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Creure per testimoniatge (2-9-2012)

Sembla que de fet, si volem viure qualse-
vol virtut, sempre necessitem testimonis, 
és a dir, el coneixement de persones com 
nosaltres que l’hagin viscuda d’una ma-
nera particular, més o menys cridanera. 
La raó última d’això és que la virtut mai 
no és fruit només d’un raonament o d’una 
il·lustració especial de la ment, ni resultat 
només d’un precepte que ens mani que cal 
practicar-la, ni tan sols conseqüència d’un 
discurs convincent, sinó que la vivència 
d’una virtut afecta tota la persona i tota 
la vida; travessa i amara tot el nostre ser, 
inclosos el sentiment, la voluntat lliure... 
i, podríem dir, les entranyes mateixes de 
la persona. És per això que sempre que 
parlem d’una virtut no podem deixar de re-
ferir-nos a “la conversió” de vida que ella 
suposa: convertits a la fe, caminem en es-
perança i vivim la caritat.

Ho sabem ben bé per experiència, quan 
ens fixem en fets constatables al voltant 
de la virtut de la fe. Alguna vegada hem 
rebut el prec, formulat per uns pares sin-
cerament creients i preocupats per la 
descreença del fill, que, parlant amb ell, 
aconsegueixi “convèncer-lo” que havia 
de creure… Naturalment, d’antuvi sabem 
que normalment la conversa només aju-
darà a l’escolta i a la clarificació d’algunes 

coses… tret que derivi cap a les vivències 
profundes que motiven la seva postura i 
que la nostra intervenció vagi acompanya-
da de testimoniatges concrets de vida de 
fe. En aquest cas, no és que s’obtingui un 
resultat positiu automàtic, que no es do-
narà mai en el terreny de la transmissió de 
la fe, però el diàleg sí que haurà servit per 
situar el jove en un punt proper a la seva 
possible decisió a favor de la fe.

És per això pel que són tan importants 
els testimonis de la fe en la vida de l’Es-
glésia. Sempre ho han estat i ho seran. 
No cal repetir aquella afirmació de Pau VI 
en l’encíclica Evangelii nuntiandi: “el món 
actual demana i necessita més testimonis 
que mestres”.

Convé fer una precisió. Un investiga-
dor que va estudiar l’impacte de la figura 
de Jesús en la cultura occidental, Jaroslav 
Pelykan, va advertir que al món clàssic, en 
els primers segles de la nostra era, se solia 
proposar al poble, i especialment als joves 
l’exemple d’herois i savis, als quals emular 
com a prototipus de virtuts cíviques i guer-
reres. Però, deia aquest autor, quan l’Es-
glésia proposava els exemples dels sants, 
especialment els màrtirs, no ho feia a l’estil 
dels models pagans, sinó com a benaurats 
per la seva pobresa d’esperit, en els quals 
havia triomfat la força de l’amor de Déu.

En la fe i conversió de sant Agustí van 
tenir un paper decisiu els testimoniatges 
de la conversió del gran filòsof neopla-
tònic Victorí, del qual li va parlar un altre 
gran mestre, Simplicià; i el de sant Antoni 
Abat, que per Crist ho havia abandonat tot 
i lliurat els seus béns als pobres… Per què 
no deixo, es preguntava el sant, que Crist 
sigui tot per a mi?

Avui també se’ns proposen models 
i ídols a imitar. Però nosaltres preferim 

[ ]Escrits
dominicals
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aquells que es reconeixen pecadors i fe-
bles, i que

- en la seva pobresa, lluiten per creure i 
mantenir-se fidels a Crist,

- mai no van reivindicar per a ells 
mateixos cap mena de glòria,

- i sempre van remetre tota lloança al 
poder de Déu.

Jesucrist no va dir que havia vingut a en-
senyar la Veritat, sinó a ser testimoni de la 
Veritat (Jn 18,37). Aquesta Veritat, en efec-
te, no es pot transmetre, sinó atestant-la.

Testimonis de la conversió: Sant Justí 
(9-9-2012)

Certament no ens imaginem Jesucrist as-
segut en una taula sobre una tarima, do-
nant una classe, que comencés així: “Pa-
reu atenció, agafeu paper i llapis, preneu 
nota del que us dic; vaig a explicar-vos 
què és la Veritat, perquè ho entengueu i 
ho aprengueu bé”. Tant de bo tinguéssim 
molts mestres i professors que fossin ca-
paços de fer això. Però necessitem amb 
més urgència cristians que imitin les ma-
neres de fer de Jesucrist, és a dir, comuni-
car la Veritat per la via del testimoniatge 
de vida, amb paraules i amb obres.

En efecte, la riquesa del testimoniatge 
consisteix a poder servir la fe en les coses 
que no es veuen amb els ulls del cos, però 
s’albiren amb els ulls del cor, estimulat per 
l’escalfor del testimoni. Jesús va dir a To-
màs: “feliços els qui creuen sense haver 
vist” (Jn 20,29).

El testimoniatge dels convertits va ser 
una de les forces més poderoses en l’expan-
sió del cristianisme primitiu. Al principi, com 
que la majoria dels cristians procedien de 
la gent més senzilla, “tot quedava a casa”. 
Però quan van començar a convertir-se a la 

fe gent de la classe més culta i influent, els 
testimoniatges dels convertits van adquirir 
un relleu particular. Tal va ser el cas del filò-
sof sant Justí, convertit a la fe l’any 138.

Ens l’imaginem com una mena de “cap-
taire apassionat de la Veritat”. Ens resul-
taria més útil i proper, si fóssim tan apas-
sionats i tan conseqüents com ell. Nascut 
en l’actual Nablús, potser de família ben-
estant, ben format en la cultura pagana, 
segons el seu propi testimoniatge, va de-
dicar tota la seva joventut a buscar el Bé 
“per posseir-lo” i ser feliç. Podríem dir que 
va anar de porta en porta buscant-lo. Va 
trucar a totes les portes on s’anunciava: 
“aquí trobaràs el que cerques, aquí troba-
ràs la felicitat”. Perquè totes les escoles 
de filosofia de llavors, els estoics, els peri-
patètics, els pitagòrics, els platònics, eren 
exactament això, propostes de felicitat. 
Explicarà en el seu Diàleg amb Trifó:

“Un no em va dir res de nou que jo no 
sabés. Un altre es creia amb esperit molt 
penetrant, però va acabar demanant-me 
diners… Un altre, molt orgullós del seu 
saber, em va acomiadar en comprovar que 
jo no havia estudiat totes les ciències… 
Un altre em va entusiasmar, fins a fer-me 
creure que ja estava a punt de veure Déu… 
Però vaig tenir la gran sort de trobar-me 
en un paratge solitari, no lluny del mar, 
un ancià d’aspecte no menyspreable, de 
caràcter suau i venerable… Al principi em 
va confondre dient-me que era impossible 
a l’home aconseguir la filosofia que dóna 
la felicitat, però després va afegir que la 
intel·ligència humana pot ser adornada 
per l’Esperit de Déu... Em va dir ‘ora i tro-
baràs en l’Escriptura aquests homes que 
van rebre la llum de Déu’” (2,6 – 3,8)

Es va fiar i va acceptar el que se li oferia 
gratuïtament, encara que no era exacta-
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pensament. Però va començar a creure i a 
viure segons Jesucrist sense deixar de ser 
filòsof: havia trobat el que ell va anome-
nar “la veritable filosofia”. I ell sí, havent 
viscut segons la llum nova de la Veritat, es 
va asseure a la taula com a professor cris-
tià... Ja podia pensar i dialogar amb el món 
pagà, no perquè adaptava la fe a la seva 
cultura i la seva raó, que tenia abans (com 
van fer els anomenats cristians gnòstics), 
sinó perquè va portar la seva cultura i la 
seva raó a la fe. Tot havia canviat:

“Abans ens complaíem en el llibertinat-
ge i la màgia, ara ens dediquem a la cas-
tedat i ens consagrem al Déu bo i ingènit. 
Abans estimàvem per damunt de tot els 
diners i les propietats, ara posem en comú 
el que posseïm i ho compartim amb els ne-
cessitats. Abans ens odiàvem i matàvem i 
no admetíem en la nostra llar estrangers, 
per la seva raça i costums, ara compartim 
amb ells taula i sostre… i preguem pels qui 
ens injurien, esforçant-nos per convèncer-
los que, vivint segons Crist, comparteixin 
amb nosaltres l’esperança…” (Apologia I, 
14,2-3)

Va viure sota una convicció ferma: res 
de la veritat, la bellesa i la bondat del món 
és aliè a Jesucrist. Ell és el centre, la pleni-
tud, de l’univers i de la història.

Testimonis de la conversió: Sant Agustí 
(16-9-2012)

Sant Agustí forma part d’una multitud de 
convertits a la fe cristiana durant els qua-
tre primers segles de cristianisme. Però 
potser la seva figura resulti paradigmàtica 
pel fet que ens va deixar en els seus es-
crits -sobretot en les seves Confessions i 
Soliloquis, però també en gairebé tots: 

cartes, sermons, tractats i comentaris- un 
testimoniatge monumental del procés “de 
la seva ànima”. Era molt lluny de pretendre 
exhibir el seu interior. Només volia que la 
narració de la seva història servís per lloar 
Déu i donar-li gràcies. Perquè aquesta nar-
ració, com la de qualsevol veritable con-
versió, reflecteix la vida d’un “antiheroi” i 
només pot mostrar “el que Déu ha fet en 
mi… a pesar meu”.

També ell, potser ell més que molts, 
a causa de la lluita interior que va haver 
de lliurar, va necessitar de testimoniatges 
vius que li apropessin la veritat de la fe. 
Primer de tot, la seva mare. Però d’altres 
testimonis van ser igualment decisius en 
la seva conversió. Els filòsofs Simplicià i 
Màrius Victorí, sant Antoni Abat, sant Am-
bròs… eren prolongació de la mà de Déu.

No podem aquí exposar tota la riquesa 
del testimoniatge de la seva conversió. En 
subratllem alguns trets, que resulten d’ex-
traordinària actualitat. El primer és el pas 
de “viure fora de mi”, alienat (en el sentit 
genuí de la paraula), a viure autèntica-
ment, és a dir, des de la veritat que hi ha 
dins de mi mateix, en el cor. El descobri-
ment de la interioritat va ser per a ell com 
trobar un oceà de realisme, una mina d’in-
finites vetes d’or, un món de buits i anhels 
oblidats. Va descobrir allí el profund desig 
de Déu, quan sentia el deler d’una Bellesa, 
una Veritat i un Amor sense límits.

“Tard et vaig estimar, bellesa tan antiga 
i tan nova, tard et vaig estimar! I vet aquí 
que eres tu dins de mi, i jo era fora de mi 
mateix i jo et cercava al defora i em llan-
çava, deforme com era, sobre aquestes 
belleses que tu vas crear. Lluny de tu em 
tenien aquelles coses, que si no estigues-
sin en tu, no tindrien ser. Vas clamar i vas 
donar veus, i vas trencar la meva sordesa; 
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fulgurares i resplendires i foragitares la 
meva ceguesa; vas exhalar fragància, la 
vaig respirar i sospiro per tu; vaig tastar-te 
i tinc fam i set de tu; em tocares i em vaig 
abrasar de desig de la teva pau” (Confes-
sions, X,27,38).

Un altre tret del seu procés és la neces-
sitat, sentida en primera persona al llarg 
del seu camí de recerca per aconseguir la 
felicitat, de superar dos “tipus d’homes”, 
com va dir ell mateix predicant a Cartago, 
l’any 413: el materialista (representat pels 
epicuris del seu temps) i l’espiritualista 
(com els estoics). Uns defensaran el gaudi 
de tot el que està al nostre abast al món 
sensible; els altres sostindran que només 
el cultiu de l’esperit, el control i l’equilibri 
interior, podran donar la pau. L’alternativa 
cristiana, l’home cristià, serà el que viu 
de la gràcia, experimentada en la història 
concreta i visible, encara que descoberta i 
gaudida pel cor senzill de qui es deixa es-
timar.

Tot això és travessat per una cerca 
apassionada de la Veritat i la Bellesa; la 
del món, la de l’ésser humà, la de Déu.

És possible avui esperar una experièn-
cia semblant a la de sant Agustí en els nos-
tres amics i coneguts incrèduls?

- És possible avui la passió per la veri-
tat?

- És possible avui superar l’alienació i 
recuperar el “jo” veritable amb tota la 
seva profunditat?

- És possible avui anar més enllà dels 
materialismes i espiritualismes, per 
viure humilment suspesos només de 
l’amor gratuït de Déu?

Ell es planyia d’haver estimat Déu mas-
sa tard. Els temps de Déu sovint no són els 
nostres. Però no li sabrà greu a Déu que li 
demanem que apressi la manifestació de 

la seva llum a la mirada cega de tants, que 
avui es troben lluny de conèixer la verita-
ble felicitat.

Testimonis de la conversió: Sant Hilari de 
Poitiers (23-9-2012)

En temps de sant Agustí, entre els segles IV 
i V, es van donar importants conversions. 
Personatges, alguns relacionats directa-
ment amb ell, ments privilegiades, conre-
ades en la cultura pagana, grans i honrats 
cercadors, apassionats per la Veritat, com 
el seu íntim amic Alipi, el filòsof Màrius 
Victorí, l’africà Optat de Milevi, el gramàtic 
i escriptor Lactanci, el governador, poeta 
i bisbe Paulí de Nola… Quan sant Agustí 
parlava d’ells feia servir la imatge bíblica 
de la presa pels hebreus de l’or i les joies 
dels egipcis abans d’iniciar l’Èxode: van 
aprofitar “l’or, la plata, els vestits i les ri-
queses de la cultura i la filosofia pagana” 
per conèixer més la veritat de Déu i pre-
dicar-la (cf. Ex12,35). Una altra imatge bí-
blica expressarà en la tradició la profunda 
transformació que va significar la conver-
sió a la fe cristiana d’aquests i altres per-
sonatges: així com profetitzà Isaïes per als 
temps messiànics la transformació de les 
espases en relles i de les llances en falçs, 
el que era instrument de mort en eines de 
treball (cf. Is 2,4), així aquests filòsofs van 
canviar el pensament i la cultura pagana 
en instrument per aprofundir, penetrar en 
la Veritat de Jesucrist i anunciar-la. Era la 
mateixa raó, el mateix pensament, el ma-
teix “material” que abans, però amb dife-
rent forma i finalitat. En efecte, també la 
cultura humana i pagana és aprofitada i 
transformada per la fe.

Destaquem el gran Hilari de Poitiers, 
no sols per ser un model d’aquesta mane-
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de satisfer tot anhel de felicitat.
- Qui es converteix a la fe cristiana, ni 

deixa de ser la persona humana que 
sempre ha estat, ni renuncia a la seva 
raó i la seva cultura. Sols la transfor-
ma amb nova llum.

- L’ humanisme, els seus valors i l’ètica 
que se’n deriven, seran sempre ben-
vinguts pel creient.

- Però aquest humanisme decep a qui 
segueixi el desig més profund del cor: 
serà només el llindar o un primer pas 
cap a la llum.

Així explicarà Hilari l’efecte i el punt 
d’arribada de la seva recerca: .

(Abandonades les qüestions capcioses 
i inútils) “el meu esperit descansava ale-
gre en la seva esperança, en aquest repòs 
conscient de la seva seguretat… no temia 
la vinguda de la mort, ja que la conside-
rava com un camí cap a l’eternitat” (I,14).

Testimonis de la conversió: Santa Clara 
(30-9-2012)

Com és sabut, ja al segle IV la situació dels 
cristians i de l’Església dins l’Imperi Romà 
canvia profundament: el cristianisme pas-
sa de ser un grup o un moviment ampli, 
però perseguit o merament consentit, a 
constituir-se en “religió oficial” de l’impe-
ri. Això, naturalment, no significava que 
automàticament tots els ciutadans fossin 
creients convertits, però sí que era l’inici 
d’un llarg període de la història, en el qual 
la fe cristiana impregnava tots els àmbits 
de la societat: la cultura, el pensament, la 
ciència, la política, l’assistència social… 
Això va fer que la fe de mica en mica “es 
generalitzés”, encara que de fet perdés in-
tensitat i profunditat.

ra d’actuar, sinó també perquè en la seva 
recerca, segons el seu propi testimoniat-
ge, va superar un moment que avui molts 
comparteixen i que addueixen com a raó 
per “no necessitar la fe”.

A l’inici de la seva gran obra sobre la 
“Trinitat” deixa caure algunes informa-
cions sobre el seu camí de fe. Diu que 
sempre va pensar que la felicitat no venia 
de l’or o de la riquesa. Però que, si bé li 
semblava adequat el que molts creien, 
és a dir, que l’hem d’aconseguir compor-
tant-nos correctament, amb paciència, 
bondat, solidaritat i justícia, això sol no 
li satisfeia:

“Però no em semblaven mestres idonis 
per a la felicitat… La meva ànima s’apres-
sava a conèixer Déu, autor de do tan gran, 
al qual lliurar-se tota sencera i amb el ser-
vei del qual pensava que s’ennoblia; en 
ell recolzaria tota la seva esperança; en 
la seva bondat descansaria, com en port 
molt segur i conegut, entre les desgràcies 
i preocupacions presents. La meva ànima 
cremava amb anhel inflamat en desitjos 
d’entendre’l i de conèixer-lo” (I,1-3).

Existia i existeix una ètica, uns valors 
“concordes amb el sentir humà”, com 
diu el mateix Hilari. En el seu camí apre-
cia aquesta ètica. Però segueix insatisfet: 
no és suficient, ja que no té consistència, 
només són normes de vida correcta, jus-
ta, acceptada potser per una majoria. Ell 
volia arribar a la font i al fonament segur 
(“al port”) en el qual descansar i del qual 
extreure constantment esperança per a la 
vida. A més, no era possible que aquest 
port estigués sotmès a les vicissituds i 
canvis que coneixem i, al mateix temps, 
havia de ser alguna cosa o algú viu… La 
troballa del Déu de la Bíblia, el de Moisès, 
els profetes i els Evangelis va ser per a ell 
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Va desaparèixer llavors “la conversió” 
com a experiència normal a la societat i a 
l’Església? D’alguna manera sí. Durant un 
temps es produïen conversions en el ter-
reny de la relació de l’Església i les anome-
nades heretgies. Però sobretot van seguir 
les conversions a Crist en tant que canvis 
profunds de vida, no tant de la “descreen-
ça” a la fe, sinó d’una fe merament formal, 
inoperant, aburgesada, a una fe viscuda 
des del cor, sincera, radical. Normalment 
aquest pas desembocava en alguna forma 
de vida consagrada, un monestir, un con-
vent, etc. Així ha passat a l’Església durant 
segles. Essencialment la conversió a Crist 
ve a ser la mateixa en un cas i en un altre, 
ja que al cap i a la fi, la vida consagrada és 
una radicalització de la fe i de la conversió 
a Crist.

Com a testimoni rellevant d’aquesta ex-
periència triem, entre molts d’altres, santa 
Clara d’Assís. En ple segle XIII una jove de 
divuit anys podia viure perfectament i sen-
se grans complicacions, seguint les pautes 
establertes de la societat burgesa de lla-
vors. Possibilitats econòmiques, futur as-
segurat amb la perspectiva d’un bon matri-
moni, prestigi social i totes les necessitats 
cobertes. Però això podia no ser suficient 
per a un cor gran i apassionat. En la nit del 
Diumenge de Rams de l’any 1211, amb una 
companya i amiga, després d’haver aban-
donat casa i família, assumeix el carisma 
de sant Francesc, per viure seguint Crist en 
pobresa absoluta i radical. Un nou Bé, una 
nova Llum, una nova Bellesa, un nou Amor, 
ve a suplantar la lluentor de la vida “nor-
mal”, legítima, bona en si, que portava fins 
aleshores.

Quan passa això, hom té la sensació 
que abans no creia realment. És com si la 
fe canviés: Déu, Jesucrist, és el mateix que 

coneixia per la seva formació cristiana, 
però hi ha hagut un descobriment inespe-
rat. Santa Clara escriurà a Agnès de Praga, 
filla del rei de Bohèmia, sobre Jesucrist:

“El seu poder és més fort, la seva ge-
nerositat més elevada, el seu aspecte més 
bell, el seu amor més suau i tota gràcia 
més fina... I t’ha coronat amb una corona 
d’or gravada amb el signe de la santedat”.

I no només sembla haver canviat allò 
que creiem, sinó també la forma de creu-
re. S’obre pas aquella manera de creure 
que és idèntica pràcticament a la manera 
d’estimar. La fe s’impregna d’abandó, de 
confiança, de donació de si, d’afecte, de 
profunditat i de transparència.

- Creure és estimar. És un rostre de 
l’amor. És abandonar-se a qui se’ns 
ha mostrat absolutament digne de 
confiança.

- Estimar és creure. L’amor comença 
amb un acte de fe en la persona esti-
mada i tota la vida d’amor és un con-
tinu acte de fe.

- Així la fe i l’amor s’alimenten i se sos-
tenen mútuament.

La fe en Crist i la conversió, llavors, 
responen a la mateixa lògica: la que dicta 
l’anhel insaciable de Veritat, Bondat i Be-
llesa.

Testimonis de la conversió: Sant Ignasi 
de Loiola (7-10-2012)

Aquesta forma de “conversió”, viscuda dins 
d’un món “oficialment cristià”, perdura al 
llarg dels segles a l’Església. De fet, encara 
es dóna als nostres dies, en la mesura que 
encara es pot respirar un ambient cultural i 
social, en el qual “allò cristià” no ha esde-
vingut una cosa absolutament estranya. El 
cas és que avui segueixen tenint una gran 



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 22 9 6
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 4
7 a una servitud que conduïa al buit i a la 

mort. Altres testimoniatges li mostraven 
vides plenes i lliures, servint “un altre Se-
nyor”.

Una segona troballa: ell havia d’optar 
entre un camí o un altre i podia fer-ho. Així 
va quedar plasmat en la coneguda medita-
ció (4t dia de la 2a setmana dels Exercicis) 
de les dues banderes, dos senyors, dues 
crides, dues promeses… Un exercici en el 
qual la llibertat – responsabilitat humana 
és interpel·lada de manera absolutament 
seriosa: ens juguem la vida i la felicitat en 
l’opció entre un i un altre camí. El seu tes-
timoniatge ens recorda que:

- El nostre amor està encadenat. Sem-
pre servim a alguna cosa o a algú. La 
qüestió és si servim per a la llibertat 
o per a l’esclavitud.

- L’opció és inevitable. Hem de superar 
la por a la llibertat radical: és a les 
nostres mans el nostre destí.

- Ens refiem de la crida de Jesucrist a 
servir en pobresa, en disponibilitat 
per al sofriment i en humilitat, en-
dinsant-nos en el camí que ens porta 
a la llibertat.

Acceptar la seva crida va significar em-
prendre una peregrinació en pobresa radi-
cal, guiat per l’Esperit que se li insinuava 
interiorment. Va ser el seu intent d’anar a 
Terra Santa i la seva experiència a Manre-
sa. Allí diria a Déu:

“Preneu, Senyor, i rebeu tota la meva 
llibertat, la meva memòria, el meu enteni-
ment i tota la meva voluntat, tot el que tinc 
i posseeixo; Vós m’ho vàreu donar, a Vós, 
Senyor, ho torno, tot és vostre, disposeu 
segons la vostra plena voluntat; doneu-me 
el vostre amor i gràcia, que aquesta em 
basta” (EE 234)

importància les conversions a Crist “dins 
de la fe, almenys de la fe formal”, donat el 
fet, que tots lamentem, del gran nombre de 
batejats “no convertits realment”.

En ple segle XVI, en el marc d’un canvi 
significatiu del món occidental (intent de 
col·locar l’ésser humà al centre de tot), 
quan l’Església es veia davant el repte de 
portar endavant l’anomenada “reforma ca-
tòlica”, al costat de grans literats i artistes 
del “Segle d’Or” espanyol, trobem extraor-
dinaris convertits, sants i fundadors. Entre 
ells podem destacar sant Ignasi de Loiola 
a manera de paradigma.

El seu testimoniatge té avui un valor 
extraordinari. En primer lloc, perquè, com 
passava en sant Agustí, primer va viure i 
després va plasmar la seva experiència, 
per bé de tots, en la seva autobiografia, 
Relat del Pelegrí i més profundament en 
els propis Exercicis Espirituals. En segon 
lloc, perquè il·lumina una qüestió fona-
mental per entendre i viure la conversió: 
“la veritat de la llibertat humana”.

Des del seu naixement -el 1491- va viu-
re els anys joves, com tants llavors i ara, 
en ambient “cristià”, però de fet immers 
en l’ambigüitat dels criteris i les formes, 
que podem denominar “paganes”: ambi-
ció, benestar, plaer, fort sentit de l’honor, 
lleialtat, esforç… L’estil de vida “cortesà” 
al costat del poder i que avui bé es justifi-
caria amb la màxima de la “necessitat legí-
tima d’autorealització”. La convalescència 
obligada per una ferida de batalla a la ciu-
tadella de Pamplona, va ser l’ocasió d’un 
primer pas decisiu: la tornada en si, a la 
seva interioritat, on descobriria la realitat 
de la seva persona: “qui era i què feia real-
ment” a la vida.

Una primera troballa va ser que de fet, 
contra tota aparença, era un esclau, lliurat 



2 9 7

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

7

B i s b e  d i o c e s à

immers en l’ambient de les relacions soci-
als experimenta “el món”, el seu afany de 
prestigi, la seva vanitat i la seva frivolitat. 
Un període de la seva vida, que conclou 
amb la nit de la gran experiència religiosa 
del 23 de novembre de 1654, quan, seri-
osament malalt, s’experimenta “nu” i im-
potent davant Déu i assumeix plenament 
el sentit del sofriment que va revelar Jesu-
crist. És la seva “segona conversió” que va 
deixar descrita en el seu Memorial.

A partir de llavors va experimentar un 
canvi profund. Va seguir amb les seves 
investigacions, però va veure com es ra-
dicalitzava el seu compromís moral i reli-
giós (davant la laxitud i condescendència 
de determinats grups), va aplicar la seva 
intel·ligència i la seva cultura a aprofundir 
en el que creia, a donar-ne raó i “defen-
sar-ho” amb serietat, rigor i profunditat. 
Aquesta defensa raonada de la fe, va que-
dar plasmada en el que avui coneixem com 
els seus Pensaments.

És un exponent, junt a molts altres, de 
la compatibilitat de la fe cristiana amb la 
intel·ligència, la ciència, la cultura i el des-
envolupament de tot allò humà. Però el 
seu testimoniatge ens deixa molts altres 
ensenyaments:

- L’accés a la fe sempre sol produir-se 
havent travessat l’experiència d’un 
“límit” de les capacitats humanes. 
Aquesta experiència de vegades sig-
nifica una sorpresa, un ensopec, una 
contradicció davant l’orgull i la segu-
retat en les pròpies forces.

- La fe comença quan aquesta experi-
ència del límit va acompanyada del 
descobriment “d’un altre món”, una 
altra manera de veure la realitat, ines-
perada, però més real que la conegu-
da fins aleshores i que el propi Pascal 

Testimonis de la conversió: Blaise Pascal 
(14-10-2012)

El món segueix el seu curs i l’Església tam-
bé dintre seu. Un segle després de sant 
Ignasi de Loiola crida la nostra atenció un 
altre “convers”: el científic, matemàtic, fí-
sic, filòsof i teòleg francès, Blaise Pascal. 
El seu testimoniatge ens resulta de màxim 
interès, pel fet d’estar encara més prop 
de nosaltres en determinats aspectes. De 
vegades ens ve a la imaginació la seva fi-
gura, quan un adolescent o un jove es ve-
uen enlluernats per un professor agnòstic 
o ateu, o simplement quan descobreixen a 
la universitat el món poderós de la raó, la 
ciència o la tècnica i, com a conseqüència, 
diuen perdre la fe.

En temps de Pascal, segle XVII, es pro-
dueix, per dir-ho així, un primer esclat de 
la modernitat. La raó humana i la ciència, 
emancipades, progressen i es convertei-
xen en les rectores de la vida i de l’uni-
vers. Una veritable revolució, en el marc 
de la qual s’aixeca la gran pregunta: és 
possible seguir creient en el Déu de Jesu-
crist, després de verificar la capacitat de 
l’home per dominar el món, la història, la 
tècnica, la salut, el progrés, l’economia, el 
benestar?

Pascal va donar una resposta extraor-
dinàriament lúcida a aquesta pregunta. 
Però també va tenir la seva història. D’in-
tel·ligència superdotada, va rebre la seva 
primera formació a la seva pròpia família. 
L’ambient “formalment cristià”, a ran d’un 
accident del pare el 1646, rep una primera 
sacsejada, i el contacte amb l’espirituali-
tat de Port Royal, la font del moviment jan-
senista, provoca en Pascal el que alguns 
anomenen “una primera conversió”. Però, 
dedicat de ple a la investigació científica i 
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vindria a fructificar en Tahashi Nagai, en la 
pràctica heroica de la medicina radiològi-
ca i, sobretot, en la seva mort a Nagasaki, 
després de quedar absolutament esgotat, 
ajudant les víctimes de la bomba atòmica.

El dia del Domund ens recorda el com-
promís de l’Església d’anunciar la fe a to-
tes les gents, allà on Jesucrist no és cone-
gut o no és cregut. Per què comunicar la 
fe als qui no creuen, si el que necessiten, 
especialment els més pobres, és suport en 
el seu desenvolupament humà?

Sant Francesc Xavier ho tenia ben clar. 
Ell també era un “convertit”. La seva jo-
ventut, fins i tot el temps d’estudiant a la 
universitat de París, va ser la típica d’”una 
bona persona”, un excel·lent amic, sincer, 
lliurat a les millors causes –avui potser 
col·laboraria amb una “oenagé”– simpà-
tic, intel·ligent… Però la seva trobada amb 
sant Ignasi de Loiola va ser decisiva: va 
aprendre que res del món, ni tan sols la sa-
tisfacció de fer el bé als altres, val la pena, 
fora de lliurar la vida totalment a Crist i ser-
vir-lo. I aquest Crist li havia dit a cau d’ore-
lla: “Vés arreu del món i predica l’Evangeli 
a tota la creació… Qui cregui i sigui batejat 
se salvarà” (Mc 16,15-16).

Des de llavors, servir i estimar Crist ab-
solutament, passava per a sant Francesc 
Xavier per l’anunci de la fe i l’oferiment del 
baptisme a les gents més llunyanes. No 
deixa de sorprendre’ns com va viure tan 
estrictament el vincle de la fe i el baptisme 
amb la salvació de tot el món, fins a do-
nar-hi la vida. Però això és ser missioner, 
en això consisteix el compromís missioner 
de l’Església.

- El lliurament a la investigació, la labor 
assistencial de Tahashi Nagai fins a la 
extenuació, no procedien d’un senti-

denominava “l’ordre de l’amor” (dife-
rent del dels cossos i dels esperits).

- Aquest altre món és el de Jesucrist. 
S’arriba a Ell, no per un raonament 
matemàtic, sinó mitjançant una deci-
sió, una aposta a favor seu, que no es 
realitza cegament, sinó sobre la base 
dels indicis que el mateix Déu ha anat 
deixant al món i a la nostra vida.

Ens consola comprovar que, en la seva 
vida, la fe també té la seva història i els 
seus moments, i que, fins i tot morint als 
trenta-nou anys, com va ser el seu cas, la 
vida d’un veritable creient sempre es pot 
considerar plenament realitzada, pel fet 
d’haver-la lliurada a Crist i als germans.

Testimonis de la conversió: Sant Francesc 
Xavier (21-10-2012)

El testimoniatge de Blaise Pascal és real-
ment missioner. Quan el científic i metge 
japonès, Tahashi Nagai, afectat per pro-
funds interrogants sobre la vida humana, 
va trobar el seu llibre dels Pensaments a 
la biblioteca de la Facultat de Medicina, no 
va poder evitar devorar-lo, com si fos una 
deu incessant que sadollés la seva set. Va 
ser un primer pas. El segon va ser el co-
neixement “casual” d’una senzilla família 
catòlica, que el va acollir com a hoste. Li va 
estranyar que aquesta família interrompés 
cada dia el treball a les dotze i es posés a 
resar. La jove Midori Moriyama li va expli-
car que eren catòlics i que cada dia recor-
daven el moment de l’anunci de l’àngel a 
Maria. La seva sorpresa va ser comprovar 
que aquella família “creia el mateix que 
Pascal” i conservava aquesta fe des de feia 
quatre segles, quan un personatge singu-
lar, Francesc Xavier, va iniciar allí les prime-
res comunitats cristianes. El sant no podia 
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de la raó científica, “amb coneixement 
de causa”. Aquest ordre de qualificatius 
ha de mantenir-se així, com a “ordre dels 
amors”, que diria sant Agustí: el seu pri-
mer i fonamental amor és Crist i el sacer-
doci, després la intel·ligència, la raó i la 
cultura, i després la ciència. Cada amor 
produeix la seva “certesa”, de major a me-
nor, i cada certesa funda la següent. Però 
el més interessant del seu testimoniatge, 
en el marc de l’Any de la fe, és comprovar 
com, conservant aquesta precedència, 
passa d’un “amor” a un altre amb lucide-
sa, sabedor que dóna passos d’un terreny 
a un altre diferent, però sense ruptures, 
conservant la coherència i l’equilibri.

Molts encara creuen que és incompati-
ble la fe i la ciència i es decanten per una 
contra l’altra: els qui segueixen pensant 
que tenir fe és de poc intel·ligents, o els 
qui renuncien a pensar o a investigar, per 
defensar la fe. Com Mn. Nicolau sol expli-
car, la seva dedicació a la ciència (matemà-
tica, física, astronomia…), anecdòticament 
es deu al fet que sempre ha obeït i a les 
circumstàncies que li ha tocat viure. Però, 
més enllà de l’anècdota, podem descobrir 
que la mà provident de Déu l’ha portat a la 
ciència de la manera com ho ha fet, no mal-
grat la seva fe, sinó precisament per la seva 
fe. Què li ha aportat la fe? La fe, com en tots 
nosaltres, li aporta un marc fonamental de 
sentit, la veritat, el valor i la bellesa de la 
vida, el cosmos, la natura, la persona hu-
mana, l’origen i el destí de tot, el perquè 
i el per a què de tot el que existeix. I dins 
d’aquest marc de sentit hi ha la ciència. És 
per això que la fe ha aportat a Mn. Nicolau 
la visió realista i objectiva del món, el seny i 
l’equilibri, fins i tot l’amor a la ciència.

- La realitat creada per Déu és tan rica 
que requereix moltes mirades. La mi-

ment ètic passatger, sinó que consti-
tuïen un autèntic floriment de la seva 
fe cristiana.

- El que el missioner Francesc Xavier 
va fer, tot transmetent la fe en Crist 
i batejant, era la sembra de la nova 
humanitat, que ja havia ressuscitat 
en Crist.

- Aquesta nova humanitat és salvació 
pels qui creuen i són batejats, però 
també pels qui arreu del món es con-
necten a la xarxa fecunda i misteriosa 
de la fe o reben el benefici del seu 
amor concret.

Diuen que la tasca missionera de sant 
Francesc Xavier va consistir a portar pel 
món el significat de la imatge del Crist, cru-
cificat i somrient, que el va il·luminar des 
de ben petit al Castell de Javier.

Les certeses de mossèn Nicolau (28-10-
2012)

Fa uns dies Mn. Francesc Nicolau i Pous, 
que ens honra comptant-nos entre els seus 
amics i germans en el sacerdoci, em va re-
galar i va dedicar l’últim dels seus llibres: 
Certeses científiques i fe cristiana. Sempre 
li agraïm cadascun dels seus molts tre-
balls, però aquest mereix particularment 
el nostre reconeixement. Primer, perquè 
constitueix una síntesi del que sempre ha 
anat insinuant aquí i allà sobre el proble-
ma, ben actual, de la relació entre la fe i 
la ciència. Segon, perquè resulta realment 
oportú en el context de l’Any de la fe. Per 
això li he demanat permís, i m’ho ha con-
cedit, per aprofitar-me de la seva saviesa i 
escriure aquestes breus línies.

De Mn. Nicolau rebem el testimoniatge 
lluminós del creient i sacerdot, enamorat 
de la intel·ligència i la raó, especialment 
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La bellesa de la fe i el goig del seu anunci 

Som convocats a viure enguany d’una ma-
nera particular “la bellesa de la fe i el goig 
del seu anunci”.

Aquesta és la crida que ens ve del cen-
tre de la comunió eclesial, del Papa Benet 
XVI amb la seva Carta Porta fidei. Un deu-
re elemental de comunió i obediència ens 
bastaria per fer-nos-en ressò a la nostra 
Diòcesi. Però no només ens mou aquest 
deure. Allò que ha motivat el Papa per a 
convocar aquest Any de la Fe, el resultat 
de la visió objectiva, serena i assenyada 
de la realitat present, és compartit per tots 
nosaltres. Qui gosarà negar que avui ens 
cal, urgentment, recuperar el gaudi de “la 
bellesa de la fe i el goig del seu anunci”?

Bellesa i goig són dues carències greus 
del nostre món, símptomes de malalties 
profundes, que afecten tota la nostra vida: 
les vides individuals i socials, el treball, 
l’economia i la cultura, la convivència quo-
tidiana i les relacions institucionals... No 
estem exempts d’aquestes carències a la 
nostra Església, quan vivim la nostra fe 
com si no fos veritable font de felicitat. 

La crida del Papa, i la nostra resposta, 
no buscaran donar consols psicològics o 
provocar artificialment una alegria efíme-
ra. El que volem és viure profundament 

rada de la fe ens descobreix per què 
i per a què existeix. La mirada de la 
ciència ens dirà alguna cosa de com 
existeix.

- Cada forma de mirar sap els seus lí-
mits, el seu objecte (què és el que 
mira i veu) i el seu mètode (amb 
quins instruments), escolta i respecta 
l’altra, sense que s’ignorin, ni se su-
plantin.

- Al cor i a la intel·ligència, especialment 
del científic, es pot verificar una il-
luminadora complementarietat entre 
la fe i la ciència.

Segurament Mn. Nicolau subscriuria 
el que em deia un professor astrònom i 
cosmòleg: “assumir la hipòtesi de Déu 
m’ajuda a comprendre (i viure) millor la 
realitat”. No pot ser d’una altra manera, 
perquè la Veritat de les coses, de l’home i 
de Déu, és única.

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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de la seva manera de conduir la història 
que, si bé l’èxit o el fracàs de la vida de 
fe no depèn exclusivament de les nostres 
forces, sí que hem d’acceptar senzillament 
la realitat i reconèixer la part que pertoca 
a la nostra responsabilitat.

Som tots convidats enguany a esbrinar 
i aprofundir aquestes qüestions, que són 
al centre de la nostra vida. Però sigui quin 
sigui el resultat de la nostra reflexió, el cert 
és que no es pot donar el que no es posse-
eix i que la manera de posseir-ho determi-
na la manera de donar-ho. El nostre tresor 
i la nostra perla, la llum i la sal, és Jesucrist 
viu. No podem dir que ens cal posseir-lo, 
perquè més aviat és Ell el qui ens posseeix 
a nosaltres; però aquest fet, que Ell sigui 
dintre o enmig nostre, sempre travessarà 
la nostra voluntat lliure, la nostra capacitat 
d’acollir la seva persona. És per això que 
en definitiva el que “l’Any de la fe” posa 
en qüestió és la nostra fe, com és i com la 
vivim.

La pregunta per la nostra fe tindria res-
posta ràpida i senzilla, si “creure” només 
fos l’acceptació d’unes veritats. Però, com 
ens recorda el Papa Benet XVI a la seva 
carta, la fe cristiana demana conversió 
personal: “l’Any de la fe és una invitació 
a una autèntica i renovada conversió al 
Senyor, únic Salvador del món. El que cre-
iem és que Déu, en el misteri de la mort i 
resurrecció de Jesucrist, ha revelat en ple-
nitud l’amor que salva i crida els homes a 
la conversió de vida mitjançant la remissió 
dels pecats (cf. Act 5,31)” (Porta fidei n. 6). 
Potser creiem, si més no una mica o d’una 
manera purament formal, però el més pro-
bable és que ens manqui conversió. Què 
vol dir “conversió”? La conversió és el camí 
propi de l’amor. Ja ens recordava sant Pau 
que “la fe actua per la caritat” (Gal 5,6). 

allò que és l’origen de tota veritat, bellesa 
i bondat, i que, per tant, garanteix l’alegria 
profunda i serena, la pau i l’esperança, 
sense fugir de la realitat tal com és. I no 
ho volem com un somni o una quimera. 
Perquè, fent servir les paraules de Jesús, 
els cristians tenim un tresor i una perla, 
que valen més que res en el món (cf. Mt 
13,44-46), una llum i una sal, destinades 
a il·luminar i donar sabor a tota la humani-
tat (cf. Mt 5,13-16). La convicció de posseir 
aquest tresor, perquè ens ha estat donat 
com un immens regal, ja és suficient per 
aixecar-nos i desfermar tot un moviment 
de vida per al món.

Però, si és així, com és que no surt de 
nosaltres aquesta força transformado-
ra? Per què tantes vegades sembla que 
aquest tresor roman amagat, desconegut, 
esmorteït o inoperant? Potser no en som 
conscients o no el vivim com a tal tresor? 
Potser sí que surt de nosaltres aquella for-
ça, però d’una manera semblant a com el 
brot d’una planta que aviat es veu ofegat 
per les pedres o els cards? Potser som in-
constants davant de les dificultats, no el 
cultivem o tenim por?... Davant els nostres 
ulls hi ha la història de la fe personal, la de 
cadascú, farcida de llums i d’ombres. Però 
també va desfilant tot un seguit de fets que 
ens entristeixen: la manca de fe dels nos-
tres fills, les postures adverses de grups, 
institucions, mentalitats, la ignorància re-
ligiosa cristiana, la indiferència, l’ús indivi-
dualista i subjectivista de la fe, l’abandó i 
el rebuig de compromisos vinculants... Ens 
sentim interpel·lats per tots aquests fets. 
Com reaccionem? És una situació, d’algu-
na manera, permesa per Déu, i sabem que 
Ell espera quelcom de nosaltres. Ens situ-
em amb humilitat i confiança sota la seva 
mirada i ens deixem il·luminar. Hem après 
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7 da en el misteri, conviscuda en la comunió 

fraterna; la comunicació i la pràctica de la 
seva fe era lliure, acompanyada del testi-
moni de la seva vida, respectuosa, segura, 
apassionada...

Creure gaudint de la bellesa del miste-
ri trobat i anunciar-lo amb goig és, doncs, 
tot un mateix esdeveniment. La fe i el seu 
anunci són dues vessants d’una mateixa 
obra de l’Esperit en nosaltres. La crida es-
sencial que avui se’ns fa és, doncs, una 
interpel·lació a tots, perquè ens obrim al 
do de l’amor de l’Esperit, cercant-lo, dema-
nant-lo, acollint-lo i gaudint de la seva llum.

El Senyor ha posat al nostre abast múl-
tiples mitjans on trobar el seu Esperit. La 
Carta del Papa, “Porta fidei”, n’assenyala 
tres que avui resulten més significatius: 
la memòria del Concili Vaticà II, en el cin-
quantè aniversari de la seva obertura, el 
coneixement i ús del Catecisme de l’Esglé-
sia Catòlica, als vint anys de la seva publi-
cació, i l’escolta i posada en pràctica del 
missatge del Sínode sobre La nova evan-
gelització per a la transmissió de la fe cris-
tiana, que tot just s’està celebrant.

La celebració concreta de l’Any de la 
Fe a cada Església particular, com ara a 
la nostra Diòcesi, ens fornirà moltes oca-
sions per aprofundir i revifar la nostra fe. 
Com és sabut, la nostra Diòcesi va ence-
tar l’any passat “l’Itinerari de renovació 
cristiana”, que té aquest mateix objectiu. 
Des de la celebració, a totes les parròqui-
es i comunitats, de l’eucaristia d’inici de 
l’Any, el Diumenge 14 d’octubre, fins a la 
cloenda, el diumenge 24 de novembre del 
2013, hi haurà moltes iniciatives diocesa-
nes i parroquials, que podem aprofitar per 
renovar la nostra fe. 

Us convido, doncs, a una participació 
sincera i generosa en tots aquests esdeve-

Perquè la caritat és un moviment vital de 
sortida d’un mateix vers la persona esti-
mada, en el nostre cas, Jesucrist. Per això 
la conversió i l’amor a Ell és la vida mateixa 
de la fe.

Qui creu i, seguint el propi dinamisme 
de la fe, va convertint-se a Jesucrist dut 
per l’amor a Ell, seduït per la bellesa del 
seu perdó, el seu Evangeli, la seva persona 
i la seva obra, tard o d’hora acaba expe-
rimentant l’immens gaudi de ser estimat 
per Ell, l’amor salvador de Déu. Aquest és 
el tresor, que posseïm o que ens posseeix. 
Si creure no és per a nosaltres un verita-
ble gaudi, una font de claredat i felicitat, 
potser no creiem de debò. Potser no és Je-
sucrist allò que creiem. Perquè, tot i que 
seguir-lo comporta abnegació i participar 
de la seva creu, cap llàgrima, cap contra-
dicció, cap foscor, no serà més potent que 
la irradiació d’aquest tresor.

Des d’aquí, el mateix sant Pau, que 
trobava una plenitud d’amor tot creient 
en Jesucrist, a l’hora d’expressar el que 
sortia d’ell, va dir que “l’amor de Crist ens 
empeny” (2Co 5,14). Volia expressar que, 
tant l’amor que Crist li havia mostrat, com 
el que ell tenia per Crist esdevenia dintre 
seu una força incontenible. Li havia es-
tat concedit un coneixement espiritual 
d’aquesta bellesa, i ara, la seva resplendor 
no podia romandre amagada. Al contrari, 
amb els seus llavis confessava la fe, amb 
goig compartit la celebrava, i amb totes les 
seves forces la posava en pràctica. I sobre-
tot aquella força nascuda de l’experiència 
d’haver estat estimat per Crist, s’aplicava 
i sostenia tot el seu apostolat, l’anunci i 
la transmissió de la fe. La seva confessió 
de la fe era ferma, agosarada i amarada de 
lloança; la celebració de la seva fe, especi-
alment a l’eucaristia, era joiosa, endinsa-
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Comentario a los números 64 y 65 
del Youcat 

El dia 3 de setembre, el bisbe Agustí Cortés 
va participar en el fòrum de reflexió i diàleg 
que organitza la plataforma per a cursos i 
trobades on line Evangelización Digital. La 
seva aportació va consistir en una interven-
ció inicial en relació a dues preguntes del 
Youcat, seguida del diàleg posterior amb 
tots els participants al fòrum. Aquest és el 
text de la intervenció del bisbe Agustí.

n. 64 ¿Por qué ha creado Dios al ser hu-
mano como varón y mujer?

0. Una experiencia que no deja de sor-
prendernos: ¿Por qué los seres humanos 
no somos todos idénticos, sino que existen 
hombres y mujeres? ¿Por qué las personas 
son hombres o mujeres, como dos polos 
distintos que al mismo tiempo se atraen? 
¿Por qué de su unión surge otra vida hu-
mana? La observación de este hecho y el 
intento de respuesta a estas preguntas 
han suscitado miles de respuestas en dife-
rentes religiones y filosofías.

1. Para responder desde la fe cristiana 
a estos interrogantes, conviene recordar 
algunos supuestos, que quizá ya se cono-
cen por los comentarios a otros números 
del “Youcat”.

niments. D’aquesta participació també re-
sultaran beneficiats els nostres germans, 
que potser encara no coneixen el goig de 
creure en Jesucrist.

Que Ell us beneeixi amb l’alegria i la cla-
redat de la fe.

Sant Feliu de Llobregat, el 26 de setem-
bre, festa dels sants Cosme i Damià, de 
l’any 2012.

+ Agustí Cortés Soriano, 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]Articles i
altres escrits
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7 atrayéndose (lo que podemos llamar “la 

polaridad sexual”) es algo bueno, bello y 
verdadero, creado por Dios.

Cada ser humano puede considerarse 
imagen de Dios por su capacidad para el 
amor. De hecho, la Biblia, sobre todo el 
Nuevo Testamento, descubrió en el varón 
– padre una imagen del amor paterno de 
Dios, y también en la mujer, en su forma 
de amar, el amor materno de Dios (aunque 
en Dios no hay más que plenitud de amor).

Pero no sólo cada ser humano perso-
nalmente es imagen y semejanza de Dios, 
sino que lo es particularmente la misma 
mutua relación entre hombre y mujer, los 
dos cuando se aman y se vinculan uno a 
otro en comunión de vida. También descu-
brió la Biblia en esta relación un reflejo del 
Dios amor relacionado “matrimonialmen-
te” con su Pueblo.

(¿Se me permite una observación un 
tanto filosófica? Ningún ser humano, hom-
bre o mujer, o el conjunto de los hombres o 
de las mujeres por separado, pude agotar 
“toda la humanidad” imagen de Dios, sino 
que sólo pueden hacerlo hombres y muje-
res unidos…)

Se entiende así aquel asombro y excla-
mación de alegría que sintió Adán cuando 
descubrió junto a sí a la mujer, después de 
haber observado todas las criaturas de la 
tierra: “Es hueso de mis huesos y carne de 
mi carne” (Gn 2,23). Como si dijera, “ya no 
estoy solo, es igual que yo, puedo relaci-
onarme con ella como con un ‘tú’ igual…”

Más aún se entiende ese atractivo que 
sienten mutuamente el hombre y la mujer, 
cuando dice el relato del Génesis: “Por eso 
deja el hombre a su padre ya su madre y se 
une a su mujer y se hacen una sola carne” 
(Gn 2,24) Tienden a unirse porque son una 
misma carne, con una fuerza más intensa 

Dios creó el mundo por amor. Quere-
mos decir con ello, en primer lugar, que 
no lo hizo por necesidad, sino libremente. 
También que queremos decir que su inten-
ción al crear el mundo fue positiva: ningún 
mal salió de sus manos. Así mismo, que su 
acción creadora era una especie de sobre-
abundancia, una efusión de su amor.

De esta forma, lo que salió de sus ma-
nos fue algo bueno, bello y verdadero. Por 
eso, desde la creación, el ser humano ín-
tegramente, todos sus componentes, su 
cuerpo, su psique y su espíritu, y en su 
conjunto, es así, bueno, bello y verdadero. 
De hecho, lo que hizo Dios al crearnos fue 
plasmar en su obra algo de su propio ser, 
como suelen hacerlos buenos artistas. So-
bre todo en su “obra maestra” que fue el 
ser humano: el texto bíblico nos dice que 
plasmó en él su “imagen y su semejanza”.

¿Cuál es esta imagen y semejanza de 
Dios que posee el ser humano? Muchas ve-
ces hemos oído que la imagen y semejanza 
que poseemos los humanos, frente a otras 
criaturas, es la inteligencia. Algunos han 
preferido encontrarla en la libertad. Noso-
tros preferimos decir que la imagen y se-
mejanza de Dios que tenemos las personas 
humanas es la capacidad para el amor, es 
decir, la capacidad para amar y ser amados. 
Y con la capacidad, la vocación al amor.

2. Desde aquí entendemos mejor lo que 
nos dicen los relatos de los dos primeros 
capítulos del libro del Génesis. “Y creó 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó, varón y mujer los creó” (Gn 
1,27); “No es bueno que el hombre esté 
solo, voy a hacerle alguien como él, que 
le ayude” (Gn 2,18). Extraigamos algunas 
consecuencias:

La distinción hombre – mujer, siendo 
cada uno plenamente persona humana y 
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Para valorar este fenómeno conviene 
recordar dos principios de la llamada “mo-
ral sexual”. El primero, que la verdad de la 
sexualidad, su sentido y su valor, se en-
cuentra en la creación misma, es decir, en 
la armonía y el orden que puso Dios en la 
creación y que hemos explicado en la cu-
estión anterior. Segundo, que la vivencia 
de esta verdad corresponde a toda la per-
sona humana, unida e integrada, cuerpo, 
psique y espíritu. Eso quiere decir que en 
la vida sexual, los actos y las formas físicas 
adquieren siempre ese significado perso-
nal profundo, que no se puede separar de 
ellos y que forma parte de su naturaleza.

2. Consecuencias.
La homosexualidad no concuerda con 

el orden y la armonía que vemos en la cre-
ación. Esta armonía incluía, como hemos 
visto, la polaridad sexual, la complemen-
tariedad de seres personales distintos y la 
fecundidad, fruto de la comunión de amor 
en el mismo acto sexual.

Sin entrar en las causas, complejas, 
que provocan en la persona la tendencia 
homosexual, distinguimos siempre entre 
la persona misma y los actos o la conduc-
ta típicamente homosexual. Acogemos y 
amamos a la persona, aunque no acep-
temos la posible conducta homosexual. 
Afirmamos la plena dignidad de la persona 
como tal, que merece todo el afecto y el 
respeto como hijo de Dios.

La vocación al amor, imagen de Dios, 
persiste en toda persona con tendencia ho-
mosexual. Lo que creemos que ha de evitar, 
según reconocemos como voluntad de Dios 
sobre la sexualidad humana, es su realiza-
ción erótica homosexual. Al mismo tiempo, 
ha de integrar y asumir este rasgo de su 
persona, sin obsesionarse ni dejarse influir 
por presiones o condicionantes externos.

que el vínculo, de sí a tan intenso, que une 
a cada uno con sus padres.

La imagen del Dios amor en nosotros se 
completa con la fecundidad de esta unión 
del varón y de la mujer: como ocurre en 
Dios, la vida surge de la unión de amor. Los 
hijos completarán la imagen de Dios que es 
la unión amorosa del hombre y de la mujer: 
ellos colaboran en la creación de Dios cu-
ando, amándose, son fecundos, dan lugar 
a un nuevo ser humano, que llevará ade-
lante su propia imagen y semejanza divina.

n. 65 ¿Qué pasa con las personas que 
tienen tendencias homosexuales?

0. La pregunta puede referirse, tanto a 
la valoración cristiana del fenómeno de la 
homosexualidad, es decir, su comprensión 
y valoración, como a la cuestión práctica 
del trato que hemos de tener con este fe-
nómeno y con quienes experimentan una 
tendencia sexual hacia personas del mis-
mo sexo.

1. Precisiones.
No se pregunta sobre “los homosexu-

ales”, sino sobre quienes tienen tenden-
cias homosexuales. Es importante esta 
precisión, pues lo primero que hemos de 
constatar es la extraordinaria complejidad 
del problema. ¿Qué significa “ser” homo-
sexual? Es mejor hablar de “tendencias” 
en general: la gran mayoría de quienes las 
experimentan no pueden decir que “han 
nacido” así. Más bien se trata de lo que 
algunos especialistas llaman “homosexu-
alidad inducida”, es decir, tendencias que 
se han ido “educando” como efecto de 
múltiples factores ambientales y persona-
les. Por otra parte, existen muchos grados 
y modos de tendencias homosexuales, se-
gún estén muy arraigadas en la persona o 
sean meramente ocasionales.
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7 ficadors del poble. Això es manifestava en 

diversos episodis ben significatius, com 
ara el moment, que l’historiador descriu 
amb més detall, de la construcció de l’ac-
tual temple, duta a terme amb la partici-
pació de tots, cadascú segons les seves 
possibilitats.

D’ençà que la modernitat, pràcticament 
a partir dels segles XVIII-XIX, i la doctrina 
de la mateixa Església, han introduït la 
distinció clara entre els àmbits civil i ecle-
siàstic, la comunitat cristiana, amb el seu 
temple, com els ciutadans, amb les seves 
institucions, han de saber encertar en la 
seva mútua relació. Tots, si més no per 
part de l’Església, que s’entén només com 
a servidora de Jesucrist i del poble, sabem 
que distinció no vol dir distanciament ni 
enfrontament, sinó més aviat millor capa-
citat per a la col·laboració des d’allò que 
és propi de cadascú. A més, la història ens 
ha demostrat, i aquest llibre n’és un tes-
timoni fefaent, com ha estat de fruitosa 
la col·laboració estreta entre ciutadania i 
parròquia, sobretot pel que fa a la creació 
cultural, l’educació i tot allò que signifiqui 
creixement en l’humanisme i el progrés. 
D’una sana relació sempre ha sorgit un 
mutu intercanvi enriquidor per tots.

Des d’aquí voldríem proclamar el desig 
sincer que romangui la comunitat cristiana 
inserida en la vida de la gent, essent fidel a 
la missió pròpia i oferint al poble de Pallejà 
tot allò que neix d’ella com iniciativa i obra 
de l’Esperit i que signifiqui també un valor 
humà per a tothom.

El temple parroquial, amb la seva his-
tòria i el seu present, bé podria constituir 
un signe concret d’aquest bon enteniment 
i col·laboració. La seva presència ens re-
cordarà permanentment que hi ha hagut 
una història forjadora de la identitat de 

Esto constituye un reto, a veces difí-
cil. Estamos comprometidos en la ayuda 
afectuosa, respetuosa y desinteresada a 
estas personas, bien conscientes de que 
siempre se puede progresar en el dominio 
de sí y la perfección cristiana, mediante la 
voluntad, la oración, la meditación de la 
Palabra de Dios y los sacramentos.

Pròleg del bisbe Agustí al llibre Santa Eu-
làlia de Pallejà abans i ara

Ha estat un encert la publicació d’aques-
ta història Santa Eulàlia de Pallejà abans 
i ara en el marc de la celebració del 150è 
aniversari de la construcció del temple 
parroquial. A més del seu valor documen-
tal i històric, ens cal subratllar aquí el seu 
vessant testimonial.

En efecte, aquest treball palesa el fet 
de la presència constant de la comunitat 
cristiana i parròquia, amb el seu temple 
com a signe més visible i permanent, en la 
vida del poble. Tot remuntant-se al primer 
temple preromànic i resseguint les succes-
sives etapes, ens parla d’un temps, en el 
qual parròquia i poble es trobaven en per-
fecta integració i simbiosi, com passava 
pertot arreu d’Europa des del segle IV. El 
temple era un edifici d’allò “més natural” 
al poble. Deixant de banda altres conside-
racions que no vénen al cas, el fet és que 
l’Església per mitjà de la comunitat cristi-
ana acompanyava tota la vida del poble. 
El temple, lloc propi de reunió i culte de la 
comunitat cristiana, esdevenia així un res-
sò constant de tota la vida ciutadana, no 
només religiosa, sinó també cultural, edu-
cativa i social. Pel seu cantó els ciutadans, 
en el seu conjunt, considerava el temple 
com a propi, de manera que en general es 
podia considerar uns dels referents identi-
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B i s b e  d i o c e s à

Pallejà amb una presència significativa de 
la parròquia i que la parròquia és avui, i vol 
continuar sent, una font d’evangelització i 
de transformació i progrés de la societat.

Rebeu la nostra més cordial felicitació 
i demano a Déu que beneeixi els vostres 
projectes, tot renovant l’Esperit en vosal-
tres.

+ Agustí Cortés Soriano, 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
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7 Decret 10/12. Sobre la constitució del Tri-

bunal eclesiàstic de Sant Feliu de Llobre-
gat 

Sant Feliu de Llobregat, 7-9-2012

Segons el que estipula el Codi de Dret Ca-
nònic, c. 1419.1, i la Instrucció “Dignitas 
Connubii”, art. 22, es procedeix a la cons-
titució del Tribunal Eclesiàstic, Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat, sufragània de Bar-
celona, organisme que administrarà jus-
tícia en totes les causes no exceptuades 
expressament pel dret;

Tenint en compte que correspon al Bis-
be diocesà governar l’Església particular 
que li ha estat encomanada amb triple 
potestat legislativa, executiva i judicial, 
aquesta darrera, la judicial, exercida per-
sonalment o mitjançant el Vicari Judicial i 
els jutges, tot allò conforme a dret (c. 391);

Pel present decret erigim el Tribunal de 
primera instància que serà proveït de tots 
els càrrecs necessaris per al compliment 
de la seva funció pastoral.

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 11/12.- Nomenament del Dr. Albert 
Sols Lúcia com a vicari judicial del Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, a 7-9-2012

Havent-se erigit el Tribunal Eclesiàstic de 
primera instància, Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat, sufragània de Barcelona, es 

Decret 05/12.- Decret de substitució de 
l’anterior decret sobre l’augment de la re-
tribució als preveres i diaques del Bisbat 

Sant Feliu de Llobregat, 31-5-2012

Considerant la conveniència d’actualitzar 
les percepcions econòmiques dels preve-
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, 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

[ ]Decrets
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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 13/12. Sobre el retorn del patri-
moni del Patronat Escolar Núria a la Par-
ròquia de Sant Just i Pastor de Sant Just 
Desvern

Sant Feliu de Llobregat, 1-10-2012

Reunida la junta del Patronat Escolar Nú-
ria, amb seu al carrer Bonavista núm. 100 
de Sant Just Desvern, en la seva sessió ex-
traordinària del dia 28 de setembre, amb 
l’assistència de Mons. Agustí Cortés So-
riano, com a president, Mn. Joaquim Rius 
Adell, com a vicepresident, el Sr. Rodolfo 
Sánchez Cuéllar, com a vocal 1r, el Sr. An-
tonio Giménez Vergara, com a vocal 2n i el 
Sr. Joan Torras Ferret, com a secretari, es 
constata que:

Atès l’impuls de la Parròquia de Sant 
Just i Pastor, de Sant Just Desvern, i els 
seus rectors envers la creació de les esco-
les parroquials, des del 1918, amb la do-
nació dels terrenys, fins a la finalització de 
l’activitat docent, el 26 de juliol de 1996.

Atesa la voluntat de la Parròquia de 
Sant Just Desvern i dels seus rectors de 
constituir el Patronat Escolar Núria i de de-
legar l’organització, el govern i la disposi-
ció dels seus béns a la seva Junta.

Atesa la finalització de l’activitat docent 
de l’Escola Núria i havent acomplert l’ob-
jectiu d’oferir, durant més de cinquanta 
anys, formació catòlica als joves de les fa-
mílies de Sant Just Desvern.

procedeix immediatament al nomenament 
de Vicari Judicial amb potestat ordinària 
de jutjar, qui constituirà un sol tribunal 
amb el Bisbe, i no podrà jutjar les causes 
que el propi Bisbe s’hagi reservat, segons 
estipula el c. 1420;

Pel present decret, reunint les condici-
ons exigides en el c. 1420.4, es nomena 
Vicari Judicial de dita Diòcesi i per un pe-
ríode de tres anys, el Dr. Albert Sols Lúcia 
tal com estableix el c. 1422, amb puntual 
acompliment de l’art. 40 de la Instrucció 
“Dignitas Connubii” respecte a la profes-
sió de fe i jurament de fidelitat segons fór-
mula aprovada per la Seu Apostòlica.

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 12/12.- Jubilació de Mn. Jordi Ber-
tran i Cassola 

Sant Feliu de Llobregat, 18-9-2012

Rebuda la petició de Mn. Jordi Bertran i 
Cassola, en què sol·licita poder acollir-se a 
la jubilació i fa renúncia explícita al càrrec 
que fins ara tenia a la Diòcesi.

Pel present document acceptem la pe-
tició de jubilació del Rvd. Sr. Jordi Bertran 
i Cassola la renúncia al càrrec de rector de 
les Parròquies de Sant Miquel, d’Olèrdola, 
i de Sant Pere, de Sant Pere Molanta (Olèr-
dola), i el pas a la situació de prevere jubi-
lat, per les raons adduïdes.

El present decret no entrarà en vigor 
fins a la presa de possessió del nou rector 
de la parròquia. 
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7 Decret 14/12. Jubilació de Mn. Joan Mata 

i Munné 

Sant Feliu de Llobregat, 29-10-2012
Rebuda la petició de Mn. Joan Mata i Mun-
né, en què sol·licita poder acollir-se a la 
jubilació i fa renúncia explícita als càrrecs 
que fins ara tenia a la Diòcesi. 

Pel present document acceptem la pe-
tició de jubilació del Rvd. Sr. Joan Mata i 
Munné la renúncia al càrrec de rector de 
les Parròquies de Sant Pere, de Màger, i 
de Santa Maria, de La Llacuna, i el pas a 
la situació de prevere jubilat, per les raons 
adduïdes.

El present decret no entrarà en vigor 
fins a la presa de possessió del nou rector 
de la parròquia. 

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

Atesa la voluntat de continuar essent 
fidels al sentit de la donació inicial dels 
terrenys en favor de l’acció benèfica i de 
la formació catòlica, a través de l’acció 
benèfica i de formació catòlica que porta 
a terme la Parròquia de Sant Just i Pastor, 
i havent-se acomplert els requisits inicials 
de la donació, però havent finalitzat, de 
comú acord, l’acció docent.

Amb l’aprovació de tota la junta del Pa-
tronat Escolar Núria de Sant Just Desvern, 
a l’empara de l’article IV del protocol nota-
rial núm. 1864, de 6 de desembre de 1948, 
de Constitució del Patronat Escolar Núria.

Pel present, decretem que: Es retorni 
el patrimoni del Patronat Escolar Núria a 
la Parròquia de Sant Just i Pastor de Sant 
Just Desvern de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat.

Es procedeixi a efectuar el canvi de titu-
laritat cadastral i registral de la finca 1010 
de Sant Just Desvern, al carrer Bonavista 
núm. 100, seu del Patronat Escolar Núria, 
de manera que consti immatriculada a nom 
de la Parròquia de Sant Just i Pastor de 
Sant Just Desvern, informant del canvi de 
titularitat a l’Oficina de Gestió Tributària.

Es procedeixi a extingir el Patronat Es-
colar Núria a tots els efectes, havent acom-
plert la seva funció.

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
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• Mn. Rafael Sánchez i Núñez ha estat 
nomenat, per un període de tres anys, per 
als càrrecs de Promotor de Justícia de la 
Cúria diocesana i Defensor del Vincle del 
nou Tribunal Eclesiàstic del bisbat de Sant 
Feliu, el 7 de setembre de 2012.

• Mn. Joan-Manel Serra i Oller ha estat 
nomenat, per un període de tres anys, per 
al càrrec de fedatari públic, notari, del nou 
Tribunal Eclesiàstic del bisbat de Sant Fe-
liu, el 7 de setembre de 2012

• Mn. Joan-Ramon Bullit i Guasch ha es-
tat nomenat Consiliari Diocesà de la Dele-
gació Diocesana de Pastoral Familiar, el 2 
d’octubre de 2012.

• Mn. Jaume Berdoy i Alemany ha estat 
nomenat rector de la Parròquia de Sant Mi-
quel, d’Olèrdola, i Rector de la Parròquia 
de Sant Pere, de Sant Pere Molanta (Olèr-
dola), el 26 de setembre de 2012.

• Mn. Joan-Lluís Salas i Valle ha estat 
nomenat Diaca Adscrit, encarregat de la 
Parròquia de Sant Miquel, d’Olèrdola i Di-
aca Adscrit, encarregat de la Parròquia de 
Sant Pere, de Sant Pere Molanta, Olèrdola, 
el 26 de setembre de 2012.

• Mn. Ramon M. Bosch i Vendrell ha es-
tat nomenat administrador parroquial de 
la Parròquia Sant Pere, de Màger i de la 
Parròquia de Santa Maria de la Llacuna, el 
29 d’octubre de 2012.

• Mn. Agustí Roig i Marcè ha estat no-
menat rector de la Parròquia de Sant Sa-
durní i de Santa Maria, de La Múnia (Cas-
tellví de la Marca), el 29 d’octubre de 2012. 

• Mn. Francesc de P. Sala i Arnó ha estat 
nomenat adscrit amb facultats de vicari de 
la Parròquia Santa Maria, de Castelldefels, 
el 29 d’octubre de 2012. 

• Mn. Antoni Fernàndez i García Mn. 
Joan Lázaro i Padrós, i Mn. Armand Carbo-
nell i Bergés han estat nomenats, per un 
període de tres anys, els clergues per als 
càrrecs de Jutges diocesans del nou Tribu-
nal eclesiàstic del bisbat de Sant Feliu, el 7 
de setembre de 2012.

[ ]Nomenaments
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Setembre 

2 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a l’ermita de Sant Salvador de 
les Espases, d’Olesa de Montserrat.

3 de setembre. El senyor bisbe participa 
en el fòrum de reflexió i diàleg que organit-
za la plataforma per a cursos i trobades on 
line evangelización digital. La seva apor-
tació consisteix en una intervenció inicial 
en relació a dues preguntes del Youcat, 
seguida del diàleg posterior amb tots els 
participants al fòrum.

5 de setembre. El senyor bisbe rep la visita 
dels membres del Patronat de l’Escola Nú-
ria de Sant Just Desvern.

6 de setembre. El senyor bisbe rep la vi-
sita de D. Manuel Lara Molina, nou vicari 
castrense.

7 de setembre. Reunió del Consell Episcopal.
El senyor bisbe participa en el sopar de la 
Hermandad de Ntra Sra. de la Salud, en la 
seva festa patronal a Sant Feliu de Llobregat.

8 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Santa Maria 
de Castelldefels, amb motiu de la presa de 

possessió de Mn. Xavier Sobrevia Vidal, 
com a nou rector.

9 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Sant Antoni 
Maria Claret, de Sant Boi de Llobregat, 
amb motiu de la presa de possessió de 
Mn. Pere Rovira Oliveros, com a nou rector.
El senyor bisbe presideix la processó de la 
Mare de Déu de la Salut, en la seva festa 
patronal a Sant Feliu de Llobregat.

10 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l’elecció de nova priora de la comunitat de 
germanes dominiques del Monestir de la 
Mare de Déu del Mont-Sió, d’Esplugues de 
Llobregat.

12 de setembre. Celebració a la Cúria di-
ocesana del vuitè aniversari de l’inici del 
pontificat del senyor bisbe a la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia d’ac-
ció de gràcies a la Catedral de Sant Llo-
renç, en la celebració del vuitè aniversari 
de l’inici del seu pontificat com a bisbe de 
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

13 de setembre. Reunió de la Delegació 
Diocesana de Joventut a la Casa de l’Es-
glésia.

14 de setembre. Reunió del Consell Epis-
copal.

15 de setembre. Reunió dels coordinadors 
arxiprestals de la Delegació Diocesana de 
Catequesi. El senyor bisbe participa en la 
reunió i comparteix el dinar amb ells, a la 
Casa de l’Església.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Santa Maria de la Palma de 

[ ]Crònica
diocesana
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V i d a  D i o c e s a n a

Cervelló, en la presa de possessió de Mn. 
Daniel Palau i Valero, com a nou rector.

16 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a l’església de la Mare de Déu 
de Montserrat de Viladecans, amb motiu 
de la benedicció i inauguració del nou re-
taule. A continuació saluda les autoritats 
presents en l’acte i feligresos i participa en 
el dinar organitzat per la parròquia en el 
mateix recinte parroquial.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Sant Pere i Sant Fèlix d’Olive-
lla, amb motiu de les noces d’or d’ordena-
ció sacerdotal del seu rector, Mn. Ramon 
Català Güell.

18 de setembre. El senyor bisbe es troba 
amb els seminaristes de la diòcesi al Se-
minari Conciliar de Barcelona i participa en 
els actes d’inici de curs.

20 de setembre. El senyor bisbe presideix 
la trobada del Consell de Càritas de Sant 
Feliu de Llobregat a la Casa de l’Església.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Casa Betània de la les germanes mercedà-
ries de Sant Feliu de Llobregat i a continu-
ació visita la casa i comparteixen el dinar 
amb la comunitat.

21 de setembre. Reunió del Consell Epis-
copal a Vallirana.
Reunió de la Delegació Diocesana de Pas-
toral de la Salut a la Casa de l’Església.

22 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia al centre penitenciari de Can 
Brians amb l’assistència d’un grup d’in-
terns, personal i voluntaris del centre en la 
festa de la Mare de Déu de la Mercè.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 

Parròquia de Sant Antoni de Pàdua, de Sant 
Vicenç dels Horts en la presa de possessió 
del P. Joan Pi i Siqué, SDB, com a nou rector.
El senyor bisbe assisteix al concert de la 
representació del Llibre Vermell de Mont-
serrat, a la Catedral de Sant Llorenç de 
Sant Feliu de Llobregat.

23 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Santa Maria 
Magdalena de Corbera de Llobregat, en la 
presa de possessió de Mn. Daniel Palau i 
Valero, com a nou rector.

24 de setembre. El senyor bisbe concele-
bra en l’eucaristia de la festa de la Mare de 
Déu de la Mercè, a la Basílica de la Mare de 
Déu de la Mercè, de Barcelona. A continua-
ció participa en el dinar de la comunitat de 
mercedaris de Barcelona.

25 de setembre. El senyor bisbe assisteix al 
lliurament del IV Premi Internacional Com-
te de Barcelona que S.M. el Rei Joan Carles 
I entrega al senyor cardenal-arquebisbe 
Tarcisio Bertone, secretari d’Estat del Va-
ticà en reconeixement de la seva tasca per 
la comunicació i l’obra social de l’Església. 
Assisteixen el nunci apostòlic, Mons Renzo 
Frattini, el senyor cardenal-arquebisbe de 
Barcelona Mons. Lluís Martínez Sistach i 
altres bisbes i personalitats civils.

26 de setembre. El senyor bisbe signa la 
carta pastoral amb motiu de l’Any de la fe: 
La bellesa de la fe i el goig del seu anunci.

26 de setembre. El senyor bisbe presideix 
la trobada d’agents de la pastoral hospi-
talària de la Delegació Diocesana de Pas-
toral de la Salut i imparteix la ponència: 
L’Any de la fe i món de la salut.
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7 4 i 5 d’octubre. El senyor bisbe assisteix a 

la reunió de bisbes de la Conferència Epis-
copal Tarraconense, al Seminari Conciliar 
de Barcelona.

6 d’octubre. El senyor bisbe presideix la 
trobada de delegats diocesans de Família i 
Vida de les diòcesis amb deu a Catalunya, 
a la Casa de l’Església.
VI Trobada d’inici de curs de la Delegació 
Diocesana de Catequesi. Hi participa la 
Delegació Diocesana de Joventut. Ponèn-
cia del Sr. Daniel Novelles sobre: Les ac-
tituds del cristià-evangelitzador i la cura 
i aprofundiment en la pròpia fe per ser 
fidels a la missió. Exhortació del senyor 
bisbe sobre la invitació d’aquest Any de la 
fe a transmetre el goig de la fe. Celebració 
de l’eucaristia presidida pel senyor bisbe 
amb l’enviament dels catequistes i anima-
dors de grups de joves.

7 d’octubre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la residència per a gent gran 
Mare de Déu de Montserrat, d’Olesa de 
Montserrat i després saluda els residents 
i es reuneix amb el Patronat.

8 d’octubre. El senyor bisbe és entrevistat 
a Ràdio Estel amb motiu de la seva carta 
pastoral.

9 d’octubre. Trobada d’inici de curs de pre-
veres i diaques a la Casa de l’Església. El 
senyor bisbe presenta la seva carta pasto-
ral amb motiu de l’Any de la fe: La belle-
sa de la fe i el goig del seu anunci. En la 
mateixa trobada, a més d’informacions de 
diferents delegacions, es presenta el ma-
terial i suggeriments per a la celebració de 
l’Any de la fe a la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat.

27 de setembre. El senyor bisbe presideix 
la reunió d’arxiprestos de les dues vicaries 
en l’inici de curs, al santuari de la Mare de 
Déu de Bruguers.
El senyor bisbe participa en l’acte de reco-
neixement a Càritas al Prat amb l’entrega 
del guardó Josep Maria Vilà i Parellada. As-
sisteixen a l’acte altres personalitats civils 
de la ciutat del Prat de Llobregat. El senyor 
bisbe intervé amb un parlament, agraint el 
guardó pel servei de Càritas al costat dels 
més necessitats.

28 de setembre. Reunió del Consell Epis-
copal.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
capella de la Casa de l’Església, amb motiu 
de l’inici de curs a la Cúria diocesana.

30 de setembre. El senyor bisbe participa 
en la XVII Trobada de Portants del Sant Crist 
a Sant Sadurní d’Anoia. Presideix l’eucaris-
tia a la Parròquia de Sant Sadurní i presi-
deix el via crucis pels carrers de la població.

Octubre

3 d’octubre. El senyor bisbe presideix la re-
unió de delegats diocesans d’inici de curs, 
a la Casa de l’Església.
Reunió de l’Equip de Pastoral Obrera, a la 
Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació Diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

4 d’octubre. El senyor bisbe assisteix als 
actes d’inauguració del curs acadèmic de 
les Facultats de Filosofia i Teologia de Ca-
talunya, on concelebra l’eucaristia amb els 
altres bisbes de les diòcesis catalanes i 
participa en l’acte acadèmic a la Sala d’Ac-
tes del Seminari Conciliar de Barcelona.
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lebren el consiliari nacional, Rvdo. D. Fidel 
Herráez, el de la pròpia Universitat, Mn. 
Jaume Brufau i sacerdots col·laboradors. 
A continuació assisteix a l’acte acadèmic 
d’inauguració del curs acadèmic amb la 
presència d’autoritats del govern de la 
Generalitat, el secretari general d’Univer-
sitats i Recerca, Sr. Antoni Castellà, el se-
cretari general d’Afers Religiosos, Sr. Xavi-
er Puigdollers, i membres de la comunitat 
universitària.

18 d’octubre. El senyor bisbe presideix la 
reunió del Secretariat del Consell del Pres-
biteri.

19 d’octubre. El senyor bisbe presideix la 
Missa exequial per Mn Ferran Bueno Fer-
rer, mort el dia 17 d’octubre, a la Basílica 
de Santa Maria, de Vilafranca del Penedès.

20 d’octubre. El senyor bisbe, amb els bis-
bes de les diòcesis amb seu a Catalunya, 
assisteix a la Trobada de voluntaris de Cà-
ritas de Catalunya, al Fòrum de Barcelona, 
on participen nombrosos voluntaris de la 
diòcesi.
Trobada a la Casa de l’Església de corals 
que assistiran al llarg del curs en celebra-
cions diocesanes a la catedral. 
El senyor bisbe inaugura les III Jornades de 
Diàleg en Família a la Casa de l’Església. 
Imparteix la ponència: Família i fe.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Sant Esteve, de Sant Esteve 
de Sesrovires, on confereix el sagrament 
de la confirmació a tres joves.

22 d’octubre. El senyor bisbe presideix la 
reunió del Secretariat del Consell Pastoral 
Diocesà.
El senyor bisbe presideix l’acte de Cons-

Reunió de la Delegació Diocesana de Pas-
toral Sacramental i Litúrgia, a la Casa de 
l’Església.

10 d’octubre. El senyor bisbe presideix la 
missa exequial per la mare de Mn. Daniel 
Palau, la Sra. Pepita Cayuela, al Tanatori 
de Sancho de Ávila, de Barcelona.
Reunió de la Delegació Diocesana de Pas-
toral Vocacional, a la Casa de l’Església.

11 d’octubre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia de la solemnitat de la Mare de 
Déu del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil, 
a la caserna de Sant Andreu de la Barca. 
En la celebració concelebra, entre altres 
preveres, el vicari castrense. A continuació 
participa en l’acte institucional d’entrega 
de condecoracions.
Reunió del Consell Episcopal.

12 d’octubre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç, 
en la festa de Sant Rarimi, patró secundari 
de Sant Feliu de Llobregat. A continuació 
comparteix el dinar amb els mossens de 
l’Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat.

14 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç, 
en l’inici diocesà de l’Any de la Fe. En la ce-
lebració, entre altres referències, el senyor 
bisbe entrega el credo a tots els assistents.
El Senyor Bisbe comparteix el dinar en la 
festa de la Beata Marie Pouspin, fundado-
ra de les Germanes Dominiques de la Pre-
sentació, amb la comunitat de germanes 
de la Casa de l’Església.

16 d’octubre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia en la inauguració del curs aca-
dèmic a la Universitat Abat Oliba; hi conce-
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7 on confereix el sagrament de la confirma-

ció a cinc joves.

28 d’octubre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia en el 40è aniversari de la Par-
ròquia de Sant Antoni Maria Claret, de 
Sant Boi de Llobregat. A continuació par-
ticipa en la paella popular organitzada per 
la parròquia.
Reunió de la Delegació Diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

29 d’octubre. El senyor bisbe presideix la 
missa exequial per la Sra. Pepita Cañame-
ras, mare de Mn. Frederic Esteve, a la Cate-
dral del Sant Esperit de Terrassa.
El senyor bisbe presideix la reunió dels 
consells parroquials d’economia, a la Casa 
de l’Església. En aquesta trobada, entre al-
tres referències, es presenta la Campanya 
de Germanor i l’estat de comptes del curs 
2011-2012.

31 d’octubre. Reunió de treballadors de 
la Cúria diocesana amb el Moderador de 
la Cúria per a la definició del document 
“Acords puntuals entre els treballadors de 
la Cúria i la Diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat”.

titució del Tribunal Eclesiàstic del Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat, amb presència 
d’autoritats civils i religioses de la Provín-
cia Eclesiàstica de Barcelona.

23 d’octubre. Reunió del Consell Episco-
pal.

24 d’octubre. El senyor bisbe presideix la 
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Pene-
dès, a Vilafranca del Penedès.

25 d’octubre. El senyor bisbe presideix la 
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Llo-
bregat, a la Casa de l’Església.
El senyor bisbe participa en la cloenda de 
les Jornades de Formació i Animació Pasto-
ral, a Vilafranca del Penedès, amb el lema 
“En l’Any de la fe i als 50 anys del Concili 
Vaticà II”.
Reunió de la Delegació Diocesana per a la 
Vida Consagrada, a la Casa de l’Església.

26 d’octubre. Reunió del Consell Episco-
pal.
Reunió de la Delegació Diocesana de Famí-
lia i Vida, a la Casa de l’Església.

27 d’octubre. Trobada d’inici de curs de 
professors i mestres de religió cristians de 
la diòcesi, a la Casa de l’Església. El senyor 
bisbe presideix l’eucaristia a la Casa de 
l’Església. Entre altres referències, s’entre-
ga als participants en la trobada les cartes, 
en l’Any de la fe, del Papa Benet XVI i del 
senyor bisbe.
El senyor bisbe participa en l’acte d’in-
auguració de l’Assemblea Ordinària de 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, al 
Prat de Llobregat.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Santa Maria de Capellades 
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L’Any de la fe i la diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 3-10-2012

El proper dijous 11 d’octubre començarà 
l’Any de la fe convocat per Benet XVI. A la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, s’ini-
ciarà visiblement diumenge 14 d’octubre, 
amb referències a totes les eucaristies de 
les parròquies d’aquell dia, i amb la cele-
bració presidida pel bisbe Agustí Cortés a 
la Catedral de Sant Llorenç a les 12.00h. En 
aquest marc, el bisbe de Sant Feliu fa pú-
blica la carta pastoral “La bellesa de la fe i 
el goig del seu anunci”, amb indicacions a 
propòsit de l’Any de la fe.

Benet XVI va publicar la seva carta 
apostòlica Porta Fidei el passat 11 d’oc-
tubre 2011, on convocava l’Any de la fe. 
Aquesta iniciativa començarà l’11 d’octu-
bre 2012, coincidint amb el 50è de l’ober-
tura del Concili Vaticà II i el 20è de la pro-
mulgació del Catecisme de l’Església Catò-
lica, i s’acabarà el 24 de novembre 2013, 
festivitat de Crist Rei. 

Per ajudar tots els fidels a viure amb 
profunditat i esperit de renovació aquest 
Any de la fe, el bisbe de Sant Feliu de Llo-
bregat ha escrit una carta pastoral amb in-
dicacions de caràcter formatiu i celebratiu, 

Mn. Ferran Bueno i Ferrer

Prevere, primer de l’Església de Barcelona 
i actualment de Sant Feliu de Llobregat i 
rector de les parròquies de Sant Sadurní 
de Castellví de la Marca i Santa Maria de 
La Múnia, i capellà de la Residència Mare 
Ràfols, de Vilafranca del Penedès. 

Ha mort el dia 17 d’octubre de 2012, a 
l’edat de 79 anys, confortat amb els sagra-
ments de l’Església. El senyor bisbe Agustí 
Cortés i el presbiteri ho fan saber perquè 
l’encomanin, amb les seves pregàries, a la 
misericòrdia del Senyor. 

Les exèquies van tenir lloc divendres, 19 
d’octubre de 2012, a les 11h., a la Basílica 
de Santa Maria, de Vilafranca del Penedès.

[ ] [ ]Necrològiques Informacions
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7 • Hi haurà jornades de formació i pregà-

ria per a preveres, religiosos i religio-
ses i fidels en general.

• Cada delegació concretarà les seves 
activitats pastorals en el marc de 
l’Any de la fe.

Constitució del Tribunal Eclesiàstic de la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 15-10-2012

El proper dilluns 22 d’octubre a les 18.00h 
tindrà lloc a la Casa de l’Església l’acte 
protocol·lari de constitució del nou Tribu-
nal Eclesiàstic de primera instància de la 
diòcesi, amb la presència d’autoritats re-
ligioses i civils. Amb aquesta nova instàn-
cia, es realitza un pas més per tal de com-
pletar l’organigrama de la Cúria diocesana 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, vuit 
anys després del seu inici com a tal.

Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Fe-
liu de Llobregat, va signar el passat 7 de 
setembre el decret de constitució del Tri-
bunal Eclesiàstic i els nomenaments dels 
seus components: vicari judicial, jutges i 
fedatari públic.

Durant aquestes setmanes, ha comen-
çat a funcionar ja el nou tribunal, a les ofi-
cines destinades a tal ús a la Casa de l’Es-
glésia, seu del bisbat, al carrer d’Armente-
res 35, de Sant Feliu de Llobregat. 

El proper 22 d’octubre tindrà lloc l’acte 
protocol·lari de constitució del tribunal, al 
qual han estat convidades autoritats civils 
i religioses, que en aquests dies estan con-
firmant la seva presència. 

Segons l’Estatut de la Cúria diocesa-
na de Sant Feliu de Llobregat i el Codi de 
Dret Canònic, en cada diòcesi el jutge de 
primera instància és el bisbe diocesà, que 

titulada La bellesa de la fe i el goig del seu 
anunci. Aquesta carta la presentarà i lliu-
rarà personalment a tots els preveres i dia-
ques del bisbat durant la seva reunió d’ini-
ci de curs del proper dimarts 9 d’octubre al 
matí, a la Casa de l’Església. En aquest text 
posa l’accent en les dues idees expressa-
des en el títol del document, íntimament 
lligades: el tresor de la fe i l’empenta per 
comunicar-la als altres amb esperit joiós.

El diumenge 14 d’octubre, aquesta ini-
ciativa de l’Església universal, donarà inici 
en l’àmbit diocesà, amb referències a totes 
les misses d’aquell dia i en especial, a la 
que presidirà el bisbe Agustí a la Catedral 
de Sant Llorenç, a les 12.00h.

• Des que Benet XVI va anunciar aquest 
Any de la fe, s’ha anat reflexionant 
en els diversos àmbits consultius del 
bisbat, com ara el Consell Pastoral 
Diocesà, el Consell Presbiteral, etc. 
sobre la manera de viure diocesana-
ment aquesta iniciativa de l’Església 
universal. Fruit d’aquest diàleg i co-
munió, s’han plantejat algunes pistes 
que miraran de concretar-se progres-
sivament. S’assumeixen els materi-
als i el cartell publicat pel Centre de 
Pastoral Litúrgica (CPL) com a guia i 
imatge d’acompanyament durant tot 
l’Any de la fe.

• L’inici diocesà de diumenge 14 d’oc-
tubre de 2012 inclou alguns sugge-
riments litúrgics que remarquen els 
elements de la Paraula de Déu i de la 
pregària del credo.

• Hi haurà trobades a nivell parroquial, 
arxiprestal, de vicaria i diocesà.

• L’Itinerari Diocesà de Renovació Cristi-
ana començat l’any passat es presen-
ta com una oferta més dins de l’Any 
de la fe.
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presentacions, entre les quals es compta-
ven Mn. Joan Benito, vicari judicial del tri-
bunal eclesiàstic de Barcelona i en repre-
sentació del Cardenal Arquebisbe de Bar-
celona, Mn. Jaume Berdoy, vicari general 
de Sant Feliu, el vicari judicial del tribunal 
eclesiàstic de Terrassa, el Sr. Xavier Puig-
dollers, director general d’afers religiosos, 
el Sr. Gabriel González Fernández, degà 
de la fiscalia de Sant Feliu de Llobregat i 
representant del fiscal del tribunal superi-
or de Justícia de Catalunya, el Sr. Miquel 
Rodríguez Zamora, degà de l’il·lustre col-
legi d’advocats de Sant Feliu de Llobregat 
i el Sr. Martí Boronat, síndic de greuges de 
Sant Feliu de Llobregat.

Mn. Jaume Berdoy ha llegit en primer 
lloc el decret de constitució del tribunal 
eclesiàstic.

A continuació els membres del tribunal 
han fet el jurament del càrrec sobre els 
Evangelis després de llegir cada un dels 
decrets de nomenament.

Seguidament hi ha hagut els parla-
ments dels Srs. Miquel Rodríguez Zamora, 
degà del col·legi d’advocats de Sant Feliu 
de Llobregat, del Sr. Gabriel González Fer-
nández, degà de la fiscalia de Sant Feliu de 
Llobregat i representant del fiscal superi-
or, de Mn. Joan Benito Tolsau, vicari judici-
al i representant del Cardenal Arquebisbe 
de Barcelona i del Sr. Xavier Puigdollers, 
director general d’afers religiosos de la 
Generalitat de Cataluna.

Ha clausurat l’acte el bisbe Agustí Cor-
tés amb una exhortació als membres del 
nou tribunal -a partir de l’evangeli del dar-
rer diumenge- per tal de desenvolupar les 
seves funcions amb un autèntic esperit de 
servei i buscant el bé del poble de Déu.

El nou tribunal que ha estat constituït 
està format per:

pot exercir aquesta potestat en primera 
persona o, habitualment, mitjançant al-
tres persones. De fet, el bisbe nomena 
un vicari judicial i altres jutges diocesans 
que amb potestat ordinària judiquen nor-
malment les causes que arriben al Tribu-
nal Eclesiàstic. Al Tribunal li correspon 
judicar les reclamacions presentades per 
qualsevol persona de la diòcesi, quan 
aquestes considerin que queden lesio-
nats els seus drets eclesiàstics. Majorità-
riament, les causes es donen en el camp 
dels processos judicials de nul·litat de 
matrimoni.

El nou tribunal estarà format per:
• Vicari Judicial: Dr. Albert Sols i Lúcia.
• Promotor de Justícia i Defensor del 

Vincle: Mn. Rafael Sánchez Núñez, 
DP.

• Jutges diocesans: Mn. Antoni Fernán-
dez i García, Mn. Joan Lázaro i Padrós, 
Mn. Armand Carbonell i Bergès.

• Fedatari públic: Mn. Joan Manel Serra.

Constituït el Tribunal Eclesiàstic

Sant Feliu de Llobregat, 22-10-2012

L’acte, celebrat a la Casa de l’Església, va 
consistir en la professió de fe dels mem-
bres del tribunal i la posterior lectura dels 
nomenaments i jurament del càrrec.

L’acte havia estat precedit per la signa-
tura, el passat 7 de setembre, del decret 
de constitució del Tribunal Eclesiàstic i els 
nomenaments dels seus components: vi-
cari judicial, jutges i fedatari públic.

La professió de fe del nou tribunal s’ha 
fet a la capella de la casa de l’Església.
Després ha tingut lloc l’acte protocol·lari a 
l’auditori de la Casa de l’Església, amb la 
presència de nombroses personalitats i re-
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• Promotor de Justícia i Defensor del 
Vincle: Mn. Rafael Sánchez Núñez, 
DP.

• Jutges diocesans: Mn. Antoni Fernán-
dez i García, Mn. Joan Lázaro i Padrós, 
Mn. Armand Carbonell i Bergès.

• Fedatari públic: Mn. Joan Manel Ser-
ra.
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Acta de constitució del Tribunal Eclesiàs-
tic de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

A la Cúria Diocesana, el dia 22 d’octubre de 
2012, en virtut i execució del Decret 10/12, 
de data 7 de setembre de 2012, referent 
a la Constitució del Tribunal Eclesiàstic, 
l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat, Mons. Agustí Cortés Soriano, ha 
erigit el Tribunal de primera instància de la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, proveït 
de tots els càrrecs necessaris per al com-
pliment de la seva funció pastoral. 

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

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

[ ]Vicaria judicial-
Tribunal 
eclesiàstic



3 2 7

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

7

[ ]
D

el
eg

ac
io

ns
 D

io
ce

sa
ne

s



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 23 2 8
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 4
7

Amplíssima participació a la trobada 
d’enviament de catequistes

Sant Feliu de Llobregat 6-10-2012

Aquesta trobada es va celebrar a la casa 
de l’Església i aplegà 300 catequistes d’ar-
reu de la diòcesi.

Els participants, catequistes d’infants 
i de joves, han estat rebuts al pati de la 
Casa de l’Església per la Moixiganga  de 
Vilanova, amb la representació de diversos 
quadres de la passió de Crist.

Seguidament, omplint l’auditori i la sala 
adjacent, i després d’una breu pregària, el 
Sr. Dani Novellas ha ajudat els assistents a 
fer una reflexió sobre les actituds del cris-
tià - evangelitzador i la cura i aprofundi-
ment en la pròpia fe per ser fidels a la mis-
sió. En la qualitat de la nostra experiència 
de Déu, s’hi juga la validesa del nostre tes-
timoni. Ha seguit una exhortació del bisbe 
Agustí sobre la invitació d’aquest Any de la 
fe a transmetre el goig de la fe.

La trobada va acabar amb la celebració 
de l’eucaristia d’enviament; aquesta es va 
celebrar a la capella de les religioses del 
Bon Salvador, i va ser presidida pel bisbe 
Agustí.

Presentació al Bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat dels criteris orientatius per al bap-
tisme de nens i nenes en edat catequètica
 
Sant Feliu de Llobregat, 9-10-2012 

Durant la reunió de delegats del Bisbat de 
Sant Feliu, de juny de 2011, el bisbe Agustí 
va demanar al delegat del servei diocesà 
de catecumenat l’elaboració d’uns crite-
ris per orientar els diferents processos de 
nens i nenes en edat catequètica. Aquesta 
demanda del bisbe va portar a la reunió 
entre dues delegacions; per un costat, 
la de catequesi amb el servei per al cate-
cumenat i per l’altre, la de litúrgia. Es va 
elaborar un pla de treball amb l’objectiu 
d’editar els criteris orientatius que feien 
referència a aquests casos, de nens no 
batejats dins el procés d’iniciació cristia-
na. El resultat d’aquest treball va ser que 
en la reunió de preveres i diaques d’inici 
d’aquest curs, el 9 d’octubre de 2012, es 
van presentar aquests criteris. Cal dir que 
el bisbat ha suggerit, pel que fa a les cele-
bracions litúrgiques, el llibre del CPL “Bap-
tisme d’infants en edat catequètica”. 

[ ] [ ]Catequesi Servei diocesà
per al 
catecumenat
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transmissió de la fe, els inputs que interfe-
reixen sobre aquesta transmissió i les es-
tratègies que poden prendre les famílies.

El Bisbe Agustí ens ha convidat a refle-
xionar sobre la qüestió amb una estratègia 
de treball que puguem adoptar al llarg de 
les properes sis trobades: des de la reflexió 
sobre les parts essencials de la nostra fe, 
l’estudi dels articles del Credo amb el su-
port del Catecisme de l’Església Catòlica, 
veure quins ambients ens poden ajudar en 
aquesta tasca o amb quin estil ha de viure 
la família per facilitar la transmissió.

Els assistents veien la necessitat de la 
coherència, seguint el suggeriment del Sr 
Bisbe,d’impregnar tota la vida de la nostra 
fe i de cercar en les nostres accions la vo-
luntat de Déu i així, ajudar els nostres fills 
a actuar en resposta a la crida de Déu en 
totes aquelles coses que fan.

Inauguració de les III Jornades de Diàleg 
en Família 

Sant Feliu de Llobregat, 21-10-2012

Aquest any seguint la proposta del Sant 
Pare Benet XVI de celebrar un Any de la 
Fe hem encetat aquesta tercera edició de 
treball i reflexió sobre qüestions que afec-
ten la família catòlica. Hi han participat 
nou matrimonis de diferents poblacions 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat: Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, 
Sant Joan Despí i La Palma de Cervelló.
Des de les 17.00 a les 18.30 del dissabte 
20 d’octubre, ha tingut lloc la primera ses-
sió de les terceres Jornades de Diàleg en 
Família, celebrades a la Casa de l’Església 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Hem 
començat resant el Credo. Els participants 
han escoltat la presentació del Sr. Bisbe i 
han fet les consideracions o preguntes que 
han cregut oportunes.

El Bisbe Agustí partint del document 
que estan preparant els Delegats de Famí-
lia i Vida de les Diòcesis amb seu a Cata-
lunya, ha fet una introducció motivadora 
sobre la situació de la transmissió de la 
fe a la família. Ha volgut crear un clima de 
debat i reflexió. Ha plantejat les dificul-
tats que tenen les famílies cristianes en la 

[ ]Família i Vida
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7 ri algun dels noms dels altres beats màr-

tirs vinculats a la nostra diòcesi:
- Joaquim de Sant Josep, religiós (Jo-

sep Casas i Julià, carmelita, cosí del 
seminarista Josep Casas i Ros, també 
nascut a l’Ordal i martiritzat a Moja).

- Pere Tomàs de la Verge del Pilar, pre-
vere (Pedro de Alcántara Fortón, car-
melita, màrtir a les costes del Garraf, 
Sitges).

- Maria Rosa Adrover i Martí, i Maria 
Carme Zaragoza i Zaragoza, verges 
(Dominiques de l’Ensenyament, mar-
tiritzades al bosc del Lledoner, Vallira-
na).

- Fèlix Josep, religiós (Josep Trilla i Las-
tra, religiós de la Salle del col·legi de 
Monistrol de Montserrat).

- Josefina Sauleda i Paulís, verge (do-
minica del Monestir de Mont-sió de 
Barcelona, actualment a Esplugues 
de Llobregat).

Oració col·lecta
Deus, Pater noster,

qui beatos … (presbyterum, virginem,…) 
ac socios, martyres,
Matre Dei adiuvante, imitatores Christi
usque ad effusionem sanguinis 
effecisti,
concede, quaesumus, ut eorum 
exemplo et intercessione,
fidem verbo operibusque firmiter 
profiteri valeamus.
Per Dominum.

Déu i Pare nostre,
que amb l’ajuda de la Mare de Déu,
vàreu fer als benaurats Josep Casas i 
Ros, seminarista,
i companys, màrtirs,
imitadors del Crist fins al vessament 
de la sang;

6 de novembre. Memòria obligatòria dels 
“sants i beats màrtirs del segle XX a Es-
panya”

Sant Feliu de Llobregat, 28-9-2012

Després de la beatificació dels 498 màrtirs 
que va tenir lloc l’octubre de 2007, va que-
dar establerta per al dia 6 de novembre la 
Memòria Obligatòria dels “Sants i beats 
màrtirs del segle XX a Espanya”. Per tal 
de poder celebrar aquesta memòria litúr-
gica, oferim els textos propis de l’oració 
col·lecta i de la 2ª lectura per a l’Ofici de 
Lectura.

Pel que fa a l’oració col·lecta, les versi-
ons catalana i castellana són la proposta 
oficial de traducció de l’original llatí, pen-
dent de l’aprovació de Roma. Pel que fa a 
la 2ª lectura per a l’Ofici de Lectura, és la 
proposta presentada pels bisbes de la Tar-
raconense pendent també de l’aprovació 
definitiva.

Com es pot veure, l’oració col·lecta per-
met incloure el nom d’algun dels beats 
màrtirs propis de cada lloc. Al nostre bis-
bat de Sant Feliu de Llobregat, proposem 
incorporar el nom del beat Josep Casas i 
Ros, seminarista, natural d’Ordal i marti-
ritzat a Moja. Res no impedeix, tanmateix, 
que en alguns indrets del bisbat s’incorpo-

[ ]Pastoral 
sacramental i
Litúrgia
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7en ells, perquè qui es gloria, que es gloriï 
en el Senyor. Ells coneixen també allò que 
fa poc hem cantat: Alegreu-vos, justos, 
celebreu el Senyor. Si els justos s’alegren 
en el Senyor, els injustos no saben alegrar-
se més que en el món. Però aquest és el 
primer exèrcit que cal vèncer: primer cal 
vèncer el plaer i després el dolor. ¿Com pot 
superar la crueltat del món aquell que és 
incapaç de superar-ne les seves falague-
ries? Aquest món afalaga tot prometent 
honors, riqueses, plaer; aquest món ame-
naça tot servint-se del dolor, la pobresa, la 
humiliació. Qui no menysprea allò que ell 
promet, ¿com en pot vèncer les amenaces? 
Les riqueses causen la seva pròpia delec-
tació; qui ho ignora? Però la justicia és 
causa d’una delectació encara més gran. 
L’Apòstol certament va deixar de banda 
totes les falagueries del mon, i va voler 
que les recordessis tu, l’afalagat pel món. 
Per què? Perquè anunciava per endavant 
els combats dels màrtirs, aquells combats 
en què van vèncer la persecució, la fam, la 
set, la penúria, la ignomínia i, finalment, la 
por a la mort i al més cruel dels enemics.

Considereu, però, germans, que tot és 
obra de l’art del Crist. L’Apòstol ens invi-
ta a preferir l’amor del Crist a l’amor del 
món. ¿Quantes estretors no han de passar 
aquells que volen robar les coses de l’al-
tre? La persecució? Ni la persecució no els 
fa defallir. L’avar diu en el seu cor allò que 
tal vegada no s’atreveix a dir amb la seva 
llengua: Qui ens separarà de l’ambició de 
l’or? La tribulació? L’angoixa? La persecu-
ció? També els avars poden dir a l’or: “Per 
tu anem morint tot el dia”. Amb raó, doncs, 
diuen els sants màrtirs al salm: Feu-me jus-
tícia, oh Déu, discerniu la meva causa con-
tra la gent que no estima. Discerniu, va dir, 
la meva tribulació, ja que també els avars 

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

concediu-nos, pel seu exemple i per la 
seva intercessió,
de donar testimoni valent, amb 
paraules i obres,
de la fe que professem.
Per nostre Senyor Jesucrist.

Dios, Padre nuestro,
que a los beatos Josep Casas Ros, 
seminarista,
y compañeros, mártires,
con la ayuda de la Madre de Dios,
los llevaste a la imitación de Cristo,
hasta el derramamiento de la sangre,
concédenos, por su ejemplo e 
intercesión,
confesar la fe con fortaleza, de palabra 
y de obra.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Ofici de Lectura
Lectura segona
Dels sermons de sant Agustí, bisbe
(Sermó 335,1-2, in natali martyrum: PL 
38,1470; i BAC n.448, pp.685-688)

El significat del martiri
Tractant-se de la festa dels sants màr-

tirs, ¿de què podríem parlar millor que de 
la seva glòria? Que el Senyor dels màrtirs 
ens ajudi, atès que ell és la seva corona. 
Fa poc escoltàvem el benaurat apòstol Pau 
que pregonava el clam dels màrtirs: Qui 
serà capaç d’allunyar-nos del Crist que 
tant ens estima? Aquest és el clam dels 
màrtirs: ¿Els contratemps, la por, les per-
secucions, la fam o la nuesa, els perills, la 
mort sagnant? Tal com diu l’Escriptura: “És 
per vós que morim cada dia, i ens tenen 
com anyells per matar”. Però, de tot això, 
en sortim fàcilment vencedors amb l’ajut 
d’aquell que ens estima. Aquest és el clam 
dels màrtirs: suportar-ho tot, no presumir 
de si mateixos i estimar el qui és glorificat 
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angoixes, perquè també els avars en patei-
xen. Discerniu la meva fam, perquè, per tal 
d’aconseguir l’or, també els avars en patei-
xen. Discerniu la meva nuesa, ja que per 
l’or també els avars es deixen despullar. 
Discerniu la meva mort, perquè per l’or mo-
ren també els avars. ¿Què vol dir: Discerniu 
la meva causa? És per vós que anem morint 
tot el dia. Ells pateixen tot això per l’or, nos-
altres ho patim per vós. La pena és la ma-
teixa, però la causa és diferent. Si la causa 
és diferent, la victòria està assegurada. Per 
tant, si atenem a la seva causa, estimarem 
aquestes festes dels màrtirs. Estimem en 
ells no els seus sofriments, sinó la causa 
dels sofriments; perquè, si estimem només 
els seus sofriments, en trobarem molts que 
pateixen coses pitjors per causes dolentes. 
Però, fixem-nos en la causa; mireu la creu 
de Crist; allà estava Crist i allà estaven els 
dos lladres. La condemna era la mateixa, 
però la causa era diferent. Un lladre va 
creure, l’altre va blasfemar. El Senyor, com 
en un tribunal, feia de jutge de tots dos: el 
qui blasfemava, a l’infern es condemnava; 
l’altre era endut amb ell al paradís. I això, 
per què? Perquè, encara que la condemna 
fos la mateixa, la causa de cadascun d’ells 
era diferent. Escolliu, doncs, les causes 
dels màrtirs, si voleu assolir les palmes 
dels màrtirs.

Responsori
R/ Estimeu els enemics, feu bé als qui 

no us estimen, pregueu per aquells que us 
persegueixen i us ofenen. * Així sereu fills 
del vostre Pare del cel.

V/ Sigueu bons del tot, com ho és el 
vostre Pare celestial. * Així.

Xavier Aymerich i Miñarro, delegat
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Comunicat de la reunió núm. 204

Barcelona, 8-10-2012 

Els dies 4 i 5 d’octubre de 2012 ha tingut 
lloc la reunió núm. 204 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense, al Seminari Con-
ciliar de Barcelona. La reunió ha estat 
presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, 
arquebisbe de Tarragona i hi han assistit 
tots els seus membres. 

Al matí del dia 4, els bisbes han as-
sistit a la inauguració oficial del curs 
2012-2013 de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, de la Facultat de Filosofia de 
Catalunya, de l’Institut Superior de Litúr-
gia de Barcelona i de l’Institut de Teolo-
gia Fonamental. 

1.- En aquesta reunió, els bisbes han 
continuat l’estudi de diverses propostes 
pastorals entorn de l’Any de la Fe, que 
s’iniciarà aquest mes d’octubre en ocasió 
del cinquantè aniversari de la inauguració 
del Concili Vaticà II. 

Els bisbes han felicitat el senyor carde-
nal Lluís Martínez Sistach per haver estat 
nomenat pel papa Benet XVI membre del 
Sínode Ordinari de Bisbes sobre La nova 
evangelització per a la transmissió de la fe 
cristiana, que se celebra a Roma del 7 al 28 
d’octubre de 2012.

També s’alegren de la participació al 
Sínode, com a auditors i experts, del Dr. 
Salvador Pié, professor de la Universitat 
Gregoriana i de la Facultat de Teologia de 
Catalunya; el P. Josep Abella, superior ge-
neral dels Missioners Claretians; el Gmà. 
Emili Turú, superior general dels Germans 
Maristes; i el Dr. Josep Maria Simon, presi-
dent de la Federació Internacional d’Asso-
ciacions de Metges Catòlics.

2.- Els bisbes han reflexionat sobre l’ac-
tual conjuntura social de Catalunya i Espa-
nya i, tal com han fet en les ocasions en 
què s’han convocat eleccions al Parlament 
de Catalunya, han redactat una Nota que 
s’adjunta al final d’aquest comunicat. 

3.- Els bisbes han tractat diversos temes 
relacionats amb la litúrgia, l’escoltisme, 
l’ensenyament, la pastoral universitària i 
la catequesi. També han estat informats 
sobre el 1r. Congrés de Pastoral Juvenil, 
organitzat per la Conferència Episcopal Es-
panyola a València, que es portarà a terme 
de l’1 al 4 de novembre de 2012, i sobre el 
nou format de la pàgina web de la Tarraco-
nense (www.tarraconense.cat).

Nota dels bisbes de Catalunya davant les 
eleccions al Parlament 

Barcelona, 5 d’octubre de 2012

Els bisbes de Catalunya reunits a Barce-
lona en sessió ordinària de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense han emès una 
NOTA davant les Eleccions convocades al 
Parlament de Catalunya per al proper 25 
de novembre, que ha estat aprovada per 
unanimitat.

El text de la NOTA és el següent:
El Poble de Catalunya ha estat convo-

cat a elegir els seus representants al Par-

[ ]Conferència
Episcopal
Tarraconense
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7defensa dels drets de les persones i dels 
pobles, i el respecte a les minories, com a 
base irrenunciable de qualsevol construc-
ció política; el rebuig de tota actitud adre-
çada a atiar la divisió social o la violència; 
la promoció de la pau i la fraternitat entre 
els homes i els pobles.

En un règim democràtic, cada ciutadà 
ha de poder manifestar les pròpies convic-
cions i fer camí amb els altres, pensant que 
«una societat que, en tots els seus nivells, 
vol positivament estar al servei de l’ésser 
humà és la que es proposa com a meta 
prioritària el bé comú, en tant que bé de 
tots els homes i de tot l’home» (Compendi 
Doctrina Social de l’Església n. 165).

També volem subratllar que les elecci-
ons democràtiques exigeixen el dret i el 
deure d’exercir el propi vot, amb lliber-
tat i responsabilitat. Aquests requisits es 
compleixen només si els ciutadans, a més 
de gaudir de les condicions externes que 
assegurin l’absència de coacció, també re-
ben una informació verídica i completa de 
les diferents opcions polítiques, de mane-
ra que puguin fer-se un judici responsable 
a l’hora de decidir el seu vot. Com ja dèiem 
fa un any, “avui s’han manifestat nous rep-
tes i aspiracions, que afecten la forma po-
lítica concreta com el poble de Catalunya 
s’ha d’articular i com es vol relacionar amb 
els altres pobles germans d’Espanya en 
el context europeu actual. Com a pastors 
de l’Església, no ens correspon a nosal-
tres optar per una determinada proposta 
a aquests reptes nous, però defensem la 
legitimitat moral de totes les opcions po-
lítiques que es basin en el respecte de la 
dignitat inalienable de les persones i dels 
pobles i que recerquin amb paciència la 
pau i la justícia. I encoratgem el camí del 
diàleg i l’entesa entre totes les parts in-

lament. Aquesta convocatòria d’eleccions 
democràtiques es fa en un moment parti-
cularment delicat, sobretot, per la situació 
de crisi econòmica greu que travessa la 
nostra societat, i també per la transcen-
dència de les opcions polítiques per al 
futur.

L’Església vol continuar servint la socie-
tat catalana, com ha fet al llarg dels segles, 
tot reconeixent els canvis profunds, soci-
als i culturals que s’hi han produït en els 
últims anys i també els que s’estan produ-
int en aquests darrers mesos. Ho fa tenint 
present aquelles paraules emblemàtiques 
amb què s’iniciava la Constitució Gaudium 
et Spes del Concili Vaticà II, de l’inici del 
qual en celebrem el 50è. aniversari: «la 
joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa 
dels homes contemporanis, sobretot dels 
pobres i de tots els qui sofreixen, són tam-
bé la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoi-
xa dels deixebles de Crist, i no hi ha res de 
veritablement humà que no trobi ressò en 
el cor d’ells» (G.S. 1).

D’acord amb aquest esperit, el Bisbes 
de la Conferència Episcopal Tarraconense 
volem recordar a tots els catòlics i a tots 
els homes i dones de bona voluntat, que 
viuen i treballen a Catalunya, la necessitat 
de respectar en tot moment els principis 
ètics fonamentals, que han estat expres-
sats pel pensament social de l’Església: 
la dignitat de tota vida humana, des de la 
concepció a la seva mort natural; el valor 
de la democràcia, el diàleg i la voluntat 
d’acord, com a formes de resolució de con-
flictes; el deure de tots, especialment els 
governants, d’afavorir sempre el bé comú 
com a objectiu prioritari; la importància 
de la justícia distributiva i de la justícia 
social per a regular l’economia de mercat; 
l’atenció solidària als més vulnerables; la 

D o c u m e n t s
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7 la fe per posar a la llum, sempre amb més 

claredat, l’alegria i el renovat entusiasme 
de la trobada amb Crist, i que sigui una 
ocasió propícia per a intensificar la cele-
bració de la fe en la litúrgia, especialment 
en l’eucaristia; redescobrir-ne els contin-
guts, exposats principalment en el catecis-
me, i donar-ne testimoni.

Les deu diòcesis catalanes, en distintes 
dates, celebraran l’inici d’aquest Any de la 
fe. Adjuntem les dates i el lloc de les cele-
bracions.
Dijous, 11 d’octubre

• Inici de l’any de la fe. celebració euca-
rística, presidida per Mons. Joan Piris, 
bisbe de Lleida, en el cinquantè aniver-
sari de l’inici del Concili Vaticà II
lloc: Catedral de Lleida
hora: 20h

Divendres, 12 d’octubre
• Jornada diocesana, amb motiu de 
l’inici de l’Any de la fe, i presentació 
del nou pla pastoral diocesà del bisbat 
de Solsona. Presidida per Mons. Xavier 
Novell, bisbe de Solsona.
lloc: Catedral de Solsona
hora: de 10 a 17h; eucaristia a les 12.30h
més informació: tel. 973 480 619; a/e: 
mitjans@bisbatsolsona.cat
• Solemne obertura de l’Any de la fe. 
Ordenació presbiteral de Mn. Alfons 
Velásquez, per la pregària i la imposició 
de mans de Mons. Joan-Enric Vives, ar-
quebisbe, bisbe d’Urgell.
lloc: Catedral de Santa Maria, La Seu 
d’Urgell
hora: 17.30h

Diumenge, 14 d’octubre
• Jornada diocesana al bisbat de Vic, 
amb motiu de l’inici de l’Any de la fe

teressades a fi d’assolir solucions justes 
i estables, que fomentin la solidaritat i la 
fraternitat. El futur de la societat catalana 
està íntimament vinculat a la seva capaci-
tat per integrar la diversitat que la configu-
ra.” (“Al servei del nostre poble” 2011, n. 5)

Finalment, cal tenir present el deure 
dels ciutadans a participar activament en 
les eleccions legítimes, com a membres 
responsables de la societat, i així mateix 
exhortem tots els cristians que intensifi-
quin la seva pregària per demanar que els 
futurs esdeveniments polítics afavoreixin 
el bé comú, la veritat, la justícia i la pau.

Inici de l’Any de la fe en el cinquantè ani-
versari de l’obertura del Concili 
Vaticà II

Barcelona, 10-10-2012

El dijous 11 d’octubre de 2012 s’inicia l’Any 
de la fe, convocat pel sant Pare Benet XVI 
en la seva carta apostòlica Porta fidei (la 
porta de la fe), amb motiu del cinquantè 
aniversari de l’obertura del concili Vaticà 
II i el vintè aniversari de la publicació del 
Catecisme de l’Església Catòlica.

L’Any de la fe, que començarà l’11 d’oc-
tubre de 2012 i acabarà el 24 de novembre 
de 2013, en la solemnitat de Crist Rei, és 
una invitació a una autèntica i renovada 
conversió al Senyor Jesucrist, únic salva-
dor del món. L’Any de la fe ha estat con-
vocat amb la intenció d’ajudar tots els 
creients en Crist, perquè la seva adhesió a 
l’evangeli sigui més conscient i vigorosa i 
susciti en tot creient l’aspiració a confes-
sar la fe amb plenitud i convicció renova-
da, amb confiança i esperança.

L’objectiu principal d’aquest any és que 
cada cristià pugui redescobrir el camí de 
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del segon aniversari de la dedicació de 
la Basílica de la Sagrada Família.
Organitza: comissió diocesana de l’Any 
de la fe, arquebisbat de Barcelona.
lloc: Basílica de la Sagrada Família, Bar-
celona.
hora: 17h

Carta dels delegats de Catalunya per a la 
jornada del Domund 2012

Diada del Domund i Any de la Fe. El lema 
donat enguany pel Papa per al Domund, 
que es celebra el dia 21, és aquest: “Missi-
oners de la Fe”.

Un missioner, podem dir que és la per-
sona que ha rebut una missió, un encàrrec, 
de part d’algú que es fia d’ell i espera que 
el compleixi. Concretant-ho al tema reli-
giós, missioner és aquella persona, que 
transmet un missatge.

Jesús es fia de nosaltres, els que ens 
diem els seus seguidors, i ens fa un en-
càrrec. Quin? Anar per tot el món a donar 
testimoni de la Bona Nova que Ell ens va 
portar, de part del Pare. Nosaltres els 
amics i seguidors de Jesús, hem rebut 
gratuïtament el do de la fe, el do d’haver-
lo conegut i acceptat. La fe és el do més 
preuat que tota persona pot posseir. No es 
pot tenir res més gran, que saber qui ets, 
d’on véns, on vas i qui t’acompanya sem-
pre tot al llarg del camí de la vida, perquè 
t’estima.

Per tant tots els cristians, obeint l’encàr-
rec de Jesús, hem de ser missioners de la fe. 
La paraula d’enviament de Jesús, dirigida a 
nosaltres (Jn 20,21) per ser humana i divina 
no queda reclosa en el temps, és oberta i té 
vigència actual, i fins a la fi del món.

Jesús no va dir: “Aneu vosaltres ... 
els més llestos, els més macos, els blancs, 

lloc: seminari diocesà de Vic
hora: d’11 a 18.30h; a les 17.30h, a la 
Catedral de vic, eucaristia presidida per 
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic.
• Celebració eucarística, presidida per 
Mons. Agustí Cortés, bisbe de sant Fe-
liu de Llobregat, amb motiu de l’inici de 
l’Any de la fe
lloc: Catedral de Sant Llorenç, Sant Fe-
liu de Llobregat
hora: 12h
• Celebració eucarística en ritu hispa-
nomossàrab, presidida per Mons. Jo-
sep-Àngel Saiz, bisbe de Terrassa, amb 
motiu de l’inici de l’Any de la fe i la clo-
enda de les Jornades Transmet
lloc: Catedral de Terrassa
hora: 12h
• Celebració eucarística, presidida per 
Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tar-
ragona i lliurament del símbol de la fe a 
tota l’església arxidiocesana, amb mo-
tiu de l’inici de l’Any de la fe.
lloc: Catedral de Tarragona
hora: 18h
• Celebració eucarística, presidida per 
Mons. Xavier Salinas, bisbe de Tortosa, 
amb motiu de l’inici de l’Any de la fe.
lloc: Catedral de Tortosa
hora: 18h

Diumenge, 21 d’octubre
• Celebració diocesana de l’inici de 
l’Any de la fe, presidida per Mons. Fran-
cesc Pardo, bisbe de Girona.
lloc: Catedral de Girona
hora: 18h

Diumenge, 11 de novembre
• Eucaristia, presidida pel Sr. Cardenal 
Lluís Martínez Sistach, amb motiu de la 
celebració diocesana de l’Any de la fe i 
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7 Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona; 

Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe 
d’Urgell; Mons. Agustí Cortés, bisbe de 
Sant Feliu de Llobregat; Mons. Josep-Àn-
gel Saiz, bisbe de Terrassa; Mons. Fran-
cesc Pardo, bisbe de Girona; Mons. Xavier 
Novell, bisbe de Solsona; Mons. Sebastià 
Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona; la 
Sra. Carme Borbonès, presidenta de Càri-
tas Catalunya; els directors i delegats de 
les Càritas diocesanes, diferents perso-
nalitats de l’àmbit polític i uns 4.000 vo-
luntaris i voluntàries de les deu diòcesis 
catalanes. 

L’acte central del matí va tenir lloc al 
recinte Fòrum de Barcelona. La Presidenta 
de Càritas Catalunya, Sra. Carme Borbo-
nès, va donar la benvinguda als voluntaris 
i voluntàries que omplien l’aforament del 
recinte i una sala annexa, va afirmar que 
“la pobresa es manifesta de moltes mane-
res, com podem veure des de les Càritas 
parroquials” i va explicar que Càritas no 
pretén substituir la tasca de les adminis-
tracions, en un moment on aquestes no 
poden donar resposta a la realitat social 
actual. Tot seguit, el Cardenal Arquebisbe 
de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
va dirigir la paraula a tots els assistents 
per agrair-los la multitudinària presència, 
gairebé la meitat dels més de 9.000 volun-
taris que col·laboren en les deu diòcesis 
catalanes, i va subratllar que “el volunta-
riat és l’expressió de la fe cristiana”. Les 
seves paraules també van acompanyar la 
presentació del ponent de la jornada, el 
President de Càritas Internacional, el Car-
denal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.

El president de Càritas Internacional va 
pronunciar la conferència principal de la 
jornada, “Els voluntaris de Càritas, porta-
dors d’esperança”, en la qual va parlar del 

els grans ... Jesús va dir: “Aneu ... “. I ara 
Jesús ens mira als ulls a cadascú i ens va 
repetint: “Vés-hi tu també”.

Com podem fer-ho? Com ser missio-
ners? De paraula, sempre que ens sigui 
possible, però sempre amb la nostra ac-
titud, amb la nostra vida, que ha d’irradi-
ar amor. La transmissió de la fe ha de ser 
humanitzadora, perquè va dirigida a per-
sones amb necessitats humanes i espiritu-
als. Aportem, doncs, la nostra pregària i la 
nostra almoina per ajudar els missioners 
de països llunyans, que estan complint, 
amb esforç, el gran desig de Jesús, i pro-
posem-nos ser autèntics missioners allà 
on estiguem i amb qui compartim la nostra 
existència humana.

Fem que la mirada de Jesús per a cadas-
cú de nosaltres pugui ser de joia per a Ell i 
de pau per a nosaltres, perquè fem realitat 
el seu “Aneu ...”, perquè som missioners 
de la fe. 

Delegats de missions de Catalunya i Andorra

Trobada a Barcelona dels voluntaris cata-
lans de Càritas 

Barcelona, 22-10-2012

El dissabte 20 d’octubre de 2012, tingué 
lloc, a l’espai Fòrum de Barcelona i a la 
Basílica de la Sagrada Família, la trobada 
conjunta del voluntariat de totes les Càri-
tas de Catalunya, amb el lema “Els volun-
taris de Càritas, portadors d’esperança”. 

La Trobada va ser presidida pel Sr. Car-
denal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís 
Martínez Sistach, acompanyat pel Sr. Car-
denal Arquebisbe de Tegucigalpa (Hondu-
res), Òscar Andrés Rodríguez Maradiaga, 
president de Càritas Internacional; Mons. 
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sar la medalla a tots i cadascun dels 9.000 
voluntaris catalans.

XXIV Jornada catalana de Pastoral de la 
Salut

Barcelona, 24-10-2012 

El Secretariat Interdiocesà de Pastoral de 
la Salut ens ha fet arribar la següent nota:

“El dissabte dia 20 d’octubre es va ce-
lebrar, al Casal Borja de Sant Cugat del 
Vallès, la Jornada Interdiocesana de Pasto-
ral de la Salut. El lema d’enguany ha estat 
sobre la figura del Bon Samarità: “Fer el bé 
a aquell qui pateix i fer el bé des del pro-
pi sofriment”, “Vés i fes tu el mateix” (Lc 
17,19).

Aquest és el segon any que la Pastoral 
de la Salut segueix el tema que proposa 
el Consell Pontifici per a la Pastoral de la 
Salut, unificant el treball de les diverses 
associacions i organismes que des de la fe 
treballen per als malalts. Es proposa tre-
ballar la paràbola del Bon Samarità com a 
gran icona bíblica de l’acompanyament. En 
l’inici de l’Any de la Fe i dins la Nova Evan-
gelització, el treball de la jornada ha servit 
per renovar la vocació d’atendre aquells 
que pateixen en el cos i en l’ànima.

A les 10h, Mons. Salvador Cristau, Bisbe 
Auxiliar de Terrassa i Responsable de Pas-
toral de la Salut de la Conferència Episco-
pal Tarraconense, ha donat la benvinguda 
als participants i ha subratllat el sentit de 
les jornades d’enguany. A continuació, ha 
tingut lloc la conferència del Dr. Arnaldo 
Pangrazzi, religiós camil, doctor en Teolo-
gia, de l’Institut Internacional de Teologia 
Pastoral Sanitària de Roma, capellà d’hos-
pitals als Estats Units i a Roma i professor 
del Camilianum a Roma, que ha tractat so-

paper del voluntariat, de com la tasca que 
l’Església fa a través del voluntariat per-
met fer viure el Regne de Déu, de com en 
aquest Any de la Fe, que l’Església ha inici-
at, Càritas ha de proclamar amb el servei i 
l’ajuda als més necessitats l’Amor de Crist 
i el compromís de l’Església. El Sr. Carde-
nal Rodríguez Maradiaga va ressaltar que 
Càritas no és només una organització, sinó 
una acumulació de testimonis que han fet 
cert el desafiament de l’amor i que el vo-
luntariat té futur si som capaços d’apren-
dre l’art d’estimar.

Abans d’acabar l’acte del matí, va adre-
çar unes breus paraules d’agraïment, en 
nom del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, l’Hble. Sra. Joana Ortega, Vicepresi-
denta de la Generalitat de Catalunya, que 
també estava acompanyada en l’acte per 
l’Hble. Sr. Josep Lluís Cleries, Conseller de 
Benestar Social i Família. En el seu discurs 
es va felicitar per la feina que fan els tèc-
nics i voluntaris de totes les Càritas de Ca-
talunya, com una manera de col·laborar a 
construir país.

A la tarda, els 4.000 assistents es van 
traslladar fins a la Basílica de la Sagrada 
Família, on el Cardenal Rodríguez Maradia-
ga va presidir una solemne eucaristia, con-
celebrada pels Srs. Bisbes de Catalunya i 
un bon grup de preveres, responsables de 
les Càritas parroquials. Durant la celebra-
ció, el Cardenal Rodríguez Maradiaga va 
tornar a recordar la importància del servei 
i la gratuïtat i va invitar els voluntaris de 
Càritas a fer-se servidors dels més pobres 
i humils a imatge de Jesús de Natzaret. A 
tots els assistents, se’ls va regalar un punt 
de llibre que recollia la imatge de la Me-
dalla d’Or que el Parlament de Catalunya 
va concedir a Càritas Catalunya. Era una 
manera de retre homenatge, felicitar i po-
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Ante la crisis, solidaridad. Declaración 
de la CCXXV Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española y anexo 
sobre los nacionalismos y sus exigencias 
morales 

Madrid, 3-10-2012

1. Desde que la crisis económica comen-
zó a sentirse, hace ya más de seis años, 
los obispos, junto con toda la comunidad 
eclesial, han acompañado con honda pre-
ocupación y múltiples iniciativas a los que 
más sufren sus consecuencias: las familias 
- en especial, las numerosas - los jóvenes, 
los pequeños y medianos empresarios, 
los agricultores y ganaderos, las gentes 
del mar, los trabajadores y los inmigran-
tes, entre otros. No son pocas las cartas 
pastorales de los obispos, los programas 
especiales de Cáritas y de otras institucio-
nes de la Iglesia, así como diversos gestos 
concretos que en todas las diócesis han in-
tentado salir al paso de la difícil situación 
que tantos sufren. Reunidos en regiones o 
provincias eclesiásticas, los obispos han 
dado resonancia a su preocupación y a su 
llamada a la solidaridad cristiana.

2. Tampoco la Conferencia Episcopal 
ha dejado de expresar de modo colegiado 
el sentir de la Iglesia en España sobre la 

bre: “Tras las huellas del buen samaritano: 
orientaciones pastorales”.

A la tarda, han tingut lloc diverses co-
municacions sobre l’acompanyament de 
les persones marginades. En concret, han 
presentat la seva experiència la Sra. Rosa 
Casamartina i Mn. Eduardo Ocio, diaca 
permanent, que treballen als Drapaires 
d’Emaús de Sabadell, el Dr. Òrrit, gerent 
del Centre Sant Benito Menni de Sant Boi 
de Llobregat, i la Gna Teresa Losada, Fran-
ciscana Missionera de Maria.

La Jornada ha culminat amb la celebra-
ció de l’eucaristia a les 19h, presidida per 
Mons. Salvador Cristau.”

[ ]Conferència
Episcopal
Espanyola
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pecialmente necesarios. Por su parte, las 
autoridades han de velar por que los cos-
tes de la crisis no recaigan sobre los más 
débiles, con especial atención a los inmi-
grantes, arbitrando más bien las medidas 
necesarias para que reciban las ayudas 
sociales oportunas.

4. Tampoco se le oculta a nadie que la 
tensión social crece y que determinadas 
propuestas políticas han venido a añadir 
elementos de preocupación en momentos 
ya de por sí difíciles. Ante esta situación, 
creemos que es nuestro deber dirigir en es-
pecial a los católicos, pero también a todos 
los que deseen escucharnos, unas palabras 
que quieren aportar luz y aliento en el es-
fuerzo que resulta hoy especialmente nece-
sario para la consecución del bien común.

5. Ante todo, invitamos a la fe: a los cre-
yentes, para que la renueven y se llenen 
de la alegría que ella produce; pero tam-
bién, a los vacilantes, a los que piensan 
haber perdido la fe y a los que no la tie-
nen. Invitamos a todos a acoger el don de 
la fe, porque en el origen de la crisis hay 
una crisis de fe. El Papa ha convocado a la 
Iglesia a un Año de la fe, que comenzará el 
próximo día 11. Desea que el camino de la 
fe, que nos lleva a Dios, se abra de nuevo 
para todos. “Dios es el garante del verda-
dero desarrollo del hombre” ¿Dónde, sino 
en el Amor verdaderamente infinito podrá 
encontrar su fuente y su alimento el “an-
helo constitutivo de ser más” que mueve 
la vida humana? (Caritas in veritate, 29).

6. Cuando se cierra al horizonte de la fe, 
al verdadero conocimiento y amor de Dios, 
el corazón del hombre se empequeñece. 
Entonces, las personas acaban por conver-
tirse a sí mismas en centros del mundo, sin 
otro referente que los propios intereses, y 
se esfuman las bases para una compren-

situación, ni de prestar su voz a la exhor-
tación y la clarificación. En 2008 la Asam-
blea Plenaria decidió entregar a cada Cá-
ritas diocesana una ayuda económica es-
pecial, un gesto que quiere servir también 
de estímulo a la caridad de todos y que se 
viene repitiendo anualmente en cantidad 
creciente. En 2009 la Asamblea Plenaria de 
otoño hizo pública una Declaración ante la 
crisis moral y económica que apuntaba a 
las causas y a las víctimas de la crisis, y 
animaba a ir hasta el fondo de sus raíces 
espirituales y morales, exhortando al mis-
mo tiempo a la solidaridad de todos y al 
compromiso de la Iglesia. El Plan Pastoral 
aprobado este mismo año nos emplaza a 
continuar la reflexión y a agradecer y es-
timular la caridad efectiva, la que pasa de 
las palabras a los hechos.

3. Tememos que la crisis o, al menos, 
sus efectos no hayan tocado fondo to-
davía. Incluso países más fuertes econó-
micamente que el nuestro han de tomar 
medidas preventivas y correctoras. En 
nuestro país, los gobiernos - tanto los de 
España como los de las autonomías -  se 
han visto obligados a adoptar decisiones 
que exigen sacrificios a la mayoría de los 
ciudadanos, cuando muchos se encuen-
tran ya en situaciones difíciles por falta de 
trabajo, por dificultades financieras y por 
la prolongación en el tiempo de esas con-
diciones. Todo ello crea muchas situacio-
nes personales y familiares concretas de 
gran sufrimiento, que la inmensa mayoría 
sobrelleva con serenidad y espíritu de sa-
crificio. Los trabajadores se han mostrado 
dispuestos en no pocos casos a asumir 
restricciones laborales y salariales en aras 
de la supervivencia de sus empresas y del 
bien de todos. Hay que reconocer y agra-
decer el civismo y la solidaridad, ahora es-
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7 9. En el orden de las relaciones socia-

les, la Iglesia, viviendo toda ella en la cari-
dad, da también cauce a la caridad de los 
fieles de muchos modos que permiten el 
intercambio de dones. Cáritas es la forma 
institucional oficial de la Iglesia, por medio 
de la cual las iglesias diocesanas y las pa-
rroquias socorren a quienes lo necesitan. 
Existen también otras muchas beneméri-
tas instituciones de ayuda promovidas por 
institutos de vida consagrada, asociacio-
nes de fieles, hermandades y cofradías, 
etc. Hemos de agradecer en nombre del 
Señor a todos los voluntarios y donantes 
que colaboran con sus bienes y con su 
tiempo en estas obras: “Lo que hicisteis 
con uno de estos, mis hermanos más pe-
queños, conmigo lo hicisteis - dice el Se-
ñor” (Mt 25, 40). Gracias a todos.

10. También hay una caridad que afecta 
directamente a las relaciones políticas. La 
situación de crisis genera en muchas per-
sonas sentimientos de malestar y de des-
encanto, de irritación y de rechazo ante 
unas instituciones sociales y políticas que, 
aun disponiendo de tantos medios eco-
nómicos y técnicos, no han sido capaces 
de ordenar la vida en común de un modo 
verdaderamente justo y humano. Los jó-
venes sufren de un modo muy intenso los 
efectos de la crisis y se ven afectados por 
la falta de trabajo en porcentajes difíciles 
de soportar. Es éste uno de los aspectos 
más dolorosos y preocupantes de la actual 
situación. Por eso, es también comprensi-
ble que entre ellos se extiendan, acaso es-
pecialmente, los sentimientos de desafec-
ción y de rechazo a los que nos referimos.

11. Sin embargo, el malestar social y 
político debería ser para todos un recla-
mo a la búsqueda sincera del bien común 
y al trabajo por construirlo entre todos. 

sión de la existencia libre del egoísmo. La 
censura de la dimensión transcendente 
del ser humano, tan a menudo impuesta 
por la cultura dominante, conduce a verda-
deros dramas personales, especialmente 
entre los jóvenes. La fe, por el contrario, li-
bera el juicio de la razón y de la conciencia 
para distinguir rectamente el bien del mal 
y para arrostrar el sacrificio que comporta 
el compromiso con el bien y la justicia y, 
por eso mismo, otorga a la vida el aliento 
y la fortaleza necesarios para superar los 
momentos difíciles y para contribuir desin-
teresadamente al bien común.

7. Al invitar a la fe, invitamos a descu-
brir la verdad sobre el hombre y al coraje 
para acogerla y afrontarla; invitamos, en 
definitiva a la conversión, es decir, a apar-
tarse de los ídolos de la ambición egoísta y 
de la codicia que corrompen la vida de las 
personas y de los pueblos, y a acercarse 
a la libertad espiritual que permite que-
rer el bien y la justicia, aun a costa de su 
aparente inutilidad material inmediata. No 
será posible salir bien y duraderamente de 
la crisis sin hombres rectos, si no nos con-
vertimos de corazón a Dios.

8. Invitamos también a la caridad. “La 
fe sin la caridad no da fruto y la caridad sin 
la fe sería un sentimiento constantemente 
a merced de la duda” (Porta fidei, 14). En 
efecto, la caridad no se reduce a un mero 
sentimiento voluble; es más bien una vo-
luntad que, iluminada por la fe, se adhiere 
al amor a Dios y al prójimo de modo cons-
tante, razonable y desprendido hasta la 
entrega de la propia vida, si fuera necesa-
rio. La caridad se expresa de muchos mo-
dos respecto del prójimo, porque abarca 
todas las dimensiones de la vida: la per-
sonal, la familiar, la social, la económica y 
la política.
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13. Terminamos invitando a la esperan-
za. Es comprensible que, ante la acumula-
ción de sacrificios y problemas, algunos se 
sientan tentados de abandonar el espíritu 
de superación y de sucumbir al pesimis-
mo. Pensamos que, gracias a Dios, son 
muchos los que resisten a la tentación 
de culpar sólo a los otros o de la protes-
ta fácil. La conversión nos ayuda a mirar 
hacia lo que podemos y debemos cambiar 
en nuestra propia vida. La crisis puede ser 
también una ocasión para la tarea apa-
sionante de mejorar nuestras costumbres 
y de ir adoptando un estilo de vida más 
responsable del bien de la familia, de los 
vecinos y de la comunidad política. La vir-
tud teologal de la esperanza alimenta las 
esperanzas humanas de mejorar, de no 
ceder al desaliento. Quien espera la vida 
eterna, porque ya goza de ella por adelan-
tado en la fe y los sacramentos, nunca se 
cansa de volver a empezar en los caminos 
de la propia historia.

14. La comunidad cristiana quiere y 
debe ser un signo de esperanza. Todos 
hemos de dar en nuestra vida signos de 
esperanza para los demás, por pequeños 
que sean. Hoy deseamos pedir a quien 
corresponda que se dé un signo de espe-
ranza a las familias que no pueden hacer 
frente al pago de sus viviendas y son des-
ahuciadas. Es urgente encontrar solucio-
nes que permitan a esas familias - igual 
que se ha hecho con otras instituciones 
sociales - hacer frente a sus deudas sin te-
ner que verse en la calle. No es justo que, 
en una situación como la presente, resulte 
tan gravemente comprometido el ejercicio 
del derecho básico de una familia a dis-
poner de una vivienda. Sería un signo de 
esperanza para las personas afectadas. Y 
sería también un signo de que las políticas 

Este malestar no debería ser alimentado 
como excusa para la promoción de nin-
gún interés político o económico particu-
lar, a costa del interés general, tratando 
de aprovechar en beneficio propio el des-
contento o el sufrimiento de muchos. Na-
die se debería sentir ajeno al peligro de 
caer en este grave abuso: ni las personas, 
ni los grupos sociales, económicos o po-
líticos.

12. Entre las formas de “caridad social 
para el fortalecimiento de la moral de la 
vida pública”, nuestra Asamblea Plenaria 
se refería en 2006, en la Instrucción pasto-
ral Orientaciones morales ante la situación 
actual de España, a la que toca las relacio-
nes entre los pueblos de España. Recono-
ciendo, en principio, la legitimidad de las 
posturas nacionalistas verdaderamente 
cuidadosas del bien común, se hacía allí 
una llamada a la responsabilidad respecto 
del bien común de toda España que hoy es 
necesario recordar. Ninguno de los pue-
blos o regiones que forman parte del Esta-
do español podría entenderse, tal y como 
es hoy, si no hubiera formado parte de la 
larga historia de unidad cultural y política 
de esa antigua nación que es España. Pro-
puestas políticas encaminadas a la des-
integración unilateral de esta unidad nos 
causan una gran inquietud. Por el contra-
rio, exhortamos encarecidamente al diálo-
go entre todos los interlocutores políticos 
y sociales. Se debe preservar el bien de la 
unidad, al mismo tiempo que el de la rica 
diversidad de los pueblos de España. Ad-
juntamos a esta declaración los párrafos 
de la mencionada Instrucción pastoral en 
los que se explican estas exigencias mo-
rales, que hoy, en la delicada situación de 
crisis que nos afecta a todos, se presentan 
con particular urgencia.
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7 son iguales. Unos son independentistas y 

otros no lo son. Unos incorporan doctrinas 
más o menos liberales y otros se inspiran 
en filosofías más o menos marxistas.

71. Para emitir un juicio moral justo so-
bre este fenómeno es necesario partir de la 
consideración ponderada la realidad histó-
rica de la nación española en su conjunto. 
Los diversos pueblos que hoy constituyen 
el Estado español iniciaron ya un proceso 
cultural común, y comenzaron  a encontrar-
se en una cierta comunidad de intereses e 
incluso de administración como consecuen-
cia de la romanización de nuestro territorio. 
Favorecido por aquella situación, el anun-
cio de la fe cristiana alcanzó muy pronto a 
toda la Península, llegando a constituirse, 
sin demasiada dilación, en otro elemento 
fundamental de acercamiento y cohesión. 
Esta unidad cultural básica de los pueblos 
de España, a pesar de las vicisitudes su-
fridas a lo largo de la historia, ha buscado 
también, de distintas maneras, su confi-
guración política. Ninguna de las regiones 
actualmente existentes, más o menos di-
ferentes, hubiera sido posible tal como es 
ahora, sin esta antigua unidad espiritual y 
cultural de todos los pueblos de España.

72. La unidad histórica y cultural de 
España puede ser manifestada y adminis-
trada de muy diferentes maneras. La Igle-
sia no tiene nada que decir acerca de las 
diversas fórmulas políticas posibles. Son 
los dirigentes políticos y, en último térmi-
no, los ciudadanos, mediante el ejercicio 
del voto, previa información completa, 
transparente y veraz, quienes tienen que 
elegir la forma concreta del ordenamiento 
jurídico político más conveniente. Ninguna 
fórmula política tiene carácter absoluto; 
ningún cambio podrá tampoco resolver 
automáticamente los problemas que pue-

de protección a la familia empiezan por fin 
a enderezarse. Sin la familia, sin la protec-
ción del matrimonio y de la natalidad, no 
habrá salida duradera de la crisis. Así lo 
pone de manifiesto el ejemplo admirable 
de solidaridad de tantas familias en las 
que abuelos, hijos y nietos se ayudan a sa-
lir adelante como solo es posible hacerlo 
en el seno de una familia estable y sana.

15. Animamos a todos a acoger nuestra 
invitación a la fe, a la caridad y a la espe-
ranza. Oramos por los gobernantes, para 
que acierten en sus difíciles decisiones. 
Oramos, en especial, por los que más su-
fren los efectos de la crisis y les asegura-
mos nuestra solidaridad. Pedimos a los ca-
tólicos y a las comunidades eclesiales que 
oren por ellos y por España. Ponemos en 
manos de la Santísima Virgen el presente y 
el futuro de España; que ella nos guíe por 
caminos de unidad y de solidaridad, de li-
bertad, de justicia y de paz.

Anexo: sobre los nacionalismos y sus exi-
gencias morales
De: LXXXVIII Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española, Instruc-
ción Pastoral Orientaciones morales ante 
la situación actual de España (23 de no-
viembre de 2006), números 70 – 76

70. Creemos necesario decir una pala-
bra sosegada y serena que, en primer lu-
gar, ayude a los católicos a orientarse en 
la valoración moral de los nacionalismos 
en la situación concreta de España. Pensa-
mos que estas orientaciones podrán ayu-
dar también a otras personas a formarse 
una opinión razonable en una cuestión 
que afecta profundamente a la organiza-
ción de la sociedad y a la convivencia entre 
los españoles. No todos los nacionalismos 
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74. Si la situación actual requiriese algu-
nas modificaciones del ordenamiento polí-
tico, los Obispos nos sentimos obligados a 
exhortar a los católicos a proceder respon-
sablemente, de acuerdo con los criterios 
mencionados en los párrafos anteriores, 
sin dejarse llevar por impulsos egoístas ni 
por reivindicaciones ideológicas. Al mismo 
tiempo, nos sentimos autorizados a ro-
gar a todos nuestros conciudadanos que 
tengan en cuenta todos los aspectos de 
la cuestión, procurando un reforzamiento 
de las motivaciones éticas, inspiradas en 
la solidaridad más que en los propios in-
tereses. Nos sirven de ayuda las palabras 
del Papa Juan Pablo II a los Obispos italia-
nos: “Es preciso superar decididamente 
las tendencias corporativas y los peligros 
de separatismo con una actitud honrada 
de amor al bien de la propia nación y con 
comportamientos de solidaridad renova-
da”[38] por parte de todos. Hay que evitar 
los riesgos evidentes de manipulación de 
la verdad histórica y de la opinión pública 
en favor de pretensiones particularistas o 
reivindicaciones ideológicas.

75. La misión de la Iglesia en relación 
con estas cuestiones de orden político, 
que afectan tan profundamente al bienes-
tar y a la prosperidad de todos los pueblos 
de España, consiste nada más y nada me-
nos que en “exhortar a la renovación moral 
y a una profunda solidaridad de todos los 
ciudadanos, de manera que se aseguren 
las condiciones para la reconciliación y la 
superación de las injusticias, las divisio-
nes y los enfrentamientos”[39].

76. Con verdadero encarecimiento nos 
dirigimos a todos los miembros de la Igle-
sia, invitándoles a elevar oraciones a Dios 
en favor de la convivencia pacífica y la ma-
yor solidaridad entre los pueblos de España, 

dan existir. En esta cuestión, la voz de la 
Iglesia se limita a recomendar a todos que 
piensen y actúen con la máxima responsa-
bilidad y rectitud, respetando la verdad de 
los hechos y de la historia, considerando 
los bienes de la unidad y de la conviven-
cia de siglos y guiándose por criterios de 
solidaridad y de respeto hacia el bien de 
los demás. En todo caso, habrá de ser 
respetada siempre la voluntad de todos 
los ciudadanos afectados, de manera que 
las minorías no tengan que sufrir imposi-
ciones o recortes de sus derechos, ni las 
diferencias puedan degenerar nunca en el 
desconocimiento de los derechos de nadie 
ni en el menosprecio de los muchos bienes 
comunes que a todos nos enriquecen.

73. La Iglesia reconoce, en principio, 
la legitimidad de las posiciones naciona-
listas que, sin recurrir a la violencia, por 
métodos democráticos, pretendan mo-
dificar la unidad política de España. Pero 
enseña también que, en este caso, como 
en cualquier otro, las propuestas naciona-
listas deben ser justificadas con referencia 
al bien común de toda la población directa 
o indirectamente afectada. Todos tenemos 
que hacernos las siguientes preguntas. Si 
la coexistencia cultural y política, larga-
mente prolongada, ha producido un entra-
mado de múltiples relaciones familiares, 
profesionales, intelectuales, económicas, 
religiosas y políticas de todo género, ¿qué 
razones actuales hay que justifiquen la 
ruptura de estos vínculos? Es un bien im-
portante poder ser simultáneamente ciu-
dadano, en igualdad de derechos, en cual-
quier territorio o en cualquier ciudad del 
actual Estado español. ¿Sería justo reducir 
o suprimir estos bienes y derechos sin que 
pudiéramos opinar y expresarnos todos 
los afectados?[37]
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Missatge final del Sínode dels Bisbes per 
a la nova evangelització

Ciutat del Vaticà, 26-10-2012

Germans i germanes:
“Gràcia a vosaltres de part de Déu, 

el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor” 
(Rm 1,7). Bisbes de tot el món, convidats 
pel Bisbe de Roma, el Papa Benet XVI, ens 
hem reunit per a reflexionar junts sobre “la 
nova evangelització per a la transmissió de 
la fe cristiana” i, abans de tornar a les nos-
tres Esglésies particulars, volem dirigir-
nos a tots vosaltres, per animar i orientar 
el servei a l’Evangeli en els diversos con-
textos en els quals estem cridats a donar 
avui testimoni.

1. Com la samaritana al pou
Ens deixem il·luminar per una pàgina 

de l’Evangeli: la trobada de Jesús amb la 
dona samaritana (cf. Jn 4,5-42). No hi ha 
home o dona que en la seva vida, com la 
dona de Samaria, no es trobi al costat d’un 
pou amb un càntir buit, amb l’esperança 
de saciar el desig més profund del cor, 
aquell que només pot donar ple significat 
a l’existència. Avui són molts els pous que 
s’ofereixen a la set de l’home, però convé 
discernir per a evitar aigües contamina-
des. És urgent orientar bé la recerca, per 

por caminos de un diálogo honesto y gene-
roso, salvaguardando los bienes comunes 
y reconociendo los derechos propios de los 
diferentes pueblos integrados en la unidad 
histórica y cultural que llamamos Espa-
ña. Animamos a los católicos españoles a 
ejercer sus derechos políticos participando 
activamente en estas cuestiones, teniendo 
en cuenta los criterios y sugerencias de la 
moral social católica, garantía de libertad, 
justicia y solidaridad para todos.

NOTAS del anexo
[37] “Poner en peligro la convivencia 

de los españoles, negando unilate-
ralmente la soberanía de España, 
sin valorar las graves consecuencias 
que esta negación podría acarrear no 
sería prudente ni moralmente acep-
table. Pretender unilateralmente al-
terar este ordenamiento jurídico en 
función de una determinada voluntad 
de poder local o de cualquier otro 
tipo, es inadmisible. Es necesario 
respetar y tutelar el bien común de 
una sociedad pluricentenaria”: LXXIX 
Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española, Instrucción pas-
toral Valoración moral del terrorismo 
en España, de sus causas y de sus 
consecuencias, BOCEE 16 (31. XII. 
2002) 91-101, número 35.

[38] Juan Pablo II, Mensaje a los Obis-
pos italianos sobre las responsabili-
dades de los católicos ante los desa-
fíos del momento histórico actual, 6 
de enero de 1994.

[39] Juan Pablo II, Mensaje a los Obis-
pos italianos sobre las responsabili-
dades de los católicos ante los desa-
fíos del momento histórico actual, 6 
de enero de 1994.

[ ]Santa Seu
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primers segles de l’era cristiana fins ara, 
ha recorregut la història i ha edificat co-
munitats de creients per tota la terra. Per 
petites o grans que siguin, són el fruit de 
l’entrega de tants missioners i de no pocs 
màrtirs, de generacions de testimonis de 
Jesús, dels quals guardem una memòria 
agraïda.

Els canvis socials, culturals, econòmics, 
polítics i religiosos ens criden, però, a 
quelcom nou: a viure d’una manera reno-
vada la nostra experiència comunitària de 
fe i l’anunci, mitjançant una evangelització 
“nova en el seu ardor, en els seus mèto-
des, en les seves expressions” (Discurs a 
la XIX Assemblea del CELAM, Port-au-Prin-
ce, 9 març 1983, n. 3), com va dir Joan Pau 
II. Una evangelització dirigida, com ens ha 
recordat Benet XVI, “principalment a les 
persones que, havent rebut el baptisme, 
s’han allunyat de l’Església i viuen sense 
cap referència a la vida cristiana [...], per 
afavorir en aquestes persones una nova 
trobada amb el Senyor, l’únic que omple 
de significat profund i de pau la nostra 
existència; per afavorir el redescobriment 
de la fe, font de gràcia que comporta ale-
gria i esperança per a la vida personal, 
familiar i social”. (Benet XVI, Homilia en 
la celebració eucarística per a la solemne 
inauguració de la XIII Assemblea general 
ordinària del Sínode dels Bisbes, Roma, 7 
octubre 2012).

3. La trobada personal amb Jesucrist en 
l’Església

Abans d’entrar en la qüestió sobre la 
forma que ha d’adoptar aquesta nova 
evangelització, sentim l’exigència de dir-
vos, amb profunda convicció, que la fe es 
decideix, sobretot, en la relació que esta-
blim amb la persona de Jesús, que surt al 
nostre encontre. L’obra de la nova evan-

a no caure en desil·lusions que poden ser 
ruïnoses.

Com Jesús, al pou de Sicar, també l’Es-
glésia sent el deure de seure al costat dels 
homes i dones del nostre temps, per a 
fer present el Senyor en les seves vides, 
de manera que el puguin trobar, perquè 
només ell és l’aigua que dóna la vida ve-
ritable i eterna. Només Jesús és capaç 
de llegir fins al fons del cor i desvetllar la 
nostra veritat: “M’ha dit tot el que he fet”, 
explica la dona als seus veïns. Aquesta 
paraula d’anunci -a la qual s’uneix la pre-
gunta que obre a la fe: “Serà Ell el Crist?”- 
mostra que qui ha rebut la vida nova de la 
trobada amb Jesús, al seu torn no pot fer 
menys que esdevenir anunciador de veri-
tat i d’esperança envers els altres. La pe-
cadora convertida es converteix en missat-
gera de salvació i condueix tota la ciutat 
cap a Jesús. De l’acollida del testimoni la 
gent passarà després a l’experiència direc-
ta de la trobada: “Ja no creiem pel que tu 
has dit. Nosaltres mateixos l’hem sentit i 
sabem que aquest és realment el Salvador 
del món”.

2. Una nova evangelització
Conduir els homes i les dones del nos-

tre temps cap a Jesús, a la trobada amb Ell, 
és una urgència que apareix en totes les 
regions, tant les d’antiga com les de recent 
evangelització. En tots els llocs se sent la 
necessitat de revifar una fe que corre el 
risc d’apagar-se en contextos culturals que 
obstaculitzen el seu arrelament personal, 
la seva presència social, la claredat dels 
seus continguts i els seus fruits coherents. 
No es tracta de començar-ho tot de nou, 
sinó –amb l’ànim apostòlic de Pau, el qual 
afirma: “Ai de mi si no anunciés l’Evange-
li!” (1Co 9,16)- d’inserir-se en el llarg camí 
de proclamació de l’Evangeli que, des dels 
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els homes i dones assedegats i possibilitar 
la seva trobada amb Jesús, oferir oasis en 
els deserts de la vida. Són responsables 
d’això les comunitats cristianes i, en elles, 
cada deixeble del Senyor. Cadascú ha de 
donar un testimoni insubstituïble perquè 
l’Evangeli pugui creuar-se amb l’existència 
de tantes persones. Per això, se’ns exigeix 
la santedat de vida.

4. Les ocasions de la trobada amb Jesús 
i l’escolta de l’Escriptura

Alguns preguntaran com es pot dur a 
terme tot això. No es tracta d’inventar no-
ves estratègies, gairebé com si l‘Evangeli 
fos un producte per a posar al mercat de 
les religions, sinó descobrir les maneres 
mitjançant les quals, davant la trobada 
amb Jesús, les persones s’han acostat a 
Ell i per Ell s’han sentit cridades i adaptar 
aquestes maneres a les condicions del 
nostre temps.

Recordem, per exemple, com Pere, An-
dreu, Jaume i Joan han estat cridats per 
Jesús en el context del seu treball, com 
Zaqueu ha pogut passar de la simple 
curiositat al caliu de la taula compartida 
amb el Mestre, com el centurió demana la 
intervenció del Senyor davant la malaltia 
d’una persona propera, com el cec de nai-
xement l’ha invocat com alliberador de la 
seva pròpia marginació, com Marta i Ma-
ria han vist recompensada la seva hospi-
talitat amb la seva pròpia presència. Po-
dem continuar encara recorrent les pàgi-
nes dels Evangelis i trobar tantes i tantes 
maneres en què la vida de les persones 
s’ha obert, des de diverses condicions, a 
la presència de Crist. I el mateix podem 
fer amb tot el que l’Escriptura ens diu de 
l’experiència missionera dels apòstols en 
l’Església naixent.

gelització consisteix a proposar de nou al 
cor i a la ment, sovint distrets i confosos, 
dels homes i dones del nostre temps i, so-
bretot a nosaltres mateixos, la bellesa i la 
novetat perenne de la trobada amb Crist. 
Us convidem a tots a contemplar el rostre 
del Senyor Jesucrist, a entrar en el misteri 
de la seva existència, entregada per nos-
altres fins a la creu, ratificada com a do 
del Pare per la seva resurrecció d’entre els 
morts i comunicada a nosaltres mitjançant 
l’Esperit. En la persona de Jesús es revela 
el misteri d’amor de Déu Pare per a tota la 
família humana. Ell no ha volgut deixar-la a 
la deriva de la seva impossible autonomia, 
sinó que l’ha unida a si mateix per mitjà 
d’una renovada aliança d’amor.

L’Església és l’espai ofert per Crist en 
la història per a poder-lo trobar, perquè 
Ell li ha lliurat la seva Paraula, el baptis-
me que ens fa fills de Déu, el seu Cos i la 
seva Sang, la gràcia del perdó del pecat, 
sobretot en el sagrament de la Reconcili-
ació, l’experiència d’una comunió, que és 
reflex del misteri de la Santíssima Trinitat i 
la força de l’Esperit que ens mou a la cari-
tat vers els altres.

Hem de constituir comunitats acollido-
res, en les quals tots els marginats es trobin 
com a casa, amb experiències concretes de 
comunió que, amb la força ardent de l’amor, 
-“Mireu com s’estimen” (Tertul·lià, Apolo-
gètic, 39, 7)– atreguin la mirada desencan-
tada de la humanitat contemporània. La be-
llesa de la fe ha de resplendir, en particular, 
en la sagrada litúrgia, sobretot en l’eucaris-
tia dominical. Just a les celebracions litúrgi-
ques l’Església mostra el seu rostre d’obra 
de Déu i fa visible, en les paraules i en els 
gestos, el significat de l’Evangeli.

És la nostra tasca avui fer accessible 
aquesta experiència d’Església i multipli-
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demostra la vida dels sants, la memòria i 
relat de vida dels quals són instruments 
privilegiats de la nova evangelització.

Si aquesta renovació fos confiada a les 
nostres forces, hi hauria seriosos motius 
de dubte, però en l’Església la conversió 
i l’evangelització no ens tenen com a pri-
mers actors a nosaltres, pobres homes, 
sinó al mateix Esperit del Senyor. Aquí rau 
la nostra força i la nostra certesa, que el 
mal no tindrà mai l’última paraula, ni en 
l’Església ni en la història: “Que els vos-
tres cors s’asserenin i no temin” (Jn 14, 
27), ha dit Jesús als seus deixebles.

La tasca de la nova evangelització des-
cansa sobre aquesta serena certesa. Nos-
altres confiem en la inspiració i en la força 
de l’Esperit, que ens ensenyarà el que hem 
de dir i el que hem de fer, fins i tot en les 
circumstàncies més difícils. És el nostre 
deure, per això, vèncer la por amb la fe, el 
cansament amb l’esperança, la indiferèn-
cia amb l’amor.

6. Reconèixer en el món d’avui noves 
oportunitats d’evangelització

Aquest serè coratge sosté també la 
nostra mirada sobre el món contempora-
ni. No ens sentim atemorits per les con-
dicions del temps en què vivim. El nostre 
món està ple de contradiccions i de desa-
fiaments, però continua essent creació de 
Déu, i, encara que ferit pel mal, sempre és 
objecte del seu amor i és el seu terreny, en 
el qual es pot tornar a sembrar la llavor de 
la Paraula perquè torni a donar fruit.

No hi ha lloc per al pessimisme en les 
ments i en els cors d’aquells que saben 
que el Senyor ha vençut la mort i que 
l’Esperit actua amb força en la història. 
Amb humilitat, però també amb decisió 
-aquella que ve de la certesa que la veritat 
sempre venç-, ens acostem a aquest món i 

La lectura freqüent de la Sagrada Es-
criptura, il·luminada per la Tradició de 
l’Església que ens la lliura i la interpreta 
autènticament, no només és un pas obli-
gat per a conèixer el contingut mateix de 
l’Evangeli, és a dir, la persona de Jesús en 
el context de la història de la salvació, sinó 
que, a més, ens ajuda a trobar espais nous 
de trobada amb Ell, noves formes d’acció 
veritablement evangèliques, arrelades 
en les dimensions fonamentals de la vida 
humana: la família, el treball, l’amistat, la 
pobresa i les proves de la vida, etc.

5. Evangelitzar-nos a nosaltres matei-
xos i disposar-nos a la conversió

Volem ressaltar que la nova evange-
lització es refereix, en primer lloc, a nos-
altres mateixos. En aquests dies, molts 
bisbes ens han recordat que, per a poder 
evangelitzar el món, l’Església ha de po-
sar-se, sobretot, a l’escolta de la Paraula. 
La invitació a evangelitzar es tradueix en 
una crida a la conversió.

Sentim sincerament el deure de conver-
tir-nos a la potència de Crist, que és capaç 
de fer totes les coses noves, sobretot les 
nostres pobres persones. Hem de reconèi-
xer amb humilitat que la misèria, les debili-
tats dels deixebles de Jesús, especialment 
dels seus ministres, afecten a la credibili-
tat de la missió. Som plenament consci-
ents, nosaltres els bisbes els primers, de 
no poder estar mai a l’alçada de la crida 
del Senyor i de l’Evangeli que ens ha en-
tregat pel seu anunci a la gent. Sabem que 
hem de reconèixer humilment la nostra de-
bilitat davant les ferides de la història i no 
deixem de reconèixer els nostres pecats 
personals. Estem, a més, convençuts que 
la força de l’Esperit del Senyor pot renovar 
la seva Església i fer-la de nou esplendo-
rosa, si ens deixem transformar per Ell. Ho 
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iniciativa veritable, l’activitat veritable ve 
de Déu i només introduint-nos en aquesta 
iniciativa divina, només implorant aquesta 
iniciativa divina, podem nosaltres també 
arribar a ser –amb ell i en ell– evangelitza-
dors”. (Benet XVI, Meditació de la primera 
congregació general de la XIII Assemblea 
general ordinària del Sínode dels Bisbes, 
Roma 8 octubre 2012)

7. Evangelització, família i vida consa-
grada

Des de la primera evangelització la 
transmissió de la fe, en el transcurs de les 
generacions, ha trobat un lloc natural en la 
família. En ella -amb un rol molt significa-
tiu desenvolupat per les dones, sense que 
amb això vulguem disminuir la figura pa-
terna i la seva responsabilitat-, els signes 
de la fe, la comunicació de les primeres 
veritats, l’educació en l’oració, el testimo-
ni dels fruits de l’amor, han estat infosos 
en la vida dels infants i adolescents, en el 
context de la cura que tota família reserva 
al creixement dels seus petits. Malgrat la 
diversitat de les situacions geogràfiques, 
culturals i socials, tots els bisbes del Síno-
de han confirmat aquest paper essencial 
de la família en la transmissió de la fe. No 
es pot pensar en una nova evangelització 
sense sentir-nos responsables de l’anunci 
de l’Evangeli a les famílies i sense ajudar-
les en la tasca educativa.

No amaguem el fet que avui la família, 
que es constitueix amb el matrimoni d’un 
home i una dona que els fa “una sola carn” 
(Mt 19,6), oberta a la vida, està travessada 
pertot arreu per factors de crisi, envoltada 
de models de vida que la penalitzen, obli-
dada de les polítiques de la societat, de 
la qual és cèl·lula fonamental, no sempre 
respectada en els seus ritmes ni sostingu-

volem veure-hi una invitació del Ressusci-
tat a ser testimonis del seu nom. La nostra 
Església és viva i afronta els reptes de la 
història amb la fortalesa de la fe i del testi-
moni de tants fills seus.

Sabem que en el món hem d’afrontar 
una batalla contra “els Principats i les Po-
tències” i “els esperits malignes” (Ef 6,12). 
No ocultem els problemes que aquests de-
safiaments suposen, però no ens atemo-
reixen. Això ho assenyalem especialment 
davant els fenòmens de globalització, que 
han de ser per a nosaltres oportunitat 
per a estendre la presència de l’Evangeli. 
També les migracions –encara amb el pes 
del sofriment que comporten, i amb les 
quals volem estar sincerament propers, 
amb l’acollida pròpia dels germans– són 
ocasions, com ha succeït en el passat, de 
difusió de la fe i de comunió en totes les 
seves formes. La secularització i la crisi del 
primat de la política i de l’Estat demanen a 
l’Església repensar la pròpia presència en 
la societat, sense renunciar-hi. Les moltes 
i sempre noves formes de pobresa obren 
espais inèdits al servei de la caritat: la pro-
clamació de l’Evangeli compromet l’Esglé-
sia a estar al costat dels pobres i compartir 
amb ells els seus sofriments, com ho feia 
Jesús. També en les formes més aspres 
d’ateisme i agnosticisme podem reconèi-
xer, fins i tot de maneres contradictòries, 
no un buit, sinó una nostàlgia, una espera 
que requereix una resposta adequada.

Davant dels interrogants que les cul-
tures dominants plantegen a la fe i a l’Es-
glésia, renovem la nostra fe en el Senyor, 
amb la certesa que també en aquests 
contextos l’Evangeli és portador de llum i 
capaç de curar la debilitat de l’home. No 
som nosaltres qui per a conduir l’obra de 
l’evangelització, sinó Déu. Com ens ha 
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comunió eterna amb Déu. Jesús no es pre-
senta a la dona samaritana simplement 
com aquell que dóna la vida, sinó com el 
que dóna la “vida eterna” (Jn 4, 14). El do 
de Déu que la fe fa present no és simple-
ment la promesa d’unes millors condicions 
de vida en aquest món, sinó l’anunci que 
el sentit últim de la nostra vida va més en-
llà d’aquest món i es troba en aquella co-
munió plena amb Déu que esperem al final 
dels temps.

D’aquest sentit de la vida humana més 
enllà del que és terrenal són particulars 
testimonis en l’Església i en el món els qui 
el Senyor ha cridat a la vida consagrada, 
una vida que, precisament perquè està 
dedicada totalment a ell, en l’exercici de 
la pobresa, la castedat i l’obediència, és 
el signe d’un món futur, que relativitza 
qualsevol bé d’aquest món. Que de l’As-
semblea del Sínode dels Bisbes arribi a 
aquests germans i germanes nostres la 
gratitud per la seva fidelitat a la crida del 
Senyor i per la contribució que han fet i 
fan a la missió de l’Església, l’exhortació a 
l’esperança en situacions gens fàcils per a 
ells en aquests temps de canvi i la invitació 
a reafirmar-se com a testimonis i promo-
tors de nova evangelització en els diversos 
àmbits de la vida en què els carismes de 
cada institut els situa.

8. La comunitat eclesial i els diversos 
agents de l’evangelització

L’obra de l’evangelització no és una 
tasca exclusiva d’algú a l’Església sinó del 
conjunt de les comunitats eclesials, on es 
té accés a la plenitud dels instruments de 
la trobada amb Jesús: la Paraula, els sagra-
ments, la comunió fraterna, el servei de la 
caritat, la missió.

En aquesta perspectiva emergeix sobre-
tot el paper de la parròquia, com a presèn-

da en els seus esforços per les pròpies co-
munitats eclesials. Precisament per això, 
ens veiem impulsats a afirmar que hem de 
desenvolupar una especial atenció per la 
família i per la seva missió en la societat 
i en l’Església, creant itineraris específics 
d’acompanyament abans i després del 
matrimoni. Volem expressar la nostra gra-
titud a tants esposos i famílies cristianes 
que amb el seu testimoni continuen mos-
trant al món una experiència de comunió i 
de servei, que és llavor d’una societat més 
fraterna i pacífica.

La nostra reflexió s’ha dirigit també a 
les situacions familiars i de convivència 
en què no es mostra la imatge d’unitat 
i d’amor per a tota la vida que el Senyor 
ens ha ensenyat. Hi ha parelles que con-
viuen sense el vincle sacramental del 
matrimoni; s’estenen situacions familiars 
irregulars construïdes sobre el fracàs de 
matrimonis anteriors: esdeveniments do-
lorosos que repercuteixen fins i tot sobre 
l’educació en la fe dels fills. A tots ells els 
volem dir que l’amor de Déu no abandona 
ningú, que l’Església els estima i és una 
casa acollidora amb tots, que continuen 
essent membres de l’Església, encara que 
no puguin rebre l’absolució sacramental ni 
l’eucaristia. Que les comunitats catòliques 
estiguin obertes a acompanyar tots els qui 
viuen aquestes situacions i afavoreixin ca-
mins de conversió i de reconciliació.

La vida familiar és el primer lloc en el 
qual l’Evangeli es troba amb la vida ordinà-
ria i mostra la seva capacitat de transfor-
mar les condicions fonamentals de l’exis-
tència en l’horitzó de l’amor. Però no és 
menys important, pel testimoni de l’Esglé-
sia, mostrar com aquesta vida en el temps 
s’obre a una plenitud que va més enllà de 
la història dels homes i que condueix a la 
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es dirigeix a les diverses formes d’associ-
ació, antigues i noves, juntament amb els 
moviments eclesials i les noves comuni-
tats. Totes elles són expressions de la ri-
quesa dels dons que l’Esperit lliura a l’Es-
glésia. També a aquestes formes de vida 
i compromís en l’Església expressem la 
nostra gratitud, exhortant-los a la fidelitat 
al propi carisma i a la plena comunió ecle-
sial, de manera especial en l’àmbit de les 
Esglésies particulars.

Donar testimoni de l’Evangeli no és 
privilegi exclusiu de ningú. Reconeixem 
amb goig la presència de tants homes i 
dones que amb la seva vida són signes de 
l’Evangeli enmig del món. Ho reconeixem 
també en tants dels nostres germans i ger-
manes cristians amb els quals la unitat no 
és encara perfecta, encara que han estat 
marcats amb el baptisme del Senyor i són 
els seus anunciadors. En aquests dies ens 
ha commogut l’experiència d’escoltar les 
veus de tants responsables d’Esglésies 
i comunitats eclesials que ens han donat 
testimoni de la seva set de Crist i de la seva 
dedicació a l’anunci de l’Evangeli, conven-
çuts també ells que el món té necessitat 
d’una nova evangelització. Estem agraïts 
al Senyor per aquesta unitat en l’exigència 
de la missió.

9. Perquè els joves puguin trobar-se 
amb Crist

Ens sentim propers als joves d’una ma-
nera molt especial, perquè són part relle-
vant del present i del futur de la humanitat 
i de l’Església. La mirada dels bisbes cap a 
ells és tot menys pessimista. Preocupada, 
sí, però no pessimista. Preocupada perquè 
just sobre ells vénen a confluir les enves-
tides més agressives d’aquests temps; 
no pessimista, però, sobretot perquè, ho 

cia de l’Església en el territori en el qual 
viuen els homes, “font de la vila”, com li 
agradava anomenar-la a Joan XXIII, on tot-
hom pot beure trobant la frescor de l’Evan-
geli. La seva funció roman imprescindible, 
encara que les condicions particulars 
poden requerir una articulació en petites 
comunitats o vincles de col·laboració en 
contextos més amplis. Sentim, ara, el deu-
re d’exhortar les nostres parròquies a unir 
a la tradicional atenció pastoral del Poble 
de Déu les noves formes de missió que re-
quereix la nova evangelització. Aquestes 
han d’assolir també les variades formes 
de pietat popular.

A la parròquia continua essent decisiu 
el ministeri del sacerdot, pare i pastor del 
seu poble. A tots els preveres, els bisbes 
d’aquesta Assemblea sinodal expressen 
gratitud i proximitat fraterna per la seva no 
fàcil tasca i els convidem a unir-se cada ve-
gada més al presbiteri diocesà, a una vida 
espiritual cada vegada més intensa i a una 
formació permanent que els faci capaços 
d’afrontar els canvis socials.

Al costat dels sacerdots reconeixem la 
presència dels diaques, així com l’acció 
pastoral dels catequistes i de tantes figu-
res ministerials i d’animació en el camp de 
l’anunci i de la catequesi, de la vida litúrgi-
ca, del servei caritatiu, així com les diver-
ses formes de participació i de correspon-
sabilitat de part dels fidels, homes i dones, 
la dedicació dels quals en els diversos 
serveis de les nostres comunitats no serà 
mai prou reconeguda. També a tots ells els 
demanem que orientin la seva presència i 
el seu servei a l’Església en l’òptica de la 
nova evangelització, cuidant la pròpia for-
mació humana i cristiana, el coneixement 
de la fe i la sensibilitat als fenòmens cul-
turals actuals.
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del Verb”, de les quals parlaven els Sants 
Pares. En particular, la nova evangelitza-
ció té necessitat d’una renovada aliança 
entre fe i raó, amb la convicció que la fe 
té recursos suficients per acollir els fruits 
d’una sana raó oberta a la transcendència 
i té, alhora, la força de curar els límits i les 
contradiccions en les quals la raó pot en-
sopegar. La fe no deixa de contemplar els 
punyents interrogants que suposa la pre-
sència del mal en la vida i la història dels 
homes, trobant la llum de la seva esperan-
ça en la Pasqua de Crist.

La trobada entre fe i raó nodreix l’es-
forç de la comunitat cristiana en el món 
de l’educació i la cultura. Un lloc especial 
en aquest camp és ocupat per les institu-
cions educatives i d’investigació: escoles i 
universitats. On es desenvolupa el conei-
xement sobre l’home i es dóna una acció 
educativa, l’Església es veu impulsada a 
testimoniar la seva pròpia experiència i 
a contribuir a una formació integral de la 
persona. En aquest àmbit mereixen una 
atenció especial les escoles i universitats 
catòliques, en les quals l’obertura a la 
transcendència, pròpia de tot itinerari cul-
tural sincer i educatiu, s’ha de completar 
amb camins de trobada amb la persona 
de Jesucrist i de la seva Església. Sigui la 
gratitud dels bisbes a tots els que, en con-
dicions moltes vegades difícils, exerceixen 
aquesta tasca.

L’evangelització exigeix que es presti 
gran atenció al món de les comunicacions 
socials, que són un camí, especialment en 
el cas dels nous mitjans, on s'encreuen tan-
tes vides, tants interrogants i tantes expec-
tatives. Són el lloc on en moltes ocasions 
es formen les consciències i es mostren els 
fets de la pròpia vida i han de ser una opor-
tunitat nova per arribar al cor dels homes.

ressaltem, l’amor de Crist és qui mou allò 
profund de la història i a més, perquè des-
cobrim en els nostres joves aspiracions 
profundes d’autenticitat, de veritat, de lli-
bertat, de generositat, de les quals estem 
convençuts que només Crist pot ser la res-
posta capaç de saciar-los.

Volem ajudar-los en la seva recerca 
i convidem les nostres comunitats que, 
sense reserves, entrin en una dinàmica 
d’escolta, de diàleg i de propostes valen-
tes davant la difícil condició juvenil. Per 
aprofitar i no apagar la potència del seu 
entusiasme. I per a sostenir en favor seu 
la justa batalla contra els llocs comuns i 
les especulacions interessades de les for-
ces d’aquest món, esforçades a dissipar 
les seves energies i esgotar-les en el seu 
propi interès, suprimint en ells qualsevol 
memòria agraïda pel passat i qualsevol 
plantejament seriós pel futur.

La nova evangelització té un camp par-
ticularment ardu, però alhora apassionant, 
en el món dels joves, com mostren no po-
ques experiències, des de les més multi-
tudinàries, com les Jornades Mundials de 
la Joventut, a aquelles més amagades però 
no menys importants, com les nombroses i 
diverses experiències d’espiritualitat, ser-
vei i missió. Als joves els reconeixem un rol 
actiu en l’obra de l’evangelització, sobre-
tot en els seus ambients.

10. L’Evangeli en diàleg amb la cultura 
i l’experiència humana i amb les religions

La nova evangelització té el seu centre 
en Crist i en l’atenció a la persona humana, 
per a fer possible la trobada amb ell. Però 
el seu horitzó és tan ample com el món i 
no es tanca a cap experiència de l’home. 
Això significa que conrea, amb particular 
atenció, el diàleg amb les cultures, amb la 
confiança de poder trobar-hi les “llavors 



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 23 5 4
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 4
7 com una ocasió de creixement de la hu-

manitat en justícia i unitat. L’home, a tra-
vés del treball amb el que transforma el 
món, està cridat a salvaguardar el rostre 
que Déu ha volgut donar a la seva creació, 
també per responsabilitat cap a les gene-
racions futures.

L’Evangeli il·lumina també les situaci-
ons de patiment en la malaltia. En elles, 
els cristians estan cridats a mostrar la 
proximitat de l’Església envers els malalts 
i  discapacitats i amb els que, amb profes-
sionalitat i humanitat, treballen per la seva 
salut.

Un àmbit en el qual la llum d’Evangeli 
pot i ha d’il·luminar els passos de la huma-
nitat és el de la vida política, a la qual se li 
demana un compromís de dedicació desin-
teressada i transparent pel bé comú, des 
del respecte total a la dignitat de la perso-
na humana, des de la seva concepció fins 
a la seva fi natural, de la família fonamen-
tada sobre el matrimoni d’un home i una 
dona, de la llibertat educativa, en la pro-
moció de la llibertat religiosa, en l’elimina-
ció de les injustícies, les desigualtats, les 
discriminacions, la violència, el racisme, la 
fam i la guerra. Als polítics cristians que vi-
uen el precepte de la caritat se’ls demana 
un testimoni clar i transparent en l’exercici 
de les seves responsabilitats.

El diàleg de l’Església té el seu natural 
destinatari, finalment, en els seguidors de 
les religions. Si evangelitzem és perquè 
estem convençuts de la veritat de Crist, i 
no perquè estiguem contra ningú. L’Evan-
geli de Jesús és pau i alegria i els seus dei-
xebles s’alegren de reconèixer quant de bo 
i veritable l’esperit religiós humà ha sabut 
descobrir en el món creat per Déu i ha ex-
pressat en les diferents religions.

El diàleg amb els creients de les diver-

Un particular àmbit de trobada entre fe i 
raó es dóna avui en el diàleg amb el conei-
xement científic. Aquest, d’altra banda, no 
es troba lluny de la fe, essent manifestació 
d’aquell principi espiritual que Déu ha po-
sat en les seves criatures i que els permet 
comprendre les estructures racionals que 
es troben en la base de la creació. Quan la 
ciència i la tècnica no presumeixen de tan-
car la concepció de l’home i del món en un 
àrid materialisme es converteixen, alesho-
res, en un preciós aliat pel desenvolupa-
ment de la humanització de la vida. També 
als responsables d’aquesta delicada tasca 
es dirigeix el nostre agraïment.

Volem, a més, agrair el seu esforç als 
homes i dones que es dediquen a una altra 
expressió del geni humà: l’art en les seves 
diverses formes, des de les més antigues a 
les més recents. En les seves obres, quan 
tendeixen a donar forma a la tensió de 
l’home cap a la bellesa, reconeixem una 
manera particularment significativa d’ex-
pressió de l’espiritualitat. Estem especial-
ment agraïts quan les seves belles creaci-
ons ens ajuden a fer evident la bellesa del 
rostre de Déu i de les seves criatures. La 
via de la bellesa és un camí particularment 
eficaç de la nova evangelització.

Més enllà de l’art, tota obra de l’home 
és un espai on, mitjançant el treball, ell es 
fa cooperador de la creació divina. Al món 
de l’economia i del treball volem recordar 
com de la llum de l’Evangeli sorgeixen al-
gunes crides urgents: alliberar el treball 
d’aquelles condicions que no poques ve-
gades el transformen en un pes insupor-
table amb una perspectiva incerta, ame-
naçada per la desocupació, especialment 
entre els joves, posar la persona humana 
al centre del desenvolupament econòmic 
i pensar aquest mateix desenvolupament 
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proposat de nou, als vint anys de la seva 
publicació, com a referència segura de la 
fe. Són aniversaris importants que ens 
permeten reafirmar la nostra plena adhe-
sió als ensenyaments del Concili i el nos-
tre convençut esforç a continuar la seva 
posada en marxa.

12. Contemplant el misteri i propers als 
pobres

En aquesta òptica volem indicar a tots 
els fidels dues expressions de la vida de la 
fe que ens semblen d’especial rellevància 
per a incloure-les en la nova evangelitza-
ció.

La primera està constituïda pel do i l’ex-
periència de la contemplació. Només des 
d’una mirada adorant el misteri de Déu, 
Pare, Fill i Esperit Sant, només des de la 
profunditat d’un silenci que es posa com 
el si que acull l’única Paraula que salva, 
pot desenvolupar-se un testimoni creïble 
pel món. Només aquest silenci orant pot 
impedir que la paraula de la salvació es 
confongui en el món amb els sorolls que 
l’envaeixen.

Torna de nou als nostres llavis la pa-
raula d’agraïment, ara dirigida als homes 
i dones que dediquen la seva vida, en els 
monestirs i convents, a l’oració contempla-
tiva. Necessitem que moments de contem-
plació s’entrecreuin amb la vida ordinària 
de la gent. Llocs de l’esperit i del territori 
que són una crida cap a Déu; santuaris in-
teriors i temples de pedra que són encre-
uament obligat pel flux d’experiències que 
s’hi succeeixen i en els quals tots podem 
sentir-nos acollits, fins i tot aquells que no 
saben encara el que cerquen.

L’altre símbol d’autenticitat de la nova 
evangelització té el rostre del pobre. Estar 
proper a qui està a la vora del camí de la 
vida no és només exercici de solidaritat, 

ses religions vol ser una contribució a la 
pau, rebutja tot fonamentalisme i denun-
cia qualsevol violència que es produeix 
contra els creients i les greus violacions 
dels drets humans. Les Esglésies de tot 
el món són properes des de l’oració i la 
fraternitat als germans que pateixen i de-
manen als qui tenen a les seves mans els 
destins dels pobles que salvaguardin el 
dret de tots a la lliure elecció, confessió i 
testimoni de la pròpia fe.

11. En l’Any de la fe, la memòria del Con-
cili Vaticà II i la referència al Catecisme de 
l’Església Catòlica

En el camí obert per la nova evangelit-
zació podrem sentir-nos de vegades com 
en un desert, enmig de perills i privats 
de referències. El Sant Pare Benet XVI, en 
l’homilia de la Missa d’obertura de l’Any 
de la fe, ha parlat d’una “«desertificació» 
espiritual” que ha avançat en aquests úl-
tims decennis, però ell mateix ens ha do-
nat força, afirmant que “a partir de l’expe-
riència d’aquest desert, d’aquest buit, és 
com podem descobrir novament l’alegria 
de creure, la seva importància vital per a 
nosaltres, homes i dones. Al desert es tor-
na a descobrir el valor del que és essencial 
per viure” (Benet XVI, Homilia en la cele-
bració eucarística per a l’obertura de l’Any 
de la fe, Roma, 11 octubre 2012). Al desert, 
com la dona samaritana, s’hi va a cercar 
aigua i un pou d’on treure-la: feliç el que 
hi troba Crist!

Agraïm al Sant Pare el do de l’Any de la 
fe, preciosa entrada a l’itinerari de la nova 
evangelització. Li donem gràcies també 
per haver unit aquest Any a la memòria 
joiosa pels cinquanta anys de l’obertura 
del Concili Vaticà II, el magisteri fonamen-
tal del qual pel nostre temps es reflecteix 
en el Catecisme de l’Església Catòlica, 
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7 familiar diària, el dejuni, la solidaritat en-

tre les famílies, la participació dels laics en 
la vida de la comunitat i del diàleg amb la 
societat. En molts llocs, les vostres Esglé-
sies són sotmeses a prova i tribulacions 
que donen testimoni de la vostra partici-
pació en la creu de Crist; alguns fidels es-
tan obligats a emigrar i, mantenint viva la 
pertinença a les pròpies comunitats d’ori-
gen, poden contribuir a la tasca pastoral i 
a l’obra de l’evangelització en els països 
d’acollida. Que el Senyor continuï bene-
int la vostra fidelitat i que sobre el vostre 
futur brillin horitzons de ferma confessió i 
pràctica de la fe en condicions de pau i de 
llibertat religiosa.

Ens dirigim a vosaltres, homes i dones, 
que viviu en els països d’Àfrica i ressaltem 
la nostra gratitud pel testimoni que oferiu 
de l’Evangeli moltes vegades en situaci-
ons humanes molt difícils. Us exhortem a 
rellançar l’evangelització rebuda en temps 
encara recents, a edificar-vos com a Esglé-
sia “família de Déu”, a reforçar la identi-
tat de la família i a sostenir la tasca dels 
sacerdots i catequistes, especialment en 
les petites comunitats cristianes. Afirmem, 
d’altra banda, l’exigència de desenvolupar 
la trobada de l’Evangeli amb les antigues 
i noves cultures. Dirigim una crida d’aten-
ció al món de la política i als governs dels 
diversos països africans, perquè, amb la 
col·laboració de tots els homes de bona 
voluntat, es promoguin els drets humans 
fonamentals i el continent sigui alliberat 
de la violència i els conflictes que el tur-
menten.

Els bisbes de l’Assemblea sinodal con-
viden els cristians d’Amèrica del Nord a 
respondre amb goig a la crida de la nova 
evangelització, mentre admirem com en la 
vostra jove història les vostres comunitats 

sinó sobretot un fet espiritual. Perquè en 
el rostre del pobre resplendeix el mateix 
rostre de Crist: “Tot allò que fèieu a un 
d’aquests germans meus més petits, a mi 
m´ho fèieu” (Mt 25, 40).

Als pobres els reconeixem un lloc pri-
vilegiat en les nostres comunitats, un lloc 
que no exclou ningú, però que vol ser un 
reflex de com Jesús s’ha unit a ells. La pre-
sència dels pobres en les nostres comuni-
tats és misteriosament potent: canvia les 
persones més que un discurs, ensenya fi-
delitat, fa entendre la fragilitat de la vida, 
exigeix oració; en definitiva, condueix a 
Crist.

El gest de la caritat, alhora, ha d’anar 
acompanyat pel compromís amb la jus-
tícia, amb una crida que es realitza a tot-
hom, rics i pobres. Per això, és necessària 
la introducció de la doctrina social de l’Es-
glésia en els itineraris de la nova evangelit-
zació i tenir cura de la formació dels cristi-
ans que treballen al servei de la convivèn-
cia humana des de la vida social i política.

13. Una paraula a les Esglésies de les 
diverses regions del món

La mirada dels bisbes reunits en As-
semblea sinodal abraça totes les comu-
nitats eclesials presents a tot el món. Una 
mirada d’unitat, perquè única és la crida a 
la trobada amb Crist, però sense oblidar la 
diversitat.

Una consideració particular, plena 
d’afecte i gratitud, reservem els bisbes re-
units en el Sínode a vosaltres, cristians de 
les Esglésies Orientals Catòliques, hereus 
de la primera difusió de l’Evangeli, experi-
ència custodiada per vosaltres amb amor i 
fidelitat i a vosaltres, cristians presents a 
l’Est d’Europa. Avui, l’Evangeli se us pro-
posa com a nova evangelització a través 
de la vida litúrgica, la catequesi, l’oració 
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terços de la població mundial, és una lla-
vor profunda, confiada a la força de l’Es-
perit, que creix en el diàleg amb les diver-
ses cultures, amb les antigues religions i 
amb tants pobres. Encara que a vegades 
està situada al marge de la vida social i en 
diversos llocs fins i tot perseguida, l’Es-
glésia d’Àsia, amb la seva fe forta, és una 
presència preciosa de l’Evangeli de Crist, 
que anuncia justícia, vida i harmonia. Cris-
tians d’Àsia, sentiu la proximitat fraterna 
dels cristians dels altres països del món, 
els quals no poden oblidar que en el vos-
tre continent, a la Terra Santa, va néixer, 
va viure, va morir i va ressuscitar el mateix 
Jesús.

Una paraula de reconeixement i d’es-
perança volem dirigir els bisbes a les Es-
glésies del continent europeu, avui en 
part marcat per una forta secularització, 
de vegades agressiva, i encara avui ferit 
pels llargs decennis de governs marcats 
per ideologies enemigues de Déu i de l’ho-
me. Reconeixem el vostre passat i també 
el vostre present, en el qual l’Evangeli ha 
creat a Europa certeses i experiències de 
fe concretes i decisives per a l’evangelitza-
ció del món sencer, moltes vegades plenes 
de santedat: riquesa del pensament teolò-
gic, varietat d’expressions carismàtiques, 
formes variades al servei de la caritat amb 
els pobres, profundes experiències con-
templatives, creació d’una cultura huma-
nística que ha contribuït a donar rostre a 
la dignitat de la persona i a la construcció 
del bé comú. Les dificultats del present no 
us poden deixar abatuts, estimats cristi-
ans europeus: aquestes dificultats us han 
d’animar a fer un anunci més joiós i viu de 
Crist i del seu Evangeli de vida.

Els bisbes de l’Assemblea sinodal sa-
luden, finalment, els pobles d’Oceania, 

cristianes han donat fruits generosos de 
fe, caritat i missió. També convé reconèi-
xer que moltes de les expressions de la 
cultura de la vostra societat estan lluny 
de l’Evangeli. Cal, doncs, una invitació a 
la conversió, de la qual neix un compromís 
que no us situa fora de la vostra cultura, 
sinó que us crida a oferir a tothom la llum 
de la fe i la força de la vida. Mentre acolliu 
en les vostres generoses terres nova po-
blació d’immigrants i refugiats, estigueu 
disposats a obrir les portes de casa vostra 
a la fe. Fidels als compromisos adquirits en 
l’Assemblea sinodal per a Amèrica, sigueu 
solidaris amb Amèrica Llatina en la per-
manent tasca d’evangelització del vostre 
continent.

El mateix sentiment de gratitud diri-
geix l’Assemblea del Sínode a les Esglé-
sies d’Amèrica Llatina i el Carib. Ens crida 
l’atenció en particular com s’han desen-
volupat a través dels segles en els vostres 
països formes de pietat popular fortament 
arrelades als cor de tants de vosaltres, 
formes de servei en la caritat i de diàleg 
amb les cultures. Ara, davant dels desafi-
aments del present, sobretot la pobresa i 
la violència, l’Església a Llatinoamèrica i 
al Carib és exhortada a viure en un estat 
permanent de missió, anunciant l’Evangeli 
amb esperança i alegria, formant comuni-
tats de veritables deixebles missioners de 
Jesucrist, mostrant amb el vostre testimoni 
com l’Evangeli és font d’una societat justa 
i fraterna. També el pluralisme religiós in-
terroga les vostres Esglésies i els exigeix 
un renovat anunci de l’Evangeli.

També a vosaltres, cristians d’Àsia, sen-
tim la necessitat de dirigir-vos una paraula 
d’enfortiment i exhortació. La vostra pre-
sència, malgrat ser una petita minoria en 
el continent en el qual viuen gairebé dos 
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7 per a desplegar la potència del seu braç, 

fins i tot en els nostres dies i sostenir-nos 
en el camí de la nova evangelització.

La figura de Maria ens orienta en el 
camí. Aquest camí, com ens ha dit Benet 
XVI, podrà semblar una ruta en el desert; 
sabem que hem de recórrer-lo portant amb 
nosaltres el més essencial: el do de l’Es-
perit Sant, la proximitat de Jesús, la veritat 
de la seva Paraula, el pa eucarístic que ens 
alimenta, la fraternitat de la comunió ecle-
sial i l’impuls de la caritat. És l’aigua del 
pou la que fa florir el desert i, com en la 
nit en el desert les estrelles es fan més bri-
llants, així al cel del nostre camí resplen-
deix amb vigor la llum de Maria, l’Estrella 
de la nova evangelització a qui, confiats, 
ens encomanem.

Traducció de la tarraconense.cat. 

Homilia de Benet XVI en la clausura del 
Sínode dels Bisbes

Basílica Vaticana, 28-10-2012

Venerables germans, il·lustres senyors i 
senyores, estimats germans i germanes

El miracle de la curació del cec Bartimeu 
ocupa un lloc rellevant en l’estructura de 
l’Evangeli de Marc. En efecte, està col·locat 
al final de la secció anomenada «viatge a 
Jerusalem», és a dir, l’última peregrinació 
de Jesús a la Ciutat Santa per a la Pasqua, 
on ell sap que l’espera la passió, la mort i 
la resurrecció. Per pujar a Jerusalem, des 
de la vall del Jordà, Jesús va passar per Je-
ricó, i la trobada amb Bartimeu va tenir lloc 
als afores de la ciutat, mentre Jesús, com 
anota l’evangelista, sortia «de Jericó amb 
els deixebles i amb molta gent» (10,46); 
gent que, poc després, aclamarà Jesús 

que viuen sota la protecció de la Creu del 
Sud, i els donem gràcies pel testimoni de 
l’Evangeli de Jesús. La nostra pregària per 
vosaltres és perquè, com la dona samari-
tana en el pou, també vosaltres sentiu viva 
la set d’una vida nova i pugueu escoltar 
la Paraula de Jesús, que diu: “Si sabessis 
quin és el do de Déu!” (Jn 4, 10). Compro-
meteu-vos a predicar l’Evangeli i a donar a 
conèixer Jesús en el món d’avui. Us exhor-
tem a trobar-lo en la vostra vida quotidia-
na, a escoltar-lo i a descobrir, mitjançant 
l’oració i la meditació, la gràcia de poder 
dir: “Sabem que aquest és realment el sal-
vador del món” (Jn 4, 42).

14. L’estrella de Maria il·lumina el de-
sert

A punt de finalitzar aquesta experièn-
cia de comunió entre els bisbes de tot el 
món i de col·laboració amb el ministeri 
del Successor de Pere, sentim ressonar en 
nosaltres el manament de Jesús als seus 
apòstols: “Aneu a tots els pobles i feu-los 
deixebles meus [...]. Jo sóc amb vosaltres 
dia rere dia fins a la fi del món” (Mt 28,19-
20). La missió de l’Església no es dirigeix a 
un territori en concret, sinó que surt a l’en-
contre dels plecs més foscos del cor dels 
nostres contemporanis, per a portar-los a 
la trobada amb Jesús, el Vivent que es fa 
present en les nostres comunitats.

Aquesta presència omple de goig els 
nostres cors. Agraïts pel do rebut d’ell 
en aquests dies li dirigim el nostre cant 
de lloança: “La meva ànima magnifica 
el Senyor [...] Obra en mi meravelles” 
(Lc 1,46.49). Les paraules de Maria són 
també les nostres: el Senyor ha fet real-
ment grans coses a través dels segles per 
la seva Església en els diversos racons del 
món i nosaltres ho lloem, amb la certesa 
que no deixarà de mirar la nostra pobresa 
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sóc un pecador» ( Lc 18,13) - ha entrat en la 
tradició de l’oració cristiana. En la trobada 
amb Crist, realitzada amb fe, Bartimeu recu-
pera la llum que havia perdut, i amb ella la 
plenitud de la pròpia dignitat: es posa dret 
i reprèn el camí, que des d’aquell moment 
té un guia, Jesús, i una ruta, la mateixa que 
Jesús recorre. L’evangelista no ens diu res 
més de Bartimeu, però en ell ens mostra 
qui és el deixeble: aquell que, amb la llum 
de la fe, segueix Jesús «pel camí» (v. 52).

Sant Agustí, en un dels seus escrits, fa 
una observació molt particular sobre la fi-
gura de Bartimeu, que pot resultar també 
interessant i significativa per a nosaltres. 
El Sant Bisbe d’Hipona reflexiona sobre el 
fet que Marc, en aquest cas, indica el nom 
no només de la persona que ha estat gua-
rida, sinó també del pare, i conclou que 
«Bartimeu, fill de Timeu, era un personat-
ge que, d’una gran prosperitat, va caure en 
la misèria, i que aquesta condició seva de 
misèria havia de ser coneguda per tots i de 
domini públic, ja que no era només un cec, 
sinó un captaire assegut a la vora del camí. 
Per això Marc ho recorda sols a ell, perquè 
la recuperació de la seva vista va fer que 
aquest miracle tingués una ressonància 
tan gran com la fama de la desventura que 
li va succeir » (Concordança dels evange-
lis, 2, 65, 125: PL 34, 1138). Fins aquí sant 
Agustí.

Aquesta interpretació, que veu Barti-
meu com una persona caiguda en la mi-
sèria des d’una condició de «gran pros-
peritat», ens fa pensar, ens convida a 
reflexionar sobre el fet que hi ha riqueses 
precioses per a la nostra vida, i que no són 
materials, que podem perdre. En aquesta 
perspectiva, Bartimeu podria ser la repre-
sentació dels qui viuen en regions d’antiga 
evangelització, on la llum de la fe s’ha debi-

com Messies en la seva entrada a Jerusa-
lem. Bartimeu, el nom, com diu el mateix 
evangelista, vol dir «fill de Timeu», estava 
precisament assegut a la vora del camí 
demanant almoina. Tot l’Evangeli de Marc 
és un itinerari de fe, que es desenvolupa 
gradualment en el seguiment de Jesús. Els 
deixebles són els primers protagonistes 
d’aquest progressiu descobriment, però 
hi ha també altres personatges que te-
nen un paper important, i Bartimeu és un 
d’aquests. La seva és l’última curació pro-
digiosa que Jesús realitza abans de la seva 
passió, i no és casual que sigui la d’un cec, 
és a dir una persona que ha perdut la llum 
dels seus ulls. Sabem també per altres 
textos que en els evangelis la ceguesa té 
un important significat. Representa l’ho-
me que li cal la llum de Déu, la llum de la 
fe, per conèixer veritablement la realitat 
i recórrer el camí de la vida. És essencial 
reconèixer-se cecs, necessitats d’aquesta 
llum, en cas contrari s’és cec per sempre 
(cf. Jn 9,39-41).

Bartimeu, doncs, en aquest punt es-
tratègic del relat de Marc, està posat com 
a model. Ell no és cec de naixement, sinó 
que ha perdut la vista: és l’home que ha 
perdut la llum i n'és conscient, però no ha 
perdut l’esperança, sap percebre la possi-
bilitat d’una trobada amb Jesús i confia en 
ell per ser curat. En efecte, quan sent que el 
Mestre passa pel camí, crida: «Fill de David, 
Jesús, tingues pietat de mi» ( Mc 10,47), i 
ho repeteix amb força (v. 48). I quan Jesús 
el crida i li pregunta què vol d’ell, respon: 
«Mestre, que hi vegi» (v. 51). Bartimeu re-
presenta l’home que reconeix el propi mal 
i crida el Senyor, amb la confiança de ser 
curat. La seva invocació, simple i sincera, 
és exemplar, i de fet -com la del publicà al 
temple: «Oh Déu, sigueu-me propici, que 



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 23 6 0
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 4
7 a la santedat, adreçada a tots els cristi-

ans, passa a través d’aquest itinerari sa-
cramental. En efecte, s’ha repetit moltes 
vegades que els veritables protagonistes 
de la nova evangelització són els sants: 
ells parlen un llenguatge comprensible per 
a tots, amb l’exemple de la vida i amb les 
obres de caritat.

En segon lloc, la nova evangelització 
està essencialment connectada amb la 
missió ad gentes. L’Església té la tasca 
d’evangelitzar, d’anunciar el Missatge de 
salvació als homes que encara no coneixen 
Jesucrist. En el transcurs de les reflexions 
sinodals, s’ha subratllat també que hi ha 
molts llocs a Àfrica, Àsia i Oceania on els 
habitants, moltes vegades sense ser-ne 
plenament conscients, esperen amb gran 
expectativa el primer anunci de l’Evangeli. 
Per tant cal pregar l’Esperit Sant perquè 
susciti en l’Església un renovat dinamis-
me missioner, els protagonistes del qual 
siguin de manera especial els agents pas-
torals i els fidels laics. La globalització ha 
causat un notable desplaçament de pobla-
cions, per tant el primer anunci s’imposa 
també en els països d’antiga evangelit-
zació. Tots els homes tenen el dret de co-
nèixer Jesucrist i el seu Evangeli, i a això 
correspon el deure dels cristians, de tots 
els cristians -sacerdots, religiosos i laics-, 
d’anunciar la Bona Nova.

Un tercer aspecte té a veure amb les 
persones batejades però que no viuen 
les exigències del baptisme. Durant els 
treballs sinodals s’ha posat de manifest 
que aquestes persones es troben en tots 
els continents, especialment en els paï-
sos més secularitzats. L’Església els de-
dica una atenció particular, perquè trobin 
novament Jesucrist, tornin a descobrir el 
goig de la fe i tornin a les pràctiques reli-

litat, i s’han allunyat de Déu, ja no ho con-
sideren important per a la vida: persones 
que per això han perdut una gran riquesa, 
han «caigut en la misèria» des d’una alta 
dignitat -no econòmica o de poder terre-
nal, sinó cristiana-, han perdut l’orientació 
segura i sòlida de la vida i s’han convertit, 
sovint inconscientment, en captaires del 
sentit de l’existència. Són les nombroses 
persones que tenen necessitat d’una nova 
evangelització, és a dir d’una nova trobada 
amb Jesús, el Crist, el Fill de Déu (cf. Mc 
1,1), que pot obrir novament els seus ulls 
i mostrar-los el camí. És significatiu que, 
mentre concloem l’Assemblea sinodal so-
bre la nova evangelització, la litúrgia ens 
proposi l’Evangeli de Bartimeu. Aquesta 
Paraula de Déu té alguna cosa a dir-nos 
de manera particular a nosaltres, que en 
aquests dies hem reflexionat sobre la ur-
gència d’anunciar novament Crist allà on 
la llum de la fe s’ha debilitat, allà on el foc 
de Déu és com un caliu, que demana ser 
revifat, perquè sigui flama viva que dóna 
llum i calor a tota la casa.

La nova evangelització ateny tota la 
vida de l’Església. Ella es refereix, en pri-
mer lloc, a la pastoral ordinària que ha 
d’estar més animada pel foc de l’Esperit, 
per encendre els cors dels fidels que regu-
larment freqüenten la comunitat i que es 
reuneixen el dia del Senyor per a nodrir-se 
de la seva Paraula i del Pa de vida eterna. 
Desitjo subratllar tres línies pastorals que 
han sorgit del Sínode. La primera corres-
pon als sagraments de la iniciació cristi-
ana. S’ha reafirmat la necessitat d’acom-
panyar amb una catequesi adequada la 
preparació al baptisme, a la confirmació 
i a l’eucaristia. També s’ha reiterat la im-
portància de la penitència, sagrament de 
la misericòrdia de Déu. La crida del Senyor 
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deixen la vista com boira als ulls, contem-
plem el veritable Déu ...; ja que una llum 
del cel va brillar sobre nosaltres sepultats 
en les tenebres i presoners de l’ombra de 
mort, [una llum] més pura que el sol, més 
dolça que la vida d’aquí baix» (Protrettico, 
113, 2-114,1). Amén

gioses en la comunitat dels fidels. A més 
dels mètodes pastorals tradicionals, sem-
pre vàlids, l’Església intenta utilitzar tam-
bé mètodes nous, fent servir així mateix 
nous llenguatges, apropiats a les diferents 
cultures del món, proposant la veritat de 
Crist amb una actitud de diàleg i d’amistat 
que té com a fonament a Déu que és amor. 
En diverses parts del món, l’Església ja ha 
emprès aquest camí de creativitat pasto-
ral, per acostar-se a les persones allunya-
des i a la recerca del sentit de la vida, de la 
felicitat i, en definitiva, de Déu. Recordem 
algunes importants missions ciutadanes, 
l’«Atri dels gentils», la Missió Continen-
tal, etcètera. Sens dubte el Senyor, Bon 
Pastor, beneirà abundosament aquests 
esforços que provenen del zel per la seva 
persona i el seu Evangeli.

Estimats germans i germanes, Barti-
meu, un cop recuperada la vista gràcies 
a Jesús, es va unir al grup dels deixebles, 
entre els quals segurament n’hi havia d’al-
tres que, com ell, havien estat curats pel 
Mestre. Així són els nous evangelitzadors: 
persones que han tingut l’experiència de 
ser curats per Déu, mitjançant Jesucrist. I 
la seva característica és una alegria de cor, 
que diu amb el salmista: «És magnífic el 
que el Senyor fa a favor nostre, amb quin 
goig ho celebrem» (Sl 125,3). També nosal-
tres avui, ens dirigim al Senyor, Redemptor 
hominis i Lumen gentium, amb joiós agra-
ïment, fent nostra una pregària de sant 
Climent d’Alexandria: «Fins ara m’he equi-
vocat en l’esperança de trobar Déu, però ja 
que tu m’il·lumines, oh Senyor, trobo Déu 
per mitjà teu, i de tu rebo el Pare, em faig 
el teu cohereu, perquè no t’has avergonyit 
de tenir-me per germà. Cancel·lem, doncs, 
cancel·lem l’oblit de la veritat, la ignoràn-
cia, i removent les tenebres que ens impe-
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7 de recordar els difunts i el sentit de la pre-

gària, reflexionà també sobre la capacitat 
de solidaritat de la societat terrassenca i 
d’arreu per tal de superar aquella catàs-
trofe. Ho féu a partir d’un concepte de 
psicologia com és la “resiliència”. Es refe-
reix a la capacitat de les persones per so-
breposar-se als contratemps, la capacitat 
per a fer front a les adversitats de la vida, 
adaptar-se, superar-les i fins i tot, sortir 
enfortits de les dificultats. És, no només 
resistir davant de les dificultats, és la fer-
mesa per resistir i esdevenir millors i més 
forts.” Conclogué afirmant que: “Terrassa 
va ser reconstruïda amb les ajudes que 
van arribar també de l’exterior, però so-
bretot gràcies a la fe dels seus ciutadans, 
que van viure animats per un esperit de 
veritable solidaritat, per la voluntat de do-
nar un futur a les persones, a les famílies, 
a la ciutat, un futur de llibertat, de pau i 
prosperitat”.

En acabar la celebració hi hagué un mo-
ment emotiu pel record. Diverses persones 
que patiren les riuades oferiren al Sr. Bisbe 
un ciri encès que, un cop beneït, serà tras-
lladat a Montserrat, amb motiu de la Ro-
meria de Terrassa, com a expressió de la 
pregària permanent pels nostres difunts. 
Mn. Manuel Ametller, prevere destinat a 
Terrassa durant la rierada, oferí el seu tes-
timoni en aquest moment de la celebració 
i la Capella de Música de la Catedral cantà 
una sentida peça musical de dolor i d’es-
perança.

El dissabte dia 29 de setembre, Mons. 
Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà 
la missa també en record de les riuades, a 
la parròquia de Sant Pere de Rubí, una de 
les poblacions que també fou fortament 
castigada per les riuades de fa cinquanta 
anys.

Celebració de la missa a la catedral de 
Terrassa amb motiu del cinquentenari de 
les riuades del Vallès

El diumenge dia 23 de setembre, Mons. 
Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, va pre-
sidir a les 20h. la missa a la Catedral amb 
motiu dels actes del cinquantè aniversari 
de les riuades del Vallès. Varen concele-
brar Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxili-
ar, els rectors de les parròquies afectades 
per la rierada de la ciutat de Terrassa i 
altres preveres. Assistiren a la celebra-
ció l’Il·lm. Sr. Pere Navarro, alcalde de 
Terrassa, un bon nombre de regidors del 
consistori, els responsables dels cossos 
de seguretat i del cos de bombers, i de les 
diferents entitats civils i feligresos de les 
diverses parròquies de la ciutat, que om-
pliren el temple.

En la seva homilia el prelat egarenc 
reflexionà sobre el sentit del mal. Afirmà 
que: “Ahir, avui i sempre, trobem que el 
mal és un misteri que quan ens colpeja a 
la nostra vida, no es pot resoldre només 
des de les respostes fàcils o des de les fra-
ses fetes. Contemplar la mort i resurrec-
ció de Jesús ens eixampla l’horitzó de la 
nostra existència i ben segur que ens pot 
ajudar a trobar respostes, o, si més no, a 
desfer alguns nusos i dificultats.” Després 

[ ]Altres
informacions
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de consolidar la internacionalització de la 
Facultat mitjançant un seguit d’activitats 
extraordinàries amb important presència 
de professors convidats, ara cal reforçar 
les estructures internes de la Facultat, so-
bretot pel que fa a la investigació i a l’ac-
tivitat dels seminaris. Cal promoure una 
formació intel·lectual potent, amb fidelitat 
a l’Evangeli i a l’Església, amb una veu prò-
pia que permeti exposar i aprofundir els 
misteris de la fe, atents al món que ens 
envolta, un món que ha de rebre la saba 
sempre nova de l’Evangeli de Jesús. 

Per part seva, el Dr. Aymar ha fet me-
mòria de les activitats dutes a terme per la 
FFC –que forma part de la Universitat Ra-
mon Llull- i ha dit que en l’any del cinquan-
tenari del Concili Vaticà II, en l’esguard de 
l’Any de la Fe i del Sínode de bisbes sobre 
la nova evangelització i la transmissió de 
la fe, és fonamental la cordial cooperació 
de la Facultat de Filosofia amb la Facultat 
de Teologia, i ha recordat la bella expres-
sió de Joan Pau II, a Fides et Ratio, on diu 
que la fe i la raó són les dues ales del co-
neixement.

Tot seguit, el Dr. Manuel Claret, profes-
sor de la FTC, ha pronunciat la lliçó inau-
gural, que ha tractat sobre El Magisteri de 
l’Església sobre el matrimoni i la família. 
Situació i reptes actuals. I el Dr. Joan Pla-
nellas, vicedegà de la FTC, ha tractat sobre 
la Commemoració del cinquantenari de 
l’inici del Concili Vaticà Il (1962-1965), que 
s’inicià a Roma l’11 d’octubre de 1962, i 
que serà aprofundit en les activitats de les 
facultats eclesiàstiques de teologia i de fi-
losofia durant els pròxims quatre anys.

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona i 
Gran Canceller de les Facultats Eclesiàsti-
ques, Dr. Martínez Sistach, ha agraït al Dr. 
Claret la seva lliçó inaugural i al Dr. Plane-

Inauguració del curs 2012-2013 a la Facul-
tat de Teologia i la Facultat de Filosofia de 
Catalunya

Barcelona, 4-10-2012

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís 
Martínez Sistach, gran canceller de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya (FTC) i de 
la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC), 
ha inaugurat oficialment el curs 2012-2013 
d’ambdues Facultats, el dijous 4 d’octu-
bre, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar 
de Barcelona.

A les deu del matí, el cardenal ha presi-
dit una solemne eucaristia concelebrada, 
ha donat gràcies a Déu per l’important 
treball formatiu i d’investigació que es fa 
en les Facultats i ha animat a tots, profes-
sors i alumnes, a continuar i aprofundir en 
l’estudi i en la investigació, sota la llum de 
la Paraula i l’Esperit de Déu. Després, ha 
presidit l’acte acadèmic acompanyat per 
l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume 
Pujol, vice-gran canceller de la FTC, pel 
bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume Tra-
serra, vice-gran canceller de la FFC i pels 
degans de les Facultats, Drs. Armand Puig 
i Jaume Aymar. Han assistit també a l’acte 
els altres bisbes de les diòcesis catalanes, 
altres personalitats eclesiàstiques i civils 
i una nombrosa representació de profes-
sors i alumnes.

La memòria del curs 2011-2012 de la 
FTC, de l’Institut Superior de Litúrgia i de 
l’Institut de Teologia Fonamental de Bar-
celona ha estat presentada pel Dr. Puig i 
la de la FFC pel Dr. Aymar. El Dr. Puig ha 
afirmat que després d’estabilitzar i com-
pletar l’aplicació del Pla Bolonya a la FTC, 
d’aconseguir la renovació del Reial Decret 
referent a l’homologació civil dels títols i 



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 23 6 4
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 4
7 Belloso i el Dr. Perarnau van subratllar que 

les decisions conciliars s’han d’anar apli-
cant en l’Església, amb fidelitat a l’Esperit 
de Déu que va inspirar el Concili, i amb 
una adequada catequesi de tipus existen-
cial que interpel·li els cristians i els mogui 
a posar-se al servei de tothom en la nova 
època que ara ens toca viure. Mons. Vives 
va cloure l’acte agraint als dos ponents les 
seves aportacions i animant tots els pre-
sents a ser fidels a l’esperit del Concili.

Al vespre, a l’auditori de la Facultat de 
Comunicació Blanquerna, de la Universi-
tat Ramon Llull, en acte presidit per Mons. 
Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Bar-
celona, acompanyat pel Dr. Josep Maria 
Carbonell, degà-president de l’esmentada 
Facultat i president de la Fundació Joan 
Maragall (FJM), organitzadora de l’acte, va 
tenir lloc una sessió commemorativa del 
cinquantenari de la inauguració del Concili 
Vaticà II, cloenda també del cicle de con-
ferències organitzat per la FJM durant els 
mesos d’abril i maig passats. Precisament, 
el text d’aquestes conferències ha estat 
editat en el n. 75 de la col·lecció “Cristia-
nisme i Cultura”, que va ser presentat pel 
professor Pere Lluís Font, coordinador del 
volum. 

“Fidelitat al Concili Vaticà II en el segle 
XXI” va ser el títol de la conferència que, 
en aquest acte, va pronunciar el Dr. Juan 
Martín Velasco –que fou presentat pel Dr. 
Francesc Torralba. El Dr. Martín Velasco va 
exposar la importància del Concili Vaticà II 
per a l’Església catòlica en el s. XX i com 
les seves aportacions pastorals i magiste-
rials s’han anat fent presents en aquests 
cinquanta anys en l’Església i en el món, 
en una societat canviant i globalitzada i 
sotmesa a una forta crisi, tant econòmica 
com espiritual, sobretot a Occident. Però 

llas el seu parlament i ha evocat la convo-
catòria i la celebració del providencial Con-
cili Vaticà II, la seva recepció a l’Església, 
així com la celebració del Concili Provincial 
Tarraconense de l’any 1995, que l’actua-
litzà en les diòcesis catalanes, i l’impuls 
donat pel Papa Benet XVI a la nova evan-
gelització, que culminarà en la celebració 
de l’Any de la Fe i en el pròxim Sínode de 
bisbes, que s’iniciarà el pròxim diumenge 
dia 7 d’octubre, a Roma, i en el qual par-
ticiparà per designació personal del Sant 
Pare. Finalment, el Cardenal ha exhortat a 
professors i alumnes a rellegir i aprofundir 
els documents conciliars, els ha encoratjat 
en la seva important labor al servei de l’Es-
glésia i de la societat i ha declarat inaugu-
rat el curs 2012-2013.

Dos actes en commemoració del 50è ani-
versari de l’inici del Concili Vaticà II

Barcelona, 11-10-2012

El dimecres 10 d’octubre de 2012 han tin-
gut lloc, a Barcelona, dos actes commemo-
ratius de l’inici del Concili Vaticà II, que va 
tenir lloc a Roma l’11 d’octubre de 1962.

Al matí, a la Facultat de Teologia de Ca-
talunya (FTC), en acte presidit per Mons. 
Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Ur-
gell, acompanyat per Mons. Sebastià Tal-
tavull, bisbe auxiliar de Barcelona i el Dr. 
Armand Puig, degà-president de la FTC, ha 
tingut lloc un diàleg entre el Dr. Josep Ma-
ria Rovira Belloso i el Dr. Josep Perarnau, 
professors emèrits de la FTC, dos teòlegs 
que van seguir molt de prop les activitats 
conciliars i que van exposar les seves vi-
vències en relació a aquest esdeveniment, 
el més important que va viure l’Església 
catòlica durant el segle XX. El Dr. Rovira 
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D o c u m e n t s

no falten raons per l’esperança –va dir el 
Dr. Martín Velasco-, l’Esperit de Déu se-
gueix parlant en aquesta situació de crisi, 
cridant a la conversió dels cristians i a la 
reforma de les estructures eclesials per 
fer-les més aptes per a l’anunci sempre 
nou i alliberador de l’Evangeli de Jesucrist. 
El Concili Vaticà II va suposar un nou co-
mençament per a l’Església catòlica i la 
seva commemoració també ho pot ser. 
Mons. Taltavull va cloure l’acte, amb una 
crida a l’esperança en aquest inici de l’Any 
de la Fe, justament en el 50è aniversari del 
Concili Vaticà II, que ha de seguir sent una 
llum i un far en el nostre segle XXI.
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UN NOU CONCEPTE EN SERVEIS FUNERARIS

Barcelona - Baix Llobregat - Bages
A Barcelona: Tanatori Les Corts  · Tanatori Sant Gervasi · Tanatori Sancho de Ávila  · Tanatori Collserola

Tanatori Mémora Molins de Rei · Tanatori Mémora Esplugues · Mémora Funerària Fontal · Tanatori Mémora Navàs
Tanatori Mémora Súria · Tanatori Mémora Balsareny · Tanatori Mémora Sallent · Tanatori Mémora Santpedor   

Amb una trucada ens ocupem de tot
Amb SFB-Grupo Mémora pot escollir tanatori
Pagament fraccionat sense interessos 
Gestionem serveis particulars i de companyies d’assegurances

24 hores / 365 dies
902 231 132

www.sfbsa.es  www.memora.es

Tanatori Les Corts - Barcelona Tanatori Mémora Esplugues Tanatori Mémora Molins de Rei
936 687 961934 700 895

Mémora Funerària Fontal
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Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
C/ Armenteres 35 
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30 - Fax 93 632 76 31
butlleti@bisbatsantfeliu.cat
www.bisbatsantfeliu.cat


