui des 
del primer número han treballat en les tra-
duccions i en les correccions dels textos”.

El cardenal Lluís Martínez Sistach ha 
clos l’acte agraint a l’Abadia de Montserrat 
el seu servei fidel a l’Església i al país, que 
es concreta també en iniciatives tan útils 
i duradores com és la revista Documents 
d’Església. 

Celebració de l’Atri dels Gentils a Barce-
lona

Barcelona, 16-5-2012

Els pròxims dies 17 i 18 de maig, tindrà 
lloc, a Barcelona, l’Atri dels gentils. Per a 
més informació, adjuntem el comunicat de 
premsa que ha fet públic la Delegació de 
Mitjans de Comunicació Social de l’Arque-
bisbat de Barcelona:

“La ciutat de Barcelona acollirà els dies 
17 i 18 de maig un esdeveniment cultural 
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ació natural en l’Atri dels gentils. El diàleg 
entre la fe i la cultura és una forma d’ex-
pressar el missatge de Jesús dins la ciutat. 
Crear espais de diàleg és una manera de 
mostrar que la causa de la humanitat de-
mana l’esforç conjunt de tots els qui se 
senten cridats a sostenir-la.

Dijous 17 de maig
La inauguració de l’Atri dels gentils 

de Barcelona 2012 tindrà lloc el dijous 17 
de maig, a les 19h.30, al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC), i comptarà 
amb la intervenció del Cardenal Gianfran-
co Ravasi, prefecte del Pontifici Consell de 
la Cultura, i del conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell. Les aportacions seran del crític 
d’art Daniel Giralt-Miracle, que parlarà de 
“La humanitat de l’ésser humà, fonament 
de l’art”; del monjo de Montserrat i antro-
pòleg Lluís Duch, sobre “El símbol, entre 
el present i l’absent”; Rafael Argullol, rec-
tor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra 
i professor d’estètica, dissertarà sobre 
“L’art com a contemplació i comunió”; i 
Micol Forti, dels Museus Vaticans, sobre 
“L’art religiós, àmbit de revelació i de dià-
leg entre Déu i l’home”. La moderació del 
diàleg serà responsabilitat de la rectora de 
la URL, Esther Giménez Salinas. Les inter-
vencions musicals aniran a càrrec de Lídia 
Pujol, acompanyada a l’orgue per Dani Es-
pasa.

Divendres 18 de maig
En el Paranimf de la Universitat de Bar-

celona (UB) acollirà divendres 18 de maig, 
a les 11h, sota la presidència del Cardenal 
de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, i del 
rector de la UB, Dídac Ramírez, hi haurà les 
intervencions del filòsof i teòleg Francesc 
Torralba sobre “Tan sols podem estimar 
les coses belles (Agustí). La via de la be-
llesa a l’amor”; d’Alessandro Zuccari sobre 

hi un llenguatge comprensible que faci de 
pont entre l’Evangeli de Jesús i els homes i 
dones que la conformen. En darrer terme, 
la fe cristiana s’encarna en cada cultura 
perquè la forma de presència divina en la 
història passa per Jesucrist. Però hi ha un 
altre element a considerar: l’universalis-
me. El lloc més propi del cristianisme és 
la ciutat secular. L’experiència religiosa té 
una dimensió global.

El Papa Benet XVI afirma que hi ha per-
sones en el món del pensament i de la 
cultura que “haurien de poder entrar en 
relació amb el Déu veritable, encara que 
fos com a desconegut”, colze a colze amb 
aquells que diuen conèixer-lo, però que 
saben que el seu misteri és inabastable i 
inexhaurible. És a dir, a propòsit d’Aquell 
que constitueix una pregunta i un repte, 
els qui creuen i els qui no creuen poden 
trobar-se mitjançant un diàleg que ma-
nifesti els elements espirituals que hi ha 
dins de cada persona i que palesi la preo-
cupació compartida per la humanitat sen-
cera. Els dos harmònics que fan possible 
aquest Atri dels gentils que va proposar 
Benet XVI l’any 2009 són doncs, l’espiritu-
alitat i l’humanisme. Aquests dos vectors 
es poden col·locar en diverses plataformes 
d’intercanvi i de diàleg. Així, l’Atri que es 
va celebrar a Palerm (Itàlia), els passats 
dies 29 i 30 de març, va tenir com a tema 
Cultura de la legalitat i societat multireli-
giosa.

D’altra banda, l’Atri dels gentils de Bar-
celona 2012 s’inscriu a la perfecció dins el 
Pla Pastoral de l’Arxidiòcesi de Barcelona, 
tal com va ser presentat en el seu dia pel 
Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebis-
be de Barcelona. La nova evangelització 
que ha impulsat la Missió Metròpolis en 
aquests darrers mesos té ara una continu-
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5 El diàleg entre els teòlegs anirà a càrrec 

dels professors Santiago del Cura (Bur-
gos-Salamanca) i Armand Puig i Tàrrech 
(FTC). El diàleg entre els poetes el duran a 
terme David Jou, professor de física de la 
matèria a la UAB i poeta, i Gemma Gorga, 
professora de filologia de la UB i poetessa. 
La música com a diàleg és el nom de l’es-
pai musical, coordinat per Cori Casanova 
(URL),  Mar Pujol i Ramon Vilar, que comp-
tarà amb la participació de 615 cantaires 
pertanyents a 24 formacions musicals, si-
tuats en les quatre cantories de la basílica. 
Sota la batuta de diversos directors, inter-
pretaran vuit peces corals, en diàleg l’una 
amb l’altra, la darrera de les quals, “Avui 
és el dia que ha fet el Senyor”, és obra del 
compositor Bernat Vivancos, director de 
l’Escolania de Montserrat. Anteriorment, 
la gran soprano Montserrat Caballé, acom-
panyada per l’organista Juan de la Rubia, 
haurà ofert algunes peces musicals. Tan-
carà l’acte la intervenció del Cardenal Lluís 
Martínez Sistach i el cant de l’«Hallelujah» 
de l’Oratori “El Messies” (G. F. Händel), 
amb la participació de l’orgue i d’una for-
mació de metalls.

“Bellesa real, bellesa ideal? El cos en Ca-
ravaggio”; Jordi Llovet, filòleg i historiador 
de la literatura (UB) sobre “La visió de la 
natura en la poesia de Hölderlin”, i Xavier 
Rubert de Ventós (UPC) sobre “La relació 
usar–gaudir. Hi ha una bellesa que pugui 
salvar el món?”. El diàleg serà moderat per 
Pere Lluís Font (UAB), vicepresident de la 
Fundació Joan Maragall. Les intervencions 
musicals són confiades al Quartet de cor-
da de l’ESMUC.

A les 15.30h, a la Sala Prat de la Riba de 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) hi haurà 
el tercer acte de l’Atri. La presidència re-
caurà sobre el  Cardenal Gianfranco Rava-
si i Salvador Giner, president de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Les ponències aniran a 
càrrec de Fèlix Riera, director de Catalunya 
Ràdio, sobre “Pràctiques culturals i desti-
nació social en l’art”, i Juan Manuel Bonet, 
exdirector dels museus IVAM i Reina Sofía, 
sobre el tema “L’espiritual en l’art”. A con-
tinuació es visionarà una peça audiovisu-
al, “Moments musicals”, del director de 
cinema Albert Serra. Tot seguit, hi haurà 
una taula rodona amb el títol: “El procés 
de creació artística com a acte de trans-
cendència”, amb la participació de Perico 
Pastor, pintor; d’un músic, Joan Guinjoan; 
de la professora, acadèmica i novel·lista 
Carme   Riera; i del director de teatre Lluís  
Pascual. La moderació de la taula anirà a 
càrrec de Jaume Vallcorba, editor i escrip-
tor.

El quart acte de l’Atri tindrà lloc a la Ba-
sílica de la Sagrada Família, a les 19.30h, i 
serà presidit pels cardenals Gianfranco Ra-
vasi i Lluís Martínez Sistach. El títol serà: 
“El diàleg de les veus: poesia i música a la 
Sagrada Família”. L’acte s’obrirà amb una 
lectura de fragments bíblics, que seran 
glossats pel  Cardenal Gianfranco Ravasi. 
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