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Testimoni de segona conversió: Sant Joan 
Bosco (4-11-2012)

Ens hem deixat il·luminar per cristians que 
vivien una veritable conversió, encara que 
dins d’una fe, que fins llavors era formal 
i sense força transformadora. Però tenim 
l’oportunitat de rebre el testimoniatge del 
que podem anomenar “segona conversió” 
o, en termes industrials, “re-conversió” 
d’una fe, que des dels seus inicis va ser 
viva i sincera.

La família salesiana i els seus amics 
viuran aquests propers dies, en les comu-
nitats properes a Barcelona, una particu-
lar reafirmació de la seva fe, en versió del 
propi carisma. El motiu serà la presència 
de l’urna contenint les relíquies de sant 
Joan Bosco. Des de l’any 2009, quan es 
complien 50 anys de la fundació de la Con-
gregació, aquest testimoniatge de la seva 
presència va “pelegrinant” pels “llocs sa-
lesians” de tot el món. El seu camí culmi-
narà l’any 2015, quan es compleixin 200 
anys del naixement del fundador.

Sant Joan Bosco des de la seva infància 
és un veritable cristià amarat de pobresa 
i sofriment. Tanmateix la seva fe, potser 
per influència de la seva mare Margarita 
Occhiena, sembla un motor d’humanitat, 
de lluita i esperança. És la fe veritable que 
desperta somnis i alimenta els millors sen-

timents i desitjos. La fe que el porta al se-
minari i al sacerdoci.

Però dins d’aquest camí pot haver-hi 
especials moments de retrobament amb 
Jesucrist, visions més clares de la seva 
llum, que condueixin a reorientacions de 
la vida. Així Jesucrist li va sortir al seu en-
contre en el rostre dels joves Bartolomé 
Garelli i Miguel Rúa, en els de nombrosos 
joves obrers, víctimes de l’explotació de 
la revolució industrial, en els consells del 
seu director espiritual P. José Cafasso, en 
l’espiritualitat de Sant Francesc de Sales, 
en els obstacles al seu projecte educatiu i 
en les mans que el van ajudar, en el suport 
del Papa Pius IX i també en els treballs de 
pastisseria, sastreria, ferreteria, sabate-
ria, fusteria, en la pedagogia preventiva i 
en l’estil de l’oratori… La fe aquí consisteix 
a descobrir aquesta presència de Crist cri-
dant-lo com una realitat absoluta, amb el 
pes de la seva Paraula i la urgència del seu 
amor, i respondre jugant-s’ho tot per Ell. 
Això és essencialment el que anomenem 
“la vocació especial”.

La vida de Don Bosco, des d’aquell pri-
mer oratori de Valdocco, no va ser sinó un 
desenvolupament d’aquesta experiència 
original. Cada decisió, cada contradicció, 
cada projecte, cada alegria, cada gest, 
cada ajuda als joves, era resposta al Crist 
que el buscava i el cridava a la missió con-
creta. Semblava que la fe en Crist el feia 
creure en els joves i en el treball que feia 
per i amb ells. Per això no hi havia en ell 
cap problema de dualitats ni separacions: 
la catequesi, la celebració de l’Eucaristia, 
el sagrament de la reconciliació, l’oració 
amb els joves, es feia amb la mateixa natu-
ralitat, el mateix amor i la mateixa alegria 
que les excursions, les classes, les sessi-
ons de teatre, els jocs, la música…

[ ]Escrits
dominicals
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- La fe i la conversió és un continu de 
recerca, troballa i resposta.

- A més claredat, més fe i conversió, per 
tant, més amor.

- Per això la fe i la conversió serveixen i 
salven la humanitat.

Diuen que va dir Don Bosco un dia als 
joves que l’envoltaven: “Us dec la meva 
vida. Però estigueu segurs, d’ara endavant 
l’esmerçaré tota per vosaltres”. Ho havia 
après de Jesucrist.

Testimonis de la conversió: Alexis Carrel i 
Jaques Loew (11-11-2012)

Certament no són pocs els qui diuen no 
creure en Déu o haver perdut la fe al·legant 
arguments científics. Però no són menys 
els qui han anat de la ciència a la fe o han 
viscut la condició de científics rigorosos i 
seriosos en perfecta harmonia amb la seva 
condició de creients. Hem de precisar que 
és rar, podríem dir fins i tot “impossible”, 
el camí que va directament de la ciència a 
la fe sense haver passat per la vida perso-
nal, pel qüestionament de la vida humana.

El testimoniatge d’Alexis Carrel, gran 
metge, cirurgià i investigador, premi Nobel 
de Medicina, a qui  deu molt la tècnica del 
trasplantament d’òrgans, sobresurt entre 
molts científics creients, per com ha estat 
de profunda, dramàtica i apassionada la 
seva vida. Havent afirmat amb la seguretat 
de l’entès, no exempt d’ironia, la impossi-
bilitat del miracle i, en tot cas, l’explicació 
de fenòmens semblants per la força de la 
suggestió psicològica, assisteix directa-
ment a la guarició absolutament inexplica-
ble de la jove Maria Ferrand, a qui seguia 
i tractava com a metge a Lourdes. Aquest 
cop, experimentat en només dues hores, li 
va produir un capgirament interior tal que, 

segons les seves pròpies paraules, “creia 
tornar-se boig”. Déu s’havia convertit per 
a ell en “una dada de l’experiència”, o 
millor, en un supòsit necessari per expli-
car una experiència. Podríem dir que des 
d’aleshores “es va lliurar a Déu” en l’ora-
ció i en la reflexió.

Tanmateix el més significatiu va ser que 
es va lliurar amb major passió a la medicina 
i la seva investigació, amb el sol objectiu 
“d’ajudar a les causes humanes més so-
frents”, entomant tot tipus de patiments, 
sobretot en temps de les dues guerres 
mundials. Perquè en realitat el seu gran 
descobriment va ser l’ésser humà real i 
veritable. Per això escrigué aquell famós 
llibre que va donar la volta al món La incóg-
nita del hombre, tot un al·legat i una reivin-
dicació de la condició de l’ésser humà com 
a esperit lliure, a manera de denúncia con-
tra la reducció que d’ell ha fet la societat i 
la cultura materialista d’occident.

El seu testimoniatge ens en recorda 
un altre, més senzill, però semblant: el 
de Jaques Loew. Conta en el seu llibre He 
buscado en la noche que, amb un pas-
sat igualment “materialista”, envoltat 
d’amics, gaudint de la vida, moltes vega-
des “s’avorria a les festes… se sentia com 
una titella, un ninot, que aviat podria ser 
substituït per un altre”; que, malalt, es 
va retirar al silenci de la muntanya, a la 
cartoixa de Valsainte. Allà va comprovar 
l’alegria de l’austeritat i la senzillesa. En 
tornar, a l’estació, va quedar impactat per 
la majestat de la locomotora elèctrica del 
tren, màquina poderosa, obra de les mans 
humanes.

“Vaig comprendre –diu– com un llam-
pec, què era l’esperit… Que més enllà de 
tots els progressos tècnics, hi ha en nos-
altres una força invisible que és capaç de 
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ha descobert aquesta realitat ha trobat el 
veritable ‘jo’ de la seva vida… El que ho 
ignora, encara que vagi cobert de luxe, és 
com un cec que es troba en una ciutat des-
coneguda”.

Bastaria que els científics acceptes-
sin que l’ésser humà segueix sent, i serà 
sempre una incògnita per a la mirada pu-
rament científica…

Conversió i vocació: Manuel García Mo-
rente (18-11-2012)

No és estrany el fet que un convertit de 
l’ateisme o l’agnosticisme a la fe cristi-
ana acabi demanant una consagració o 
vocació especial dins de l’Església, com 
el sacerdoci o la vida religiosa. Té la seva 
lògica, perquè en definitiva la fe (conver-
sió) cristiana és ella mateixa una resposta 
a una vocació, i la vocació especial és en el 
fons una nova o més profunda conversió.

Manuel García Morente és, en aquest 
sentit, un cas paradigmàtic. Fill d’una famí-
lia culta, d’un pare liberal i una mare molt 
religiosa, es va educar en el Liceu de Ba-
iona, a França, on va perdre totalment les 
febles petjades de fe que li quedaven de 
la infància. La seva trajectòria personal és 
un impressionant clarobscur. D’una banda 
el triomf i l’èxit, assegurat per la seva ex-
traordinària intel·ligència, la seva qualitat 
de brillant comunicador i per la moderni-
tat del seu pensament: la seva formació a 
França i Alemanya, la seva integració en la 
Institución Libre de Enseñanza, la càtedra 
d’Ètica a la Universitat Central de Madrid 
(1912), nombroses conferències i publica-
cions, el seu càrrec de sotssecretari del 
Ministeri d’Instrucció Pública (1930), a la 
Real Acadèmia de Ciències Morals i Políti-

ques, etc. D’altra, les contradiccions: mort 
prematura de la seva mare i de la seva 
esposa Carmen i, més tard, la de la seva 
germana Guadalupe; l’execució el 1936 
del seu gendre Ernesto Bonelli a mans de 
forces republicanes per la seva condició de 
catòlic declarat; la mateixa persecució vio-
lenta política i antireligiosa, que atansaria 
a ell i a la seva família; el seu autoexili a 
França i la vida que hi va viure en solitud 
i misèria.

El seu ateisme era conscient i fundat. La 
fe i l’Església se li aproximava en l’admira-
ció que li mereixia el bisbe de Madrid, Eijo 
Garay, per la seva cultura filosòfica i, so-
bretot en les persones que li havien mos-
trat un amor més sincer i concret: la seva 
mare, la seva germana, la seva esposa i el 
seu gendre, a qui ell estimava pel seu ca-
ràcter obert i simpàtic.

La visió de la seva vida i les vicissituds 
experimentades en el seu exili de París li 
van obrir l’esguard a la hipòtesi d’un Déu 
Provident, encara que llunyà. Però el va 
trobar en el que ell mateix va denominar el 
“fet extraordinari”: en plena nit de dubtes 
i turments interiors, d’una banda escolta 
la música de “La infància de Jesús”, de 
Berlioz, que li evoca nombroses escenes 
de l’Evangeli en les quals Jesús es mostra 
com el Déu de la Veritat oferta com a mise-
ricòrdia i amor; d’altra, veu a través de la 
finestra la figura de Montmartre, la Mun-
tanya dels Màrtirs, que havien assumit 
lliurement la gràcia oferta i havien donat la 
seva vida per Jesús… I aquest Jesús se li va 
fer present, real i visible… Dirà en la seva 
carta a D. José María García Lahiguera:

“Aquest Déu és el veritable Déu, Déu 
viu; aquesta Providència viva –em vaig dir 
a mi mateix–. Aquest és Déu, que entén 
els homes, que viu amb els homes, que 
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sofreix amb ells, que els consola, que els 
dóna alè i els porta la salvació”.

La fe va suposar per a ell abraçar-se a 
aquest Déu com un absolut, des del qual 
desenvolupar tota la seva vida d’intel·lec-
tual i professor. Quan Jesucrist adquireix 
tant de pes en la seva vida no pot menys 
que lliurar-se a Ell absolutament i servir-lo: 
en això va consistir la seva vocació al sa-
cerdoci. Amb profunda humilitat, pobresa, 
llibertat i alegria, després d’un temps de 
formació, va ser ordenat sacerdot el 21 de 
desembre de 1940.

Creure, com el sacerdoci, és retornar 
l’amor rebut.

Conversió des del marxisme: Douglas 
Hyde (25-11-2012)

Amb aquest diumenge conclou l’Any Litúr-
gic i celebrem la festa de Crist Rei. Veiem 
Jesucrist al final de la història, a manera 
de culminació de tots els temps, on es 
compleixen la plenitud de la humanitat i 
el designi diví sobre el món. Sovint amb 
motiu d’aquesta festivitat, ens ha vingut a 
la ment el record de tantes persones que 
somien o han somiat amb una utopia fi-
nal, un canvi definitiu que donés accés a 
un món feliç, una societat sense classes ni 
conflictes. Aquest era el cas dels marxistes 
convençuts.

Almenys sobre el paper, i en formulaci-
ons expresses de Karl Marx i molts altres 
autors, aquesta lluita incloïa l’ateisme en 
el sentit de superació de la fe, un obstacle 
fonamental per a l’alliberament de la per-
sona humana i de la societat. Però la doc-
trina marxista oferia tants punts en comú 
amb el compromís cristià sobre el món, 
que molts cristians la van assumir com a 
instrument de transformació social.

Douglas Hyde (1911–1981) (no confon-
dre amb el seu homònim, que esdevingué 
president de la República irlandesa) va ser 
un dels representants més típics d’aquests 
processos. Era un creient, membre de la 
secta protestant dels metodistes. Estudi-
ant de teologia, amb aspiracions missio-
neres, somiava a canviar el món des d’una 
profunda preocupació social. En conèixer 
encara jove el comunisme, es va apuntar 
immediatament al partit. Un professor el 
va advertir que aquesta doble militància 
era com servir “dos senyors”, Déu i el ma-
terialisme. Llavors va optar pel marxisme, 
que per a ell era garantia de lluita per la 
justícia. Es va lliurar apassionadament a 
la causa des de la seva brillant oratòria i 
sobretot des de la seva labor periodística. 
Com a director del Dayly Worker va haver 
de seguir les directrius del partit, és a dir, 
la difícil i tantes vegades contradictòria ac-
tuació entre els ideals i la pràctica política. 
Dos fets van posar en evidència davant els 
seus ulls els límits, tant d’una ideologia 
reduccionista, com d’una política concre-
ta. D’una banda, el seu enamorament de 
Carol, una jove companya de partit: va ser 
per a ell una alenada d’humanisme con-
cret, més enllà de les teories abstractes 
de la ideologia. D’altra banda, els canvis 
de tàctica partidista a favor o en contra 
del pacifisme, segons les aliances o en-
frontaments amb el feixisme de Hitler en-
torn de la Segona Guerra Mundial. Alhora, 
Jesucrist se li va apropar per un camí no 
exempt d’ironia. Havent rebut l’encàrrec 
de combatre en la premsa les opinions del 
Weecly Review, un setmanari catòlic, que 
denunciava el materialisme (també capita-
lista) i la dictadura soviètica, va haver de 
conèixer i aprofundir en la doctrina social 
que  s’hi trobava. S’anaven produint les 
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8 Eugeni Zolli (1881-1956). El seu record ens 

venia, en primer lloc, a causa del significat 
profund de la seva vida en si. Però també, 
en aquest temps d’Advent, en evocar una 
preciosa descripció i reflexió, apareguda 
en la seva autobiografia Antes del Alba, 
de la festa jueva de la Janukkah, dedicada 
a la memòria dels herois macabeus. Co-
incidint gairebé amb el Nadal cristià, els 
jueus celebren aquesta festa, realitzant el 
ritu d’encendre vuit espelmes de colors, 
una cada dia. Recorda ell com després de 
gaudir de la resplendor de les espelmes, 
passava a la comprovació de la seva deca-
dència fins a la seva extinció, la qual cosa 
li ocasionava un estrany sentiment de ma-
lenconia. La flama, tanmateix, li deia que 
ell amb molts d’altres portava la llum i el 
foc dintre seu...

Gran filòleg i especialista en la Bíblia, 
va conèixer des de sempre el Nou Testa-
ment, que interpretava des de l’Antic. Co-
neixia, per tant, Jesús en el testimoniatge 
de l’Escriptura. Però el Jesucrist viu se li va 
aproximar per altres camins. N’assenya-
lo un, dels més significatius, pertanyent 
al món de la seva infància: la visió de la 
imatge de Crist crucificat a la capçalera del 
llit d’un ancià greument malalt, membre 
d’una família catòlica, unida als seus pa-
res amb profunda amistat i admiració: el 
seu pare, fidel jueu, convidava el malalt a 
recitar el “Escolta Israel, estimaràs al Se-
nyor el teu Déu…” (Dt 6,4). “Aquell Jesús 
no podia ser dolent, no moria de malaltia, 
ni amb rancor, la branca d’olivera al costat 
del seu cap suggeria pau… era el Servent 
de Déu sofrent”. L’altre camí, més decisiu, 
el testimoniatge del Papa Pius XII en el seu 
compromís efectiu d’ajuda a la comunitat 
jueva de Roma. Eugenio Zolli es va lliurar 
de ple des de temps de Mussolini a la de-

persecucions i atrocitats de la dictadura 
soviètica. El resultat va ser que va desco-
brir tot un cos de doctrina, que responia 
a l’ideal sempre buscat. Va dimitir del seu 
càrrec i es va dedicar a escriure i donar 
conferències, despertant les ments i ser-
vint la causa dels més pobres.

Desmitificar un ídol (la ideologia i la 
seva corresponent realització política, com 
absoluts redemptors) i descobrir la Doctri-
na Social de l’Església, segons les seves 
paraules, com hereva “dels antics valors 
morals i de l’amor cristià, capaç de respon-
dre a les aspiracions socials, polítiques i 
espirituals de la humanitat”, va significar 
el llindar de la fe. En la seva obra Jo vaig 
creure escrigué: 

“No em va resultar fàcil arribar a conèi-
xer el meu nou Déu. L’amor de Déu no em 
va arribar automàticament... Lentament, jo 
vaig arribar a conèixer l’amor de Déu. Però 
una cosa és segura: el meu Déu no ha fra-
cassat”.

Conversió des del judaisme: Eugeni Zolli 
(2-12-2012)

Comencem l’Advent i seguim amb el nostre 
propòsit de deixar-nos il·luminar pels tes-
timoniatges de conversió a la fe de Crist. 
L’espiritualitat d’aquest temps litúrgic ens 
introdueix en aquest món apassionant de 
l’expectació messiànica del poble d’Israel, 
aquell motor de vida que alimentava les 
lluites, permetia entomar els sofriments 
i sadollava les alegries del Poble Elegit. 
Aquesta expectació en els millors jueus 
és veritable esperança. Els cristians ens 
preguntem: quina fe sosté aquesta espe-
rança?

En aquest sentit resulta indispensable 
parlar del que va ser Gran Rabí de Roma, 
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fensa dels seus germans hebreus. Quan 
Hitler, faltant a les seves promeses, enva-
eix Itàlia, comença la deportació de jueus 
i exigeix a través  del comandant Herbert 
Kappler el pagament de cinquanta quilos 
d’or en 24 hores, per no deportar 300 ju-
eus. No n’aconsegueixen reunir més que 
trenta-cinc. Ell mateix es dirigeix al Papa, 
qui ordena la donació de la resta en joies 
del museu, fins a completar el rescat. Quan 
la Gestapo, malgrat tot va seguir la depor-
tació, el Papa va intervenir aconseguint, 
almenys de moment, aturar la massacre…

El 1944 declara la seva conversió a la fe 
de Crist, el destitueixen i ell mateix dimi-
teix de la Sinagoga i és batejat al costat de 
la seva família. Ho perd tot, però guanya 
l’alegria i el seu esperit s’abraça a sant 
Pau, escrivint i ensenyant meravelles so-
bre l’amor, el perdó, la llibertat, de la Grà-
cia, de la Llei…

Potser el motiu profund de la seva con-
versió consistia en la verificació que en 
Crist les espelmes de la Jannukah ja no 
s’extingien, sinó que apropaven a la res-
plendor de l’Encarnació, la Mort i la Resur-
recció, tot i que seguien sent la mateixa 
llum de l’esperança d’Israel. Declararà 
obertament:

“La Sinagoga era una promesa i el Cris-
tianisme és el seu compliment”

La nostra fe, en efecte, és esperança.

Conversió des del judaisme: Karl Stern 
(9-12-2012)

L’atmosfera de l’Advent segueix encoma-
nant-nos l’esperança del Messies. I en-
voltats per ella rebem testimoniatges de 
creients que van néixer en la fe d’Abraham 
i que van acabar vivint una profunda con-
versió a Crist.

Fins ara hem conegut testimonis d’una 
conversió a Crist des de postures atees o 
agnòstiques, sigui des de la ciència, com 
Alexis Carrel, sigui des d’una ideologia 
o d’un compromís polític, com Douglas 
Hyde, sigui des del judaisme, com Eugeni 
Zolli. Aquí tenim l’oportunitat d’aprofundir 
en el testimoniatge d’un que és jueu, cien-
tífic i compromès políticament: Karl Stern 
(1905-1975), conegut al món de la medici-
na per la seva aportació al camp de la neu-
ropsiquiatria.

La vida de Karl Stern, nascut a Baviera, 
en el si d’una família jueva liberal, és dig-
na d’un argument de novel·la. En síntesi, 
podem dir que el seu cor va ser una cruïlla 
d’esperances. La primera esperança va ser 
la de la pròpia fe jueva. La segona era la me-
dicina, amb grans èxits en el camp de la in-
vestigació neurològica. La tercera, la doctri-
na i el compromís marxista, com a resposta 
a la profunda crisi després de la Guerra Eu-
ropea i a les situacions d’injustícia.

En el marc del sofriment esgarrifós que 
patien els jueus perseguits per Hitler, els 
esdeveniments de la seva vida personal 
van posant davant els seus ulls els límits 
de totes aquestes esperances. El sionisme 
esdevé la defensa d’una cultura i d’un na-
cionalisme tancat, entès com un absolut 
sense cap referència al Déu transcendent. 
La trobada amb el professor psiquiatra Lau-
denheimer, li permet descobrir un mètode 
científic humanista que reconeix i compta 
amb la llibertat de l’individu. El coneixe-
ment més profund de persones i grups co-
munistes li posen en qüestió la veracitat i 
la moralitat dels seus plantejaments.

Alhora veu aproximacions de quelcom 
diferent. S’enamora de Liselotte, una jove 
de família acomodada, però que havia 
trencat amb l’estil burgès, optant per un 
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8 nis que van creure amb una fe amarada 

d’esperança, com els grans fills d’Israel, 
que van lluitar sostinguts per l’espera del 
Messies.

De vegades la llum que rebem de certs 
testimonis és parcial: no tot en ells és llu-
entor i claredat; però la que transmeten és 
de tal intensitat, que constitueix una au-
tèntica gràcia rebre-la i en donem gràcies 
a Déu. Tal és el cas de Simone Weil (1909-
1943), extraordinària dona i no menys 
extraordinària creient. “Extraordinària”, 
sobretot en el sentit de “original i abso-
lutament fora del comú”; “extraordinària” 
també per la seva profunditat i la seva au-
tenticitat.

Tot i no haver rebut una educació espe-
cíficament religiosa jueva, ella no s’enten-
dria sense la seva herència semita. Alum-
na brillant de filosofia i literatura clàssica 
a l’Escola Normal Superior de París, mani-
festa des de jove una viva sensibilitat vers 
tot sofriment humà. Com va dir la seva 
condeixebla Simone de Beauvoir: “Enve-
java un cor capaç de bategar a través de 
l’univers sencer (més àdhuc que els seus 
dots de filòsofa)”. Sens dubte aquest cor 
sofrent era la clau de la seva vida. Radical 
i inquieta davant tota agressió a la dignitat 
humana, resulta conflictiva en successives 
institucions docents i en projectes polí-
tics concrets. Es compromet, renunciant 
a la seva carrera docent i incorporant-se 
com a treballadora en una fàbrica i en el 
camp, on assoleix un bany de realitat i 
“rep la marca de l’esclau”, segons les se-
ves pròpies paraules. Viu la contradicció 
d’un pacifisme radical i un sindicalisme 
revolucionari, en incorporar-se al bàndol 
republicà de la guerra civil a Espanya, on 
aprèn a manejar un fusell, que mai no es 
va atrevir a disparar. Molt crítica amb el si-

ofici manual i per un clar compromís soci-
al. Serà una veritable companya de recer-
ca. La senzillesa i amabilitat de Caterina 
Huber, una criada, catòlica, d’aquesta fa-
mília; la capacitat de diàleg i l’amistat amb 
el matrimoni Yamgiwa, japonès protestant, 
i amb la catòlica Berta Flamm a l’Institut 
Alemany d’Investigacions Psiquiàtriques 
de Munich, “l’exquisida humanitat” d’un 
metge i una infermera catòlics, en la Fa-
cultat de Medicina de Francfort. Un sermó 
que escolta casualment sobre la relació 
de la fe catòlica i el judaisme segons sant 
Pau. Tot li fa pensar que la fe cristiana, 

- No només no renuncia a cap esperan-
ça humana, jueva, científica, política, 
sinó que constitueix el seu compli-
ment, purificant-les i enriquint-les.

- Fa possible viure el sofriment i lluitar 
per la vida humana en totes les seves 
formes.

- Es viu en l’Església una, universal, ca-
tòlica, que assumeix qualsevol nació 
o cultura, anant més enllà de tot par-
ticularisme.

El testimoniatge d’una religiosa, el de 
Dorothy Day, convertida i fundadora del 
Moviment Obrer Catòlic, el de Jaques Ma-
ritain i la seva esposa Raïssa, l’estudi del 
cardenal Newman, l’ajuda del pare fran-
ciscà Ethelbert, van ser llums que brillaren 
més que tots els possibles antitestimonis 
i prejudicis.

El seu record ens deixa molts missat-
ges. Ens quedem amb aquest: en Crist va 
recuperar els seus germans jueus.

Conversió des del judaisme: Simone Weil 
(16-12-2012)

No sortim del nostre camí d’Advent i se-
guim deixant-nos il·luminar per testimo-



3 8 1

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 4

8

B i s b e  d i o c e s à

“Per què haig de preocupar-me? No és 
assumpte meu pensar en mi. Assumpte 
meu és pensar en Déu. És cosa de Déu 
pensar en mi”.

Conversió des del judaisme: Edith Stein 
(23-12-2012)

Està bé que, en vigílies de Nadal, quan ja 
ens sentim tan a prop de Maria, la Mare de 
Jesús, ens deixem acompanyar pel testi-
moniatge d’una altra gran dona, germana 
seva de raça i de fe, com és Edith Stein 
(1891-1942). En comunió amb la Verge 
veiem dos testimonis semblants: Simone 
Weil i Edith Stein.

Ambdues, a més de ser coetànies, i per 
tant dones modernes a les quals va tocar 
viure en un món convuls, compartien molts 
trets personals: eren cultes i intel·ligents, 
apassionades, sinceres, autèntiques i lliu-
res, profundament sensibles al sofriment 
humà i compromeses, de fet, en accions 
a favor de la condició femenina i dels més 
pobres. Però, sobretot, els caracteritzava 
allò que constitueix una de les qualitats 
indispensables per a la fe, és a dir, ser ar-
dents buscadores de la Veritat.

Edith Stein neix a Breslau, Alemanya, el 
dia en què la seva família celebrava la fes-
ta hebrea del Jom Kippur. Encara que va re-
bre de la seva mare un gran testimoniatge 
de sincera pietat, va deixar de creure i re-
sar “lliurement i amb plena consciència”, 
segons les seves pròpies paraules: quan 
la seva mare, davant l’èxit en els seus es-
tudis la convida a no oblidar Déu, que li 
donava tals facultats, ella respondrà que 
el mèrit era del seu treball… Aquesta mena 
“d’orgull”, acompanyat de la seguretat en 
si mateixa i la ferma convicció que faria 
únicament el que veiés clar i desitgés, es-

onisme, sofreix no obstant això, com tots 
els jueus, l’assetjament nazi. Quan França 
és envaïda, es veu impulsada a col·laborar 
amb la resistència…

Però el que més ens impressiona és la 
seva reacció davant aquest mar de sofri-
ments i contradiccions. Perquè la seva re-
cerca intel·lectual i vital, així com la seva 
voluntat infrangible d’autenticitat, l’abo-
quen a descobrir Jesucrist, per qui se sent 
enlluernada. Va viure, de fet, en l’abadia 
de Solesmes una profunda experiència 
mística i a Assís un impuls irresistible a 
agenollar-se i pregar. Més concretament, 
troba en la Creu, en el seu simbolisme i 
en la seva verificació real viscuda per Je-
sucrist, la resposta al dolor i l’accés a tota 
esperança. Hi copsa la plenitud d’amor, 
on s’abracen els moviments oposats: la 
verticalitat de l’amor entre Déu i el món 
amb l’horitzontalitat de l’amor fratern i 
compromès, l’exigència de justícia amb la 
no violència radical, el deure amb el per-
dó, l’ideal amb la realitat, l’infinit amb el 
finit. Era la conseqüència lògica de “l’en-
carnació del Verb” i l’única resposta a 
l’esclavitud de l’home reduït a “cosa” pel 
materialisme.

Disposada a viure en el centre de la 
contradicció: molesta i estranya a tots, re-
sistent a tot encasellament, perquè vivia la 
Veritat de Déu en l’encarnació de la histò-
ria concreta.

Va romandre en el llindar de l’Església. 
Una amiga assegura que, agonitzant en 
l’hospital, on moria de tuberculosi, va de-
manar el baptisme. Uns altres pensen que 
va preferir mirar la Veritat des de la seva 
riba. Però sens dubte va creure i va espe-
rar amb autenticitat. Aquest va ser el seu 
descobriment, segons les seves pròpies 
paraules:
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8 “L’amor és un objectiu en si mateix, 

perquè Déu és amor… Solament es pot ad-
quirir la ciència de la Creu quan se sent en 
el profund; i em vaig dir: Ave Creu, espe-
rança única”.

Impossible no reconèixer el camí del 
jueu Pau de Tars, mestre de la gràcia.

Testimonis de la conversió: Paul Claudel 
(30-12-2012)

El Nadal de 1886 va ser l’esdeveniment 
més significatiu en la vida del gran poe-
ta, dramaturg, assagista i diplomàtic Paul 
Claudel (1868-1955). Heus aquí el testimo-
ni viu que el Déu de Jesucrist se’ns aproxi-
ma pel camí de la seva bellesa. I al servei 
d’aquesta bellesa estava, per a ell, la litúr-
gia a la Catedral de Notre Dame.

Va néixer a Tardenois, d’una família 
burgesa no creient de fet, que guardava 
les formes, però totalment secularitzada. 
La seva adolescència i primera joventut va 
estar dominada per una sensació d’ofec 
davant la visió racionalista i nihilista de la 
vida, que havia rebut en la seva educació: 
“això és tot el que cal esperar?”, es pre-
guntava. La mirada poètica d’A. Rimbaud 
li va permetre respirar altres aires: hi ha 
quelcom més que ens permet gaudir de 
la bellesa. Atordit per l’angoixa i el buit va 
anar a Notre Dame buscant únicament un 
gaudi estètic… Així va escriure al seu amic 
Gabriel Frizeau:

“Els nens del cor, vestits de blanc i els 
alumnes del petit seminari de Saint-Nicho-
las-du-Cardonet que els acompanyaven, 
estaven cantant el que després vaig saber 
que era el Magnificat. Jo estava dempeus 
entre la multitud, prop del segon pilar a 
l’entrada del cor, a la dreta del costat de 
la sagristia.

devingué el motiu del seu ateisme i de la 
seva fe.

En efecte, la seva trajectòria fins a la 
conversió a la fe cristiana va ser rectilínia, 
determinada per una única voluntat, tro-
bar la Veritat i viure segons ella. Però era la 
Veritat, qui la buscava. Va anar prenent de-
cisions, sempre valentes i arriscades: tor-
nar als estudis, després d’haver-los aban-
donat en un acte de rebel·lia adolescent; 
triar la filosofia i integrar-se en el cercle 
del Mestre E. Husserl; oferir-se voluntària 
infermera en el camp de batalla; militar a 
favor de la causa de la dona; dedicar-se a 
l’estudi i l’educació… Mentrestant, la Veri-
tat se li anava insinuant a través d’experi-
ències profundes. Troba una oració entre 
els objectes personals d’un soldat mort en 
el front; el professor i amic més admirat, 
Reinach, mor en la guerra i la seva dona, 
Anne, convertida al cristianisme com ell, 
li transmet un testimoniatge sorprenent 
de pau; sentiments d’impotència i indig-
nació davant la impossibilitat de canviar 
les coses per la via intel·lectual o política; 
crisi de solitud i desengany en el terreny 
afectiu... i, sobretot, la troballa i la lectura 
apassionada del llibre de La Vida, de Sta. 
Teresa de Jesús, que conclou amb l’afirma-
ció rotunda: “Això és la Veritat”… Abraçada 
la fe, després d’un temps de gran activitat, 
entra al Carmel, des del qual defensa el 
poble jueu i formula la seva gran desco-
berta: “la ciència de la Creu”.

La seva tesi doctoral versava sobre El 
problema de l’empatia. I el seu programa 
de vida esdevingué viure fins al fons la 
comunió amb el sofriment del poble jueu 
i amb tota la humanitat a través de la Creu 
Redemptora de Crist. Teresa Benedicta de 
la Creu va morir màrtir en la cambra de gas 
a Auschwitz:
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la seva “segona Primera Comunió” a Notre 
Dame.

Compaginant-ho amb el seu treball de 
diplomàtic per tot el món, va dedicar el 
seu pensament i la seva capacitat literària 
a mostrar la bellesa d’un món transfigurat 
per Déu fet carn en Jesucrist. Va ajudar a 
molts a trobar la fe, com ara, Francis Jam-
mes; i Jaques Rivière, que va reconèixer en 
Paul Claudel “l’ànima més gran que havia 
existit” i Henri Alain-Fournier, que va dir 
d’ell: “és el crit de l’ànima que ha assolit 
Déu”.

Llavors va ser quan es va produir l’es-
deveniment que ha dominat tota la meva 
vida. En un instant el meu cor va ser tocat 
i vaig creure. Vaig creure, amb tal força 
d’adhesió, amb tal agitació de tot el meu 
ser, amb una convicció tan forta, amb tal 
certesa que no deixava lloc a cap dubte... 
De sobte vaig tenir el sentiment esquinça-
dor de la innocència, de l’eterna infància 
de Déu, d’una veritable revelació inefable. 
En intentar reconstruir els minuts que van 
seguir a aquest instant extraordinari, tro-
bo els següents elements, com a única 
arma, de la qual la divina Providència se 
servia per assolir i obrir finalment el cor 
d’un pobre nen desesperat: “Que feliç és 
la gent que creu! Si fos veritat? És veritat! 
Déu existeix, és aquí! És algú, és un ser tan 
personal com jo! M’estima! Em crida!”. Les 
llàgrimes i els sanglots van acudir a mi i el 
cant tan tendre de “l’Adeste” augmentava 
la meva emoció”.

La fe, un moment que determina un 
abans i un després. Però l’assumpte no era 
tan senzill. La seva mentalitat continuava 
intacta, com la seva aversió visceral vers 
l’Església. I el seu respecte humà davant la 
possibilitat d’admetre una mica de veritat 
a l’Església tan ridiculitzada als seus ulls 
per la seva família i amics… Es va desenca-
denar una terrible lluita en el seu interior, 
que va trigar quatre anys: una mà de Déu 
que el retenia cada vegada més ferma-
ment i una forta resistència a abandonar 
el que sempre va defensar com a única ve-
ritat. Però el misteri se li va aproximar amb 
una claredat més gran: la Sagrada Escrip-
tura, La “Imitació de Crist”,  els escrits de 
Pascal, Bossuet, Dante… I un gran desco-
briment: Déu estimava la poesia i l’art! Un 
sacerdot de la parròquia de Saint Médard 
el va acollir, i per Nadal de 1890 va rebre 
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8 l’hora de mirar la nostra realitat present, 

escoltar el que vulgui indicar-nos per al 
futur. Una Visita Pastoral que enguany res-
ta emmarcada en l’Any de la fe, com una 
bona ocasió de l’Esperit: “ La fe, en efecte, 
creix quan es viu com a experiència de grà-
cia i goig. Ens fa fecunds, perquè eixampla 
el cor en l’esperança i permet donar un 
testimoni fecund” (Benet XVI, Porta fidei, 
n.7).

Estic segur que el Senyor ens concedi-
rà abundants fruits de la Visita Pastoral, si 
troba en nosaltres bona disposició. Ja des 
d’ara preguem amb tota confiança.

Fins aviat. Una salutació, ben cordial-
ment en el Senyor,

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

Carta a les comunitats religioses amb mo-
tiu de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de 
Bruguers

Sant Feliu de Llobregat, 3-12-2012

Estimada comunitat,

En l’Exhortació Apostòlica “Els pastors 
del ramat” sobre el ministeri dels bisbes, 
el Papa Joan Pau II, ens recordava que “la 
visita pastoral és un autèntic temps de 
gràcia i un moment especial, més encara, 
únic, per a l’encontre i el diàleg del bisbe 
amb els fidels” (n. 46).

Passats uns dies podrem viure aquest 
moment especial de trobada i diàleg a la 
Visita Pastoral que faré, si Déu vol, a la 
vostra comunitat i parròquia. Ja he estat 
acollit entre vosaltres en diverses ocasi-
ons, amb motiu d’alguna celebració o re-
unió pastoral. Voldria, però, convidar-vos 

Carta als fidels amb motiu de la Visita 
Pastoral a l’Arxiprestat de Bruguers 

Sant Feliu de Llobregat, 3-12-2012

Estimats germans en el Senyor,

En l’Exhortació Apostòlica “Els pastors 
del ramat” sobre el ministeri dels bisbes, 
el Papa Joan Pau II, ens recordava que “la 
visita pastoral és un autèntic temps de 
gràcia i un moment especial, més encara, 
únic, per a l’encontre i el diàleg del bisbe 
amb els fidels” (n. 46).

Passats uns dies podrem viure aquest 
moment especial de trobada i diàleg a la 
Visita Pastoral que faré, si Déu vol, a la 
vostra parròquia. Ja he estat acollit entre 
vosaltres en diverses ocasions, amb mo-
tiu d’alguna celebració o reunió pastoral. 
Voldria, però, convidar-vos particularment 
a participar en aquesta Visita, perquè és 
una avinentesa providencial per a dialogar 
i pregar junts entorn de la comunitat par-
roquial i diocesana. 

Per la meva part vull posar-me a la vos-
tra disposició, per tal d’escoltar-vos i inter-
canviar opinions, en un clima d’obertura 
conjunta a l’Esperit Sant: donar gràcies 
pels dons que ens ha donat per mitjà de 
la parròquia, deixar-nos il·luminar per ell a 

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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B i s b e  d i o c e s à

Dia de germanor 2012

En diverses ocasions hem esmentat, amb 
motiu del dia de “Germanor”, que tota 
l’aportació que fem per al sosteniment 
de l’Església és també un benefici per a 
la societat en general. El lema d’enguany, 
“L’església contribueix a crear una socie-
tat millor”, ens convida a convertir aquest 
missatge en motiu important per a la nos-
tra generositat.

Resulta oportú fer-ho en el marc de la 
crisi que estem travessant.

En aquest sentit, és bo recordar que 
l’Església no existeix per a ella mateixa, 
sinó per a Déu i la humanitat. A més, que 
la seva vida i la seva activitat, fins i tot 
quan es dedica a les tasques més pròpies 
i específiques, com ara l’evangelització, 
el culte, la vida comunitària interna, hu-
manitza, fa créixer la humanitat. Per altra 
banda, que entre les tasques que realitza 
l’Església per mandat explícit de Jesucrist 
i pel dinamisme propi de l’amor, hi ha el 
servei i l’ajuda concreta i directa als més 
pobres i necessitats.

L’Església, mira de viure i transmetre 
l’ideal de la humanitat en la persona de 
Jesucrist (cf. Gaudium et spes 22), com el 
millor servei que pot fer al món. Més enca-
ra, ella mateixa, la seva existència enmig 

particularment a participar en aquesta Vi-
sita, perquè és una avinentesa providenci-
al per a dialogar i pregar junts entorn de la 
comunitat parroquial i diocesana. 

Per la meva part vull posar-me a la vos-
tra disposició, per tal d’escoltar-vos i inter-
canviar opinions, en un clima d’obertura 
conjunta a l’Esperit Sant: donar gràcies 
pels dons que ens ha donat per mitjà de 
la parròquia, deixar-nos il·luminar per ell a 
l’hora de mirar la nostra realitat present, 
escoltar el que vulgui indicar-nos per al 
futur. Una Visita Pastoral que enguany res-
ta emmarcada en l’Any de la fe, com una 
bona ocasió de l’Esperit: “ La fe, en efecte, 
creix quan es viu com a experiència de grà-
cia i goig. Ens fa fecunds, perquè eixampla 
el cor en l’esperança i permet donar un 
testimoni fecund” (Benet XVI, Porta fidei, 
n.7).

Estic segur que el Senyor ens concedi-
rà abundants fruits de la Visita Pastoral, si 
troba en nosaltres bona disposició. Ja des 
d’ara preguem amb tota confiança.

Fins aviat. Una salutació, ben cordial-
ment en el Senyor,

+ Agustí Cortés Soriano, 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]Articles i
altres escrits
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8 del món, ha de ser un referent i una esco-

la d’aquest humanisme que resulta de la 
vivència avui de l’Esperit de Jesucrist. La 
comunió de vida que se’n deriva inclourà, 
pel que fa a les condicions materials que 
necessita per desenvolupar la seva missió, 
la “comunió de béns”. Per això, tot el que 
és seu és bé comú i, per la mateixa raó, 
tota necessitat per a dur a terme la seva 
missió, és necessitat comuna.

No són pocs els qui, fins i tot no com-
partint plenament la fe en Jesucrist, consi-
deren que l’existència de l’Església és un 
bé per a la societat, sigui per la seva tasca 
integradora, educativa i cultural, sigui per 
representar un referent d’ideals ètics. 

Voldríem doncs que l’aportació, i tot ti-
pus d’ajuda, que fem a l’Església estigués 
ben motivada. Servint Crist, servim la hu-
manitat.

Que Ell, mitjançant el seu Esperit, ens 
faci generosos.

Amb agraïment sincer:

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
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8 Arxiprestat de Garraf:   

Gener de 2017
Arxiprestat de Montserrat:  

Gener de 2017
Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat: 

Gener de 2017
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 16/12. Aranzels del Tribunal Ecle-
siàstic 

Sant Feliu de Llobregat, 16-11-2012

Atès que s’ha constituït formalment el Tri-
bunal Eclesiàstic de la Diòcesi de Sant Fe-
liu de Llobregat, en compliment de l’article 
303.1º (Instrucció «Dignitas Connubii», 

Atès que hem fet les consultes prèvies a 
les persones pertinents,

Atès que hem d’acordar els aranzels 
que comencen a vigir amb data d’erecció 
d’aquest Tribunal sufragani,

Pel present, decretem que, amb data 
retroactiva de 22 d’octubre de 2012, s’apli-
quin a la nostra Diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat els Aranzels del Tribunal Eclesiàstic, 
conforme als següents conceptes i imports:

1. Processos contenciosos 
(ordinari, oral)

600,- €

2. Altres processos 
judicials especials

600,- €

3. Perícia per cada part 250,- €

4. Causes administratives 
de matrimoni rat i no consumat

1.200,- €

Decret 15/12. Renovació d’arxiprestos de 
Garraf, Montserrat i Sant Feliu de Llobre-
gat 

Sant Feliu de Llobregat, 1-11-2012

Havent de procedir a la renovació, per raó 
de termini de nomenament, del càrrec 
d’Arxiprest dels arxiprestats de Garraf, 
Montserrat i Sant Feliu de Llobregat;

PEL PRESENT decret disposem el se-
güent:

1. Es procedirà a la consulta prèvia al 
nomenament d’arxiprestos en els 
arxiprestats esmentats més amunt, 
dins un termini que finirà el 21 de de-
sembre de 2012;

2. La consulta es farà d’acord amb les 
normes aprovades el 3 de juliol de 
2007 (Decret 08/07), i que declaro 
vigents. Es presentarà una acta de la 
votació, concretant el dia, els assis-
tents i el resultat de la consulta;

3. Encarreguem a la Secretaria general 
del Bisbat que organitzi el desenvo-
lupament de la consulta, juntament 
amb els Vicaris Episcopals de les 
dues Vicaries i els corresponents Ar-
xiprestos.

4. Els nous arxiprestos seran nomenats 
per un període que finirà:

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

ca privada. Així mateix aprovem els seus 
estatuts fundacionals.

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 18/12. Erecció de la capella de la 
nova Residència “Sant Joan de Déu” 

Sant Feliu de Llobregat, 24-11-2012

Acceptada benignament la petició que ens 
ha estat presentada per a l’erecció d’una 
Capella de la nova Residència “Sant Joan 
de Déu”, ubicada a l’Avinguda Camí Fon-
do, núm. 22, de Martorell, pertanyent a la 
Fundació Residència Sant Joan de Déu de 
Martorell, i havent-se donat conformitat al 
local habilitat a tal objecte;

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

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

El Tribunal Eclesiàstic sempre restarà 
obert pastoralment a concedir el patrocini 
gratuït en base a l’article 305 de dita Ins-
trucció.

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 17/12. Erecció i estatuts de l’asso-
ciació Tocs i Campanes 

Sant Feliu de Llobregat, 16-11-2012

Acceptada la petició que ens ha estat pre-
sentada per la Junta Directiva, juntament 
amb els estatuts de l’associació denomi-
nada Tocs i Campanes – Associació d’amics 
de les campanes i els campanars del Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat, en què se sol-
licita la seva erecció definitiva i la conces-
sió de personalitat jurídica privada;

Examinats els estatuts pels quals haurà 
de regir-se l’Associació, en què se’n deter-
mina l’objectiu social i la resta de contin-
guts preceptuats pel Codi de Dret Canònic;

Atès que aquesta associació compleix 
els requisits establerts en la disciplina 
vigent de l’Església per ser erigida com a 
associació privada;

Pel present decret, a tenor dels cànons 
299 i 322 del Codi de Dret Canònic, erigim 
amb caràcter definitiu l’associació Tocs i 
Campanes - Associació d’amics de les cam-
panes i els campanars del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat. 

La qual queda constituïda en associació 
privada de fidels al Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, i li concedim personalitat jurídi-
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8 Pel present document acceptem la peti-

ció de jubilació del Rvd. Sr. Josep M. Arago-
nès i Rebollar, la renúncia al càrrec de rec-
tor de la Parròquia de Santa Maria de Lavit 
i Sant Marçal de Terrassola, de Torrelavit, 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

Decret  21/12.- Sobre la indulgència ple-
nària durant l’Any de la fe en la diòcesi 

Sant Feliu de Llobregat, 7-12-2012

Esdevenint-se el cinquantè aniversari de 
la solemne obertura del Concili Vaticà II, 
el Sant Pare Benet XVI ha establert la ce-
lebració d’un Any particularment dedicat a 
la professió de la fe vertadera, amb la lec-
tura i meditació dels documents i missat-
ges del Concili i dels articles del Catecisme 
de l’Església Catòlica.

El Sant Pare Benet XVI, segons la doctri-
na de l’Església sobre les indulgències (cf. 
CEC 1471-1473), concedirà als fidels la in-
dulgència plenària amb motiu de l’Any de 
la fe i que serà vàlida des de la seva ober-
tura, l’11 d’octubre de 2012, fins a la seva 
clausura, el 24 de novembre de 2013.

Havent de procedir a definir les dispo-
sicions per a rebre la indulgència plenària 
en l’Any de la fe a la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat, 

Decret 19/12. Erecció de la capella del col-
legi Highlands, d’Esplugues de Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 28-11-2012

Acceptada benignament la petició que ens 
ha estat presentada per a l’erecció d’una 
Capella del Col·legi Highlands, d’Esplu-
gues de Llobregat, pertanyent a l’Institut 
de Vida Consagrada Legionaris de Crist, i 
havent-se donat conformitat al local habi-
litat a tal objecte;

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

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 20/12.-  Jubilació i renúncia de Mn. 
Josep M. Aragonès i Rebollar  

Sant Feliu de Llobregat, 30-11-2012

Rebuda la petició de Mn. Josep M. Arago-
nès i Rebollar, en què sol·licita poder aco-
llir-se a la jubilació i fa renúncia explícita 
als càrrecs que fins ara tenia a la Diòcesi.



3 9 1

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 4

8Pare nostre, la Professió de fe en qualsevol 
forma legítima, les invocacions a la Mare 
de Déu i, segons el cas, als sants apòstols 
o patrons.

Un dia, elegit lliurement, durant l’Any 
de la fe, per visitar el baptisteri o qualse-
vol altre lloc on es va rebre el sagrament 
del Baptisme, si es renoven les promeses 
baptismals de qualsevol forma legítima.

En les ocasions:
Que es participi en sessions catequè-

tiques sobre el Concili Vaticà II, els seus 
documents i missatges, i sobre els articles 
del Catecisme de l’Església en qualsevol 
església o lloc idoni.

Així mateix, recordo que els fidels que, 
per malaltia o causa justa, no puguin sortir 
de casa o del lloc on es trobin, podran ob-
tenir la indulgència plenària, si units amb 
l’esperit i el pensament als fidels presents, 
particularment quan les paraules del Sum-
me Pontífex o dels bisbes diocesans es 
transmetin per ràdio o televisió, resin, allà 
on es trobin, el Pare nostre, la Professió de 
fe en qualsevol forma legítima i altres ora-
cions conformes a la finalitat de l’Any de la 
fe oferint els seus patiments o els proble-
mes de la seva vida.

Confiem a la Mare de Déu, proclama-
da benaurada perquè ha cregut (Lc 1, 45), 
aquest temps de gràcia.

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

S e c r e t a r i a  G e n e r a l

Decretem el següent:
Que els fidels de la Diòcesi de Sant Fe-

liu de Llobregat, veritablement penedits, 
degudament confessats, que hagin com-
bregat sacramentalment, i que resin per 
les intencions del Sant Pare, podran rebre 
la indulgència plenària pels propis pecats 
impartida per la misericòrdia de Déu, apli-
cable en sufragi per les ànimes dels fidels 
difunts, en els següents dies, llocs i oca-
sions:

En els dies que a continuació s’asse-
nyalen:
	Solemnitats del Senyor: Nadal del Se-

nyor, Diumenge de Pasqua de la Re-
surrecció del Senyor, L’Ascensió del 
Senyor, Diumenge de Pentecosta.

	Solemnitats de la Mare de Déu: So-
lemnitat de la Mare de Déu (1 de ge-
ner), Assumpció de la Mare de Déu, 
Mare de Déu de Montserrat i altres 
advocacions locals de més relleu.

	Solemnitat de la Càtedra de Sant 
Pere.

	Festivitats dels Apòstols.
	Solemnitat de Sant Llorenç.

Cada vegada que es visitin els llocs que 
tot seguit es determinen:

	S. E. Catedral de Sant Llorenç.
	Basílica de la Mare de Déu de Mont-

serrat.
	Basílica de Santa Maria de Vilafranca 

del Penedès.
	Santuari de la Mare de Déu del Vi-

nyet.
	Capella del Sant Crist de Piera. Parrò-

quia de Santa Maria de Piera.
Sempre que es participi en una pregària 

o celebració litúrgica amb motiu de l’Any 
de la fe o, si més no, es dediqui un temps 
a la meditació i es conclogui amb el rés del 
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Materials per a l’Any de la fe

Pàgina web de referència 
www.annusfidei.va

Documents sobre l’Any de la fe.
Benet XVI, Porta Fidei. Carta apostòlica en 
forma de motu proprio amb la qual es con-
voca un Any de la fe, Barcelona, Centre de 
Pastoral Litúrgica, 2011.

Congregació per a la Doctrina de la Fe, 
Nota amb indicacions pastorals per a l’Any 
de la fe, Roma, 6 de gener de 2012.

Agustí Cortés Soriano, La bellesa de la 
fe i el goig del seu anunci. Carta Pastoral 
en l’Any de la fe, Sant Feliu de Llobregat, 
2012.

Pontifici Consell per a la Promoció de la 
Nova Evangelització, Viure l’Any de la fe, 
Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 
2012.

Missatge al Poble de Déu. Conclusió 
de la XIII Assemblea General Ordinària del 
Sínode dels Bisbes, 26 d’octubre de 2012.

Altres materials pastorals sobre l’Any de 
la fe. 
Bernabé Dalmau, L’Any de la fe. 12 cate-
quesis per a viure’l, Barcelona, Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat, 2012 (L’es-
piga, 104).

•	 Mn. Josep-Ramon Ruiz i Ramon ha 
estat nomenat Rector de la Parròquia 
de Santa Maria de Lavit i Sant Marçal 
de Terrassola, de Torrelavit, el 30 de 
novembre de 2012.

•	 Mn. Jordi Tres i Bosch ha estat 
nomenat d’Adscrit amb facultats de 
Vicari de la Parròquia de Santa Maria, 
de La Llacuna, el 14 de desembre de 
2012.

[ ] [ ]Nomenaments Altres
informacions
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

Walter Kasper, Introducción a la fe, Sa-
lamanca, Sígueme, 2001 (4a ed.), (Verdad 
e Imagen, 40).

Francesc Torralba, Per què creure? La 
raonabilitat de la fe, Barcelona, Edebé, 
2000.

Sobre el Credo:
Conferencia Episcopal Alemana, Catecis-
mo Católico para Adultos. La fe de la Igle-
sia, Madrid, Católica, 1989 (BAC, 500).

Els Bisbes de Bèlgica, Llibre de la fe, 
Barcelona, Claret, 1990 (Eines, 5).

Joseph Ratzinger, Introducción al cris-
tianismo, Salamanca, Sígueme, 2005 (14a 
ed.), (Verdad e Imagen, 16).

Bernard Sesboüé, Creer. Invitación a la 
fe católica para las mujeres y los hombres 
del siglo XXI, Madrid, San Pablo, 2001.

Josep Vives, Creure el Credo, Barcelona, 
Claret,1986 (Horitzons, 15).

Gaspar Mora, Què és ser cristià, ed. 
CPL, col. Emaús 59, Barcelona 2004.

Josep Lligades, Petit resum de la fe cris-
tiana, ed. CPL, col. Emaús 69, Barcelona 
2006.

Rodolf  Puigdollers, Crec i sóc feliç. El 
Credo explicat, ed. CPL, col. Emaús 79, 
Barcelona 2008.

Fundació Escola Cristiana de Catalunya, 
Any de la fe. Materials de treball per a l’es-
cola, Barcelona, 2012. 

Subcomisión Episcopal de Catequesis 
de la Conferencia Episcopal Española, El 
Año de la fe. Una nueva oportunidad para 
creer, Madrid, EDICE, 2012.

Itinerari Diocesà de Renovació Cris-
tiana, amb motiu de l’Any de la fe: Vine i 
veuràs.

Bibliografia complementària. 
Per a aprofundir en la reflexió teològica 
sobre l’acte de fe i els continguts de la fe 
(Credo), poden anar bé, entre altres, els 
següents llibres:

Fonts:
Bíblia Catalana Interconfessional, Barce-
lona, Claret/ Assoc. Bíblica de Catalunya/ 
Societats Bíbliques Unides, 1993.

Catecisme de l’Església Catòlica, Bar-
celona, Coeditors Catalans del Catecisme, 
1993.

Catecisme de l’Església Catòlica. Com-
pendi, Barcelona, Coeditors Catalans del 
Catecisme, 2006.

Els documents del Concili Vaticà II: 
Constitucions, Decrets, Declaracions, Bar-
celona, Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 2012.

L’essencial per a la Vida del cristià, Bar-
celona, Coeditors Catalans del Catecisme, 
2011.

Youcat. Youth Catechism per a conèixer 
i viure la fe de l’Església, Barcelona, Claret, 
2011.

Monografies de consulta:
Sobre la fe
Bruno Forte, Breve introducción a la fe, 
Madrid, San Pablo, 1994.
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8 6 de novembre. El senyor bisbe es reuneix 

amb els rectors que acullen seminaristes, 
al Seminari Conciliar de Barcelona. Hi són 
presents el Sr. Rector del Seminari i forma-
dors.
El senyor bisbe participa en la sessió d’in-
auguració del curs 2012-2013 del CEP, a 
Rivadeneyra.

8 de novembre. El senyor bisbe presideix 
la reunió del Consell del Presbiteri, a la 
Casa de l’Església.

9 de novembre. Reunió del Consell Epis-
copal.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Maria Auxiliadora de Sarrià 
amb motiu de la presència de les relíquies 
de Sant Joan Bosco a Barcelona; hi conce-
lebren els pares salesians de la diòcesi i hi 
assisteixen nombrosos fidels de les parrò-
quies de Maria Auxiliadora de Sant Boi de 
Llobregat i Sant Antoni de Pàdua de Sant 
Vicenç dels Horts.

10 de novembre. El senyor bisbe presideix 
la reunió del Consell Pastoral diocesà, a la 
Casa de l’Església.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Sant Pere de Gelida on confe-
reix el sagrament de la Confirmació.

11 de novembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia de Festa Major a la parròquia 
de Sant Martí de Carme.

12-16 de novembre. El senyor bisbe predi-
ca els exercicis espirituals a preveres de la 
diòcesi de València.

13 de novembre. Trobada de formació de 
preveres i diaques de la Vicaria del Pene-

Novembre 

1-30 de novembre. Cadena de pregàries 
per les vocacions coordinada amb la resta 
de les diòcesis catalanes. A la diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat corresponen els 
dies 9, 19 i 29. I Estada Vocacional de la De-
legació diocesana de Pastoral Vocacional a 
l’Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat.

1 de novembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la capella de les germanes del 
Bon Salvador en la Solemnitat de Tots Sants.

2 de novembre. Reunió del Consell Episco-
pal.

3 i 4 de novembre. El senyor bisbe partici-
pa en diversos actes del I Congrés de Pas-
toral Juvenil a València amb el lema Vos-
altres també sereu testimonis (Jn 15,27). 
També es troba amb grups de joves, repre-
sentants de l’Equip de la Delegació dioce-
sana de Pastoral de joventut.

5-8 de novembre. Jornades de Formació i 
Animació Pastoral a la Casa de l’Església 
de Sant Feliu de Llobregat, amb el tema: 
En l’any de la fe i als 50 anys del Concili 
Vaticà II. El senyor bisbe participa en la pri-
mera i darrera sessió.

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

viciat de les Caputxines de la Mare del Diví 
Pastor, a Pallejà. Amb la ponència sobre 
el Concili Vaticà II i les seves implicacions 
pastorals a càrrec de Mn. Josep M. Domin-
go, Vicari Episcopal d’Apostolat Seglar.

23 de novembre. El senyor bisbe participa 
en el pelegrinatge a Montilla amb altres 
membres de la Conferència Episcopal Es-
panyola amb motiu de la recent canonitza-
ció de Sant Joan d’Àvila.

24 de novembre. Recés d’Advent organit-
zat per la Delegació de Vida Consagrada, 
a càrrec de Mn. Joan Torra, prevere de la 
diòcesi de Vic. A la Casa de l’Església. A 
continuació, el senyor bisbe presideix l’eu-
caristia i comparteix el dinar amb els reli-
giosos i religioses participants en el recés.
El senyor bisbe predica un recés vocacio-
nal a la capella del Sant Sagrament de la 
Catedral de Sant Llorenç, amb motiu de 
l’Estada vocacional de la Delegació de 
Pastoral Vocacional a l’Arxiprestat de Sant 
Feliu de Llobregat. A continuació, el senyor 
bisbe presideix l’eucaristia en la solemni-
tat de Jesucrist, Rei de l’univers on reben 
l’Admissió a Ordes els senyors Pere Pujol i 
Miquel Àngel Jiménez, que es preparen per 
a ser ordenats com a diaques.

25 de novembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la parròquia de Sant Joan 
Baptista de Sant Feliu de Llobregat on con-
fereix el sagrament de la Confirmació.

26 de novembre. El senyor bisbe presideix 
l’acte d’inauguració del curs acadèmic de 
l’ISCREB amb seu a Sant Boi de Llobregat. 

27 de novembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia i beneeix la capella i les obres 

dès, Anoia i Garraf a la Residència Mare 
Ràfols de les Germanes de la Caritat de 
Santa Anna, a Vilafranca del Penedès. Amb 
la ponència sobre el Concili Vaticà II i les 
seves implicacions pastorals a càrrec de 
Mn. Josep M. Domingo, Vicari Episcopal 
d’Apostolat Seglar.

14 de novembre. Reunió de l’Equip de Pas-
toral Obrera, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Vocacional, a la Casa de l’Església.

16 de novembre. Reunió dels responsa-
bles de grups de l’Itinerari Diocesà de Re-
novació Cristiana, a la Casa de l’Església.

17 de novembre. III Trobada diocesana 
d’Animadors de Litúrgia. Conferència a 
càrrec de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe 
auxiliar de Barcelona, amb el tema  La li-
túrgia, lloc d’expressió i de foment de la fe. 
A la Casa de l’Església.
Diàleg en família organitzat per la Delega-
ció de Família i Vida a la Casa de l’Església.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç i confereix el sa-
grament de la Confirmació a un grup de jo-
ves de la Parròquia de Sant Llorenç.

18 de novembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Sant Vicenç 
Màrtir, de Sant Vicenç dels Horts, en la 
festa de la FRATER, amb els quals també 
comparteix el dinar.

19-23 de novembre. El senyor bisbe parti-
cipa en l’Assemblea Plenària de la Confe-
rència Episcopal Espanyola.

20 de novembre. Trobada de preveres i 
diaques de la Vicaria del Llobregat al No-
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8 sep Ramon Ruiz, com a nou rector de les 

parròquies de Torrelavit. En la mateixa 
celebració el senyor bisbe agraeix el llarg 
ministeri de Mn. Josep M. Aragonès.

2 de desembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la parròquia de Sant Sadur-
ní de Castellví de la Marca amb motiu de 
la presa de possessió de Mn. Agustí Roig, 
com a nou rector.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Santa Maria de La Múnia 
amb motiu de la presa de possessió de 
Mn. Agustí Roig com a nou rector.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç, en el primer diu-
menge d’Advent.

3 de desembre. El senyor bisbe presideix 
la trobada d’equips pastorals d’escoles 
cristianes, a la Casa de l’Església.

6 de desembre. Segona Sortida lúdica de 
la Cúria diocesana a Castell d’Aro i la Ca-
tedral de Sant Maria de Girona. El senyor 
bisbe participa de la sortida amb nombro-
sa presència de treballadors, familiars i 
voluntaris.

7 de desembre
El senyor bisbe participa en la Vetlla de 
pregària de la Immaculada a la Basílica de 
la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona 
i fa l’homilia en referència a l’Evangeli (Lc 
2, 1-6).

9 de desembre. El senyor bisbe presideix 
la Primera Trobada de joves de les comu-
nitats neocatecumenals de la diòcesi a la 
Casa de l’Església, on escruten la Paraula 
de Déu, participen en l’eucaristia i com-
parteixen un  àgape.

del Highlands School Barcelona, a Esplu-
gues de Llobregat.
El senyor bisbe presideix el ritu d’entrega 
de la Paraula de Déu als membres de la 
nova comunitat neocatecumenal de la par-
ròquia de Sant Antoni de Pàdua, de Sant 
Vicenç dels Horts.

28 de novembre. El senyor bisbe presi-
deix la reunió d’arxiprestos de la Vicaria 
del Penedès, Anoia, Garraf, a Sant Sadurní 
d’Anoia.

29 de novembre. El senyor bisbe presideix 
la reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Llo-
bregat, a la Casa de l’Església.
El senyor bisbe presideix una pregària vo-
cacional a la Capella de la Casa de l’Esglé-
sia, organitzada per la Delegació diocesa-
na de Pastoral Vocacional.

30 de novembre. Reunió del Consell Epis-
copal.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia d’Ac-
ció de gràcies per la consagració de la Sra. 
Rosa Nicolás a la parròquia de Sant Josep 
Obrer, de Sant Boi de Llobregat.

Desembre

1 de desembre. El senyor bisbe imparteix 
la ponència “l’Any de la fe i el món de la sa-
lut” als assistents visitadors de malalts en 
la Trobada organitzada per la Delegació de 
la Pastoral de la Salut. A continuació, salu-
da els membres participants en la Trobada 
de grups del CPM de la Província Eclesiàs-
tica de Barcelona que es celebra a la Casa 
de l’Església de Sant Feliu de Llobregat.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Santa Maria de Lavit amb 
motiu de la presa de possessió de Mn. Jo-
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El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Santa Maria de La Llacuna en 
el comiat a Mn. Joan Mata i presentació de 
Mn. Ramon M. Bosch, com a  administra-
dor parroquial.

16 de desembre. El senyor bisbe saluda 
els participants en la Trobada d’Advent de 
l’ACO a la Casa de l’Església.
El senyor bisbe participa en el dinar de Na-
dal de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes amb els altres bisbes i els partici-
pants de la Província Eclesiàstica de Barce-
lona, a l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç, en el tercer diu-
menge d’Advent.

17 de desembre. El senyor bisbe saluda 
i felicita el Nadal als treballadors i col-
laboradors de Càritas que es reuneixen a 
la Casa de l’Església.

18 de desembre. El senyor bisbe presideix 
l’acte de presentació del llibre “La Bíblia”, 
compartida amb la participació de Quique 
Fernández, coautor i Javier Velasco-Arias, 
coordinador de l’obra.

19 de novembre. El senyor bisbe presideix 
la reunió de mossens de l’arxiprestat de 
Bruguers al santuari de Bruguers, amb 
motiu de la propera Visita Pastoral.

20 de desembre. El senyor bisbe es reu-
neix amb els arxiprestos de la Vicaria de 
Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts.

21 de desembre. Reunió del Consell Epis-
copal.
Felicitació de Nadal de la Cúria diocesana 
de Sant Feliu de Llobregat.

El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç, en el segon diu-
menge d’Advent.

11 de desembre. Trobada de preveres i di-
aques de les dues vicaries, corresponent 
al Recés d’Advent a la Residència Mare Rà-
fols, a Vilafranca del Penedès, predicat per 
Mn. Salvador Bacardit, delegat diocesà de 
Càritas Barcelona, amb el tema “En el marc 
de l’Any de la fe del prevere”.
El senyor bisbe presideix la reunió del Con-
sell d’Assumptes Econòmics, a la Casa de 
l’Església.

12 de desembre. Reunió de la Delegació 
diocesana de Pastoral Vocacional, a la 
Casa de l’Església.

13 de desembre. El senyor bisbe presideix 
la reunió del Col·legi de Consultors, a la 
Casa de l’Església.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia en 
acció de gràcies pel 25 aniversari d’Orde-
nació diaconal dels mossens Josep Rufas, 
Josep Lorca i Germà Agustí, diaques.

14 de desembre. Reunió del Consell Epis-
copal.
El senyor bisbe presideix la reunió de la 
Fundació Laurentius.
El senyor bisbe assisteix al sopar per Cà-
ritas que organitza la Confraria del Cava 
de Sant Sadurní, a la Sala Oval del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, a Barcelona. 

15 de desembre. El senyor bisbe presideix 
la trobada de Delegats de Família i Vida de 
les diòcesis amb seu a Catalunya.
Diàleg en família organitzat per la Delega-
ció diocesana de Família i Vida, a la Casa 
de l’Església.
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8 El senyor bisbe participa en la celebració 

de Nadal amb els seminaristes, al Semina-
ri Conciliar de Barcelona.

22 de desembre. El senyor bisbe saluda 
les famílies missioneres de la diòcesi, que 
es troben a la Casa de l’Església.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia de 
Nadal al centre penitenciari de Brians 1, a 
Sant Esteve Sesrovires.

23 de desembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç, 
en el quart diumenge d’Advent.

24 de desembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia de la Nit de Nadal a la Catedral 
de Sant Llorenç.

25 de desembre. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia de Nadal a la parròquia de 
Sant Jaume de Moja.

Campanya per un habitatge digne, col-
laboració de Càritas i l’Equip de Pastoral 
Obrera 

Sant Feliu de Llobregat, 21-11-2012  

El proper diumenge 25 de novembre és el 
Dia de les persones sense llar. En aquest 
marc, l’Equip de Pastoral Obrera del Bis-
bat de Sant Feliu de Llobregat, en col-
laboració amb les iniciatives de Càritas, 
fa present aquesta temàtica social amb la 
“Campanya per un habitatge digne”.

De fa temps, no per l’oportunisme d’un 
moment, l’equip de Càritas i  l’Equip de 
Pastoral Obrera del Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, reflexionaven sobre la qüestió 
de l’habitatge, com un dels temes socials 
més importants al nostre país i arreu. Per 
aquest motiu, s’han sumat a la campanya 
que Càritas engega amb motiu del Dia de 
les persones sense llar –diumenge 25 de 
novembre– amb el lema “L’habitatge és un 
dret”, oferint al mateix temps algun mate-
rial propi. Tot això, amb el desig d’incidir  i 
insistir més, tant en la solidaritat dels cris-
tians com en la sensibilitat dels agents so-
cials, econòmics i polítics.

En aquests materials, agrupats sota 
el lema “Campanya per un habitatge dig-
ne”, a més de donar una informació més 

[ ]Informacions
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àmplia de la problemàtica, es presenten 
també algunes respostes, com per exem-
ple, el Centre d’Acollida Abraham, de Vi-
lafranca del Penedès, i sobretot algunes 
propostes i uns suggeriments per treballar 
des de les parròquies i com a ciutadans.

En relació amb aquestes qüestions, 
l’Equip de Pastoral Obrera s’uneix a la di-
fusió de la invitació a prendre part en el 
flashmob que organitza la Xarxa d’atenció 
a persones sense llar, per a demà, dijous 
22 de novembre en moltes ciutats. A Bar-
celona, la convocatòria és a les 11.30 h a 
la plaça de Sant Jaume. Cal anar vestits de 
negre. Més informació en aquest enllaç de 
Càritas.

Al nostre web trobareu tota la docu-
mentació relativa a la Campanya per un 
habitatge digne, com ara cartell, tríptic, 
vídeo-reportatge, i també una valoració 
crítica de Càritas sobre l’acord de moratò-
ria dels desnonaments recentment pres.
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8 aprofundir en alguns dels temes i aspectes 

que s’hi destaquen; de tota manera, i com 
que no hi va haver la possibilitat de fer una 
lectura acurada del text, es va donar l’op-
ció que aquells que volguessin ampliar les 
seves aportacions, ho fessin a través del 
correu electrònic del Consell. 

La reunió va concloure a dos quarts de 
dues, puntualment, després d’algunes in-
formacions internes, com són els canvis 
d’alguns consellers i el recordatori que al 
final d’aquest curs hi haurà la renovació de 
la meitat dels membres del Consell.

Resum reunió 10-11-2012

La reunió del Consell Pastoral Diocesà 
es va iniciar amb la pregària habitual, en 
aquest cas a partir d’un fragment de la car-
ta pastoral de monsenyor Agustí Cortés. 
Un cop aprovada l’acta de la reunió ante-
rior, el senyor bisbe va procedir a exposar 
els trets més rellevants del document “La 
bellesa de la fe”, així com aspectes a des-
tacar de cara a la celebració de l’Any de 
la fe en la nostra diòcesi. Mn. Joan-Pere 
Pulido, per completar la informació, va 
procedir a comentar el calendari d’activi-
tats que es duen i es duran a terme durant 
aquest curs en les diverses demarcacions 
i delegacions. En el torn obert de paraules 
sobre aquesta temàtica, els consellers van 
destacar la importància que totes les ac-
tivitats que es realitzen tinguin la difusió 
adequada.

Després del descans, el senyor bisbe va 
fer una petita presentació del document 
que des del Sínode s’ha adreçat a tot el 
poble de Déu, destacant la importància 
del text evangèlic de la Samaritana com 
a eix al voltant del qual queda reflectit el 
camí que ha de seguir l’anunci de la fe en 
el nostre món. Per tal de treballar aquest 
document, els consellers es van distribuir 
en tres grups de treball, que van servir per 

[ ]Consell
Pastoral
Diocesà
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O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

ponsable en aquest camp, que si bé  no és 
l’eix central del nostre ministeri, té unes 
repercussions prou importants en la mar-
xa de les pròpies parròquies.

Es comença el diàleg sobre l’acompa-
nyament de la diòcesi a les Entitats Religi-
oses que perden la comunitat de referèn-
cia. El tema només es planteja i es deixa 
per a posteriors consells, ja que el temps 
s’acaba.

Sense més temes a tractar, es clou el 
Consell.Resum reunió 8-11-2012 

El Consell Presbiteral s’ha trobat en reunió 
ordinària a la casa de l’Església, comen-
çant amb un temps de pregària a la cape-
lla.

Havent-se aprovat l’acta del Consell 
anterior, s’obre el treball amb un diàleg 
molt extens sobre l’atenció a la salut dels 
preveres en la nostra diòcesi. Es fan un 
gran nombre d’aportacions i valoracions 
que posen de relleu tant les solucions que 
cada prevere va considerant més oportu-
nes en els casos més atesos, com també 
les mancances que hi ha en aquest tema. 
Atenent que és un tema alhora important 
i delicat, s’apunten idees i qüestions, que 
es posen en mans del bisbe i el consell 
episcopal perquè en facin una elaboració 
concreta. 

En segon lloc s’obre la qüestió de la 
gestió patrimonial, d’arxiu, econòmica 
i gestió general per part dels preveres i 
parròquies, en aquells afers que els són 
propis. Com en el tema anterior, s’albiren 
propostes de cara a fer de les estructu-
res del bisbat unes eines ben funcionals 
i amatents a ajudar i desvetllar els temes 
més importants, al mateix temps que es 
veu la necessitat d’ajudar-nos, els propis 
preveres, a tenir una actitud atenta i res-

[ ]Consell del
Prebisteri
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Crònica de la Vetlla de pregària per la vida

El primer diumenge d’Advent, 2 de desem-
bre, va tenir lloc aquesta vetlla de pregària, 
amb una participació nombrosa que om-
plia la capella del Santíssim de la Catedral 
de Sant Llorenç. Amb la presència del bis-
be Agustí, per tercer any consecutiu, dels 
delegats de Família i Vida i de l’equip de la 
secció de la Vida, hi van participar fidels de 
diversos indrets del bisbat; famílies, joves 
i persones de totes les edats, que, davant 
Jesús-Eucaristia van pregar i reflexionar 
amb cants, textos i salms perquè es des-
perti en tots nosaltres el respecte per tota 
vida humana naixent. Al final es va repartir 
un punt de llibre amb un fragment de la 
pregària del beat Joan Pau II, amb la qual 
acaba la seva encíclica Evangelium Vitae.

Crònica de la Trobada de voluntaris visita-
dors de malats 

Sant Feliu de Llobregat 10-12-2012

La trobada va ser a la casa de l’Església el 
dissabte, 1 de desembre al matí, i hi van 
participar unes 120 persones d’arreu del 
bisbat. En la ponència del senyor bisbe es 
va destacar que “l´Evangeli il·lumina les si-
tuacions de sofriment en la malaltia” i que 
“els cristians estan cridats a mostrar la 
proximitat de Déu als qui pateixen”. Per al-
tra part, el bisbe Agustí comentava també 
que  “la malaltia és una experiència de «lí-
mit»: jo no puc!” que moltes vegades aju-
da a descobrir la fe. En aquestes circums-
tàncies, deia el bisbe, “nosaltres, com els 
amics del paralític, posem el malalt davant 
de Jesús, el metge.”

Després de les tres ponències, els par-
ticipants es van distribuir en 12 grups per 
compartir l’experiència de visitar malalts i 
aportar propostes a la Delegació de Pasto-
ral de la Salut per aquest curs.

[ ] [ ]Pastoral 
de la Salut

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

el diàleg van ser alguns punts de la carta 
pastoral del bisbe Agustí amb motiu de 
l’Any de la fe titulada “La bellesa de la fe i 
el goig del seu anunci”. La valoració va ser 
molt positiva, tant pels organitzadors com 
pels assistents.

Crònica de la III Trobada d’animadors de 
la litúrgia 

El passat dissabte 17 de novembre va tenir 
lloc a la Casa de l’Església de Sant Feliu de 
Llobregat la III Trobada d’animadors de la 
litúrgia, organitzada per la delegació cor-
responent d’aquesta diòcesi. Hi van parti-
cipar prop de 150 persones, vingudes dels 
diferents indrets del bisbat i que habitual-
ment col·laboren amb diversos ministeris 
i serveis en les celebracions litúrgiques 
de les nostres parròquies i comunitats. 
La trobada va començar amb la pregària 
de Tèrcia i amb les paraules de salutació i 
benvinguda a càrrec del bisbe Agustí Cor-
tés. El moment central de la trobada va ser 
la ponència presentada pel bisbe auxiliar 
de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, 
que portava per títol “La litúrgia, lloc d’ex-
pressió i foment de la fe”. La conferència 
va servir per subratllar la importància i 
centralitat de les celebracions litúrgiques 
en la vida cristiana, especialment tenint 
en compte l’Any de la fe, que estem ce-
lebrant. Després d’un breu descans, els 
participants es van separar en tres tallers, 
adreçats respectivament als qui exercei-
xen el ministeri de lectors, els cants i la 
música, i altres tasques i serveis; un dels 
elements que va donar peu a la reflexió i 

[ ]Pastoral
sacramental i
Litúrgia
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8 Pujol van rebre l’Admissió a Ordes en el 

seu camí vers el diaconat.
En finalitzar l’eucaristia, el delegat va 

agrair l’experiència realitzada, presentant 
les següents inquietuds: La necessitat 
d’incloure, amb normalitat, la reflexió so-
bre la vocació en la vida del cristià (infants, 
joves i adults); incorporar en les nostres 
trobades i celebracions quotidianes la pre-
gària per la vocació cristiana en general i, 
concretament, per la vocació sacerdotal i 
religiosa. I animar els infants de la cate-
quesi a formar escolanies com a un bon 
espai vocacional.

Reiterem el nostre agraïment, acom-
panyat de pregària al bon Déu perquè en 
les nostres comunitats i famílies continuïn 
naixent noves i fermes vocacions cristia-
nes que responguin amb generositat a la 
crida de Déu.

Crònica de les iniciatives vocacionals al 
mes de novembre

La Delegació Diocesana de Pastoral Voca-
cional vol donar gràcies a Déu per l’expe-
riència de la nostra estada durant el mes 
de novembre de 2012 a l’Arxiprestat de 
Sant Feliu de Llobregat amb el projecte 
vocacional  “On ets tu?”, juntament amb 
la Cadena de Pregària per les Vocacions. 
Volem agrair sincerament l’acolliment que 
ens han donat en cadascun dels grups on 
ens hem fet presents, concretament en 
el Consell Pastoral Arxiprestal, en el col-
lectiu de preveres i diaca i en la coordina-
dora de catequistes. Creiem que ha estat 
una bona experiència en la qual, a més de 
conèixer personalment a germans i germa-
nes (preveres, religiosos, diaques, laics), 
hem apropat la delegació de Pastoral Vo-
cacional del nostre bisbat als infants, joves 
i adults, transmetent i compartint el signi-
ficat de la vocació cristiana.

La Cadena de Pregària per les Voca-
cions i l’estada vocacional a l’Arxiprestat 
de Sant Feliu de Llobregat va concloure el 
dia 24 de novembre amb un recés voca-
cional predicat pel senyor bisbe a la ca-
pella del Santíssim de la Catedral de Sant 
Llorenç i la celebració de l’eucaristia on 
el Sr. Miquel Àngel Jiménez i el Sr. Pere 

[ ]Pastoral 
vocacional
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D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

Adjuntem també unes pregàries. Ens 
poden ajudar a fer una estona de vetlla, 
personalment o en grup, encomanant tota 
la gent que es troba que la seva vida és 
una “vetlla al ras” (Lluc 2,8) de les dificul-
tats i de la crisi.

I us desitgem un bon Nadal i un 2013 
tan solidari com en siguem capaços i us 
agrairem que, si aquesta petita iniciativa 
us agrada, en feu difusió. Gràcies per tot!

Josep Maria Domingo, Miquel Àngel Ji-
ménez, Pere Pujol, Alba Ribas, Mercè Solé 
i Ramiro Vega.

Carta de l’Equip de Pastoral Obrera i Cà-
ritas per a la sensibilització social durant 
el temps de Nadal 

Benvolguts amics i amigues,
Des de l’Equip de Pastoral Obrera i des 

de Càritas del Bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat us fem arribar aquest senyal de 
Nadal. No és simplement una felicitació. 
És un petit gest simbòlic. És un record per 
a la nostra consciència. És una invitació a 
l’acció i a la solidaritat, començant per ser 
tots plegats més sensibles a un dels grans 
problemes d’aquest temps.

Hi ha molta gent que no té sostre, que 
està perdent la seva casa, que han d’anar 
a viure amuntegats i amb l’ànsia d’aca-
bar al carrer, i endeutats per sempre. És 
una situació molt de Nadal, Jesús nasqué 
fora d’una llar perquè els seus pares “no 
havien trobat lloc a l’hostal” (Lluc 2,7). 
Enguany volem recordar especialment 
tota la gent que està patint per aquesta 
raó.

Per això us enviem aquest retallable 
d’una casa perquè tinguem a prop, a la 
vista i al cor, aquesta gran necessitat. La 
podem muntar molt fàcilment i posar-la al 
nostres pessebres, o en aquella ambienta-
ció nadalenca de casa nostra, a la cambra 
o a la vista de tots.

[ ]Equip de
Pastoral
Obrera
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8 sament a incrementar el testimoni de la 

caritat que el Sant Pare demana com un 
dels fruits en aquest any.

La diòcesi de Terrassa ha erigit Càritas 
Diocesana

El dilluns dia 5 de novembre, Mons. Josep 
Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, 
ha fet pública la constitució canònica de 
Càritas Diocesana com a organisme ofici-
al d’acció caritativa i promoció social de 
l’Església Catòlica a la diòcesi i l’aprovació 
dels estatuts pels quals es regirà.

Així mateix ha comunicat el nomena-
ment del Sr. Salvador Obiols Gras com a Di-
rector General i la Sra. Pilar Taché Sererols 
com a Secretària General, que juntament 
amb Mn. Francesc Catarineu Vilageliu, De-
legat Episcopal de Càritas, assumeixen la 
direcció i coordinació d’aquest àmbit de la 
vida diocesana.

Des de la creació de la diòcesi de Ter-
rassa, el 15 de juny de 2004, el senyor bis-
be ha anat creant els organismes i institu-
cions necessaris per al desenvolupament 
de la seva missió. Si bé l’acció caritativa 
i social de la diòcesi s’ha portat a terme 
des dels inicis de la vida diocesana, calia 
crear jurídicament la institució  per tal de 
disposar d’una estructura pròpia que po-
gués coordinar des de la diòcesi la seva 
tasca.

En el context de l’Any de la fe, la creació 
de Càritas Diocesana contribuirà podero-

[ ]Província
Eclesiàstica de
Barcelona
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8despeses de l’any 2011 i de les previsions 
pel present any 2012. Adjuntem les dades 
estadístiques de les deu diòcesis amb seu 
a Catalunya, agrupades en les Províncies 
Eclesiàstiques de Tarragona (Tarragona, 
Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i 
Vic) i de Barcelona (Barcelona, Sant Feliu 
de Llobregat i Terrassa), i també el movi-
ment econòmic global ordinari i extraordi-
nari de la seva acció pastoral.

Mons. Xavier Salinas, nou bisbe de Ma-
llorca 

Barcelona,  16-11-2012

Al migdia del divendres 16 de novembre 
de 2012, la Santa Seu ha fet públic que el 
Papa Benet XVI ha nomenat bisbe de Ma-
llorca Mons. Xavier Salinas Viñals. Mons. 
Xavier Salinas és bisbe de Tortosa des de 
l’any 1997.

Mons. Xavier Salinas va néixer a Valèn-
cia el dia 23 de gener de 1948, però avi-
at va anar a viure a Sagunt (València). El 
setembre de 1966 ingressà al Seminari 
Metropolità de València. Fou ordenat sa-
cerdot per l’arquebisbe Mons. García Lahi-
guera el 23 de juny de 1974. Fou Coadjutor 
de la parròquia Sant Jaume, de Montcada, 
fins l’any 1976, en què va ser nomenat Pre-
fecte d’Estudis del Seminari Menor de Xà-
tiva. El 1978 és nomenat Consiliari Diocesà 
del Moviment Júnior d’Acció Catòlica. Du-
rant els anys 1979-1982 estudià a la Pon-
tifícia Universitat Salesiana, de Roma, i es 
llicencià en Ciències de l’Educació, espe-
cialitat Catequètica. El 1982, l’arquebisbe 
Mons. Roca Cabanellas el nomenà Delegat 
Diocesà de Catequesi, i l’any 1987 Cape-
llà i Director Espiritual del Reial Col·legi-
Seminari del Corpus Christi, de València. 

D o c u m e n t s

El diumenge 18 de novembre, diada de 
germanor 

Barcelona, 15-11-2012

“l’Església contribueix a crear una socie-
tat millor. Ajuda la teva parròquia, tots hi 
guanyem”

Com cada any per aquestes dates, l’Es-
glésia, al nostre país, dedica un dia a fer 
una col·lecta extraordinària per a cadas-
cuna de les Esglésies locals diocesanes. 
Aquest any el lema de la “Diada de Germa-
nor” és “L’Església contribueix a crear una 
societat millor. Ajuda la teva parròquia, 
tots hi guanyem” i vol conscienciar tots els 
fidels de la necessitat d’ajudar l’Església 
perquè serveixi millor i més adequada-
ment en tots els camps en què treballa a 
favor de la societat (Càritas, serveis d’aco-
llida, formació i catequesi, Seminaris, con-
servació i construcció de temples, celebra-
cions sacramentals, pastoral de joventut, 
esplais i colònies d’estiu, pastoral familiar, 
pastoral de la salut, mitjans de comunica-
ció social, moviments laïcals, atenció a la 
gent gran, missions i ajuda al tercer món, 
i altres).

Cadascuna de les deu diòcesis catala-
nes, i també les altres diòcesis espanyo-
les, informen aquests dies dels comptes i 

[ ]Conferència
Episcopal
Tarraconense
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8 Mallorca, prendrà possessió de la diòcesi 

de Mallorca el dissabte dia 12 de gener de 
2013, a les 11.30 h, a la Catedral de Palma 
de Mallorca.

L’eucaristia de comiat de Mons. Xavier 
Salinas com a bisbe de Tortosa serà el diu-
menge dia 30 de desembre, solemnitat de 
la Sagrada Família, a la Catedral de Torto-
sa, a les 18 h.

De l’any 1990 al 1992 estigué al front de 
la Vicaria Episcopal núm. 5 de l’arxidiòcesi 
de València. L’any 1992 obtingué el Docto-
rat en Ciències de l’Educació, especialitat 
Catequètica, a la Pontifícia Universitat Sa-
lesiana, de Roma. El Sant Pare el nomenà 
Bisbe d’Eivissa el dia 26 de maig de 1992 
i va rebre la consagració episcopal el dia 
6 de setembre del mateix any 1992. El dia 
5 de setembre de 1997 fou nomenat Bisbe 
de Tortosa; prengué possessió el dia 26 
d’octubre de 1997. Des del dia 8 de març 
de 2007 fins al 21 de setembre de 2008 va 
ser, també, Administrador Apostòlic de la 
diòcesi de Lleida.

A la Conferència Episcopal Tarraconen-
se és el Bisbe delegat per a la Catequesi. 
A la Conferència Episcopal Espanyola és 
Vicepresident de la Comissió d’Ensenya-
ment i Catequesi i President de la subco-
missió de Catequesi. El passat 23 d’octu-
bre de 2012, la Santa Seu el va nomenar 
membre del Consell Internacional per a la 
Catequesi, organisme consultiu vinculat a 
la Congregació per al Clergat.

La data de presa de possessió de la di-
òcesi de Mallorca per part de Mons. Xavier 
Salinas Viñals serà anunciada oportuna-
ment.

El GIEC encomana a Déu el nou Bisbe 
de la diòcesi de Mallorca i li desitja encert 
i fruits abundosos en la nova missió apos-
tòlica que la Santa Seu li acaba de confiar. 
Així mateix, el GIEC li agraeix el seu servei 
pastoral a la diòcesi de Tortosa des de 
l’any 1997.

Barcelona,  22-11-2012

Segons informa la Secretaria General del 
Bisbat de Tortosa, Mons. Xavier Salinas 
Viñals, bisbe de Tortosa i bisbe electe de 
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ficació de màrtirs del segle XX a Espanya. 
En el Pla es recorden les paraules del Papa 
Benet XVI quan, precisament en convocar 
l’Any de la fe, va assenyalar que “per la fe, 
els màrtirs van lliurar la vida com a testi-
moni de la veritat de l’Evangeli, que els ha-
via transformat i fet capaços d’arribar, amb 
el perdó dels seus perseguidors, fins el do 
d’amor més gran”.

Nota de Prensa de la C Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española

Los obispos españoles han celebrado, 
desde el pasado lunes día 19 de noviem-
bre, la C Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE) en Ma-
drid. Mañana, viernes 23 de noviembre, la 
Asamblea concluirá con una peregrinación 
a Montilla (Córdoba), donde, desde el pa-
sado 12 de octubre, se celebra el Año Ju-
bilar montillano, con motivo de la Declara-
ción de San Juan de Ávila como Doctor de 
la Iglesia Universal.

Hasta Montilla peregrinarán un total 
de 76 obispos, entre ellos 3 cardenales: 
el Arzobispo de Madrid y Presidente de la 
CEE, Cardenal Antonio Mª Rouco Varela; el 
Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo 
emérito de Sevilla, y el Cardenal Antonio 
Cañizares Llovera, Prefecto de la Congre-
gación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos. Estará presente tam-
bién el Nuncio de Su Santidad en España, 
Mons. D. Renzo Fratini.

El Cardenal Rouco presidirá la concele-
bración eucarística que tendrá lugar a las 
11,30 horas. Será una liturgia estacional, 
que comenzará en la Plaza de la Rosa y 
continuará con una procesión por las ca-
lles de Montilla hasta llegar a la Basílica 
Pontificia, donde se custodia el sepulcro 

Beatificació a Tarragona dels màrtirs del 
segle XX a Espanya 

Barcelona,  22-11-2012

L’Assemblea Plenària de la Conferència 
Episcopal Espanyola, reunida a Madrid 
els dies 19 a 22 de novembre de 2012, ha 
decidit que la cerimònia de beatificació de 
màrtirs del segle XX a Espanya, prevista 
pel diumenge 27 d’octubre de 2013, se ce-
lebri a Tarragona.

La seu elegida, Tarragona, compta amb 
una gran història de fe cristiana i martirial, 
ja que els protomàrtirs hispans, en el segle 
III, són el bisbe de Tarragona, Fructuós i els 
seus dos diaques Auguri i Eulogi. A més, 
en aquesta ocasió, són de Tarragona 147 
màrtirs dels que seran beatificats, entre 
ells el que va ser Bisbe Auxiliar de l’arxi-
diòcesi, Manuel Borràs, i 66 preveres dio-
cesans.

Pròximament, es donaran més detalls 
de la cerimònia de beatificació, l’organit-
zació de la qual correspon a l’Oficina per 
a les Causes dels Sants de la Conferència 
Episcopal Espanyola, juntament amb l’ar-
xidiòcesi amfitriona.

El Pla Pastoral de la Conferència Episco-
pal Espanyola recull, com una de les grans 
accions inscrites en l’Any de la fe, la beati-

[ ]Conferència
Episcopal
Espanyola
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cia de diversas autoridades civiles. La San-
ta Misa será retransmitida en directo por 
13 TV y podrá seguirse también on line en 
la web de la CEE (www.conferenciaepisco-
pal.es) y en www.diocesisdecordoba.com

Por la tarde, los prelados compartirán 
una comida de fraternidad y visitarán la 
Casa de San Juan de Ávila y el Monasterio 
de Santa Clara.

Participación en la Asamblea Plenaria

Participan en la Asamblea 76 de los 77 
obispos en activo: 2 cardenales, 13 ar-
zobispos más el Ordinario castrense, 52 
diocesanos y 9 auxiliares. La diócesis de 
Mallorca, pendiente de la toma de pose-
sión de Mons. D. Javier Salinas Viñals, está 
representada por su Administrador dioce-
sano, D. Lluc Riera Coll.

El Obispo auxiliar de Pamplona y Tude-
la, Mons. D. Juan Antonio Aznárez Cobo, 
que recibió la ordenación episcopal el pa-
sado 9 de septiembre; y el Obispo auxiliar 
de Getafe, Mons. D. José Rico Pavés, que 
recibió la ordenación episcopal el 21 de 
septiembre, asisten a la Plenaria por pri-
mera vez. Los prelados han quedado ads-
critos, respectivamente, a las Comisiones 
Episcopales de Apostolado Seglar, dentro 
de la Subcomisión de Familia y Vida, y a 
la Comisión Episcopal para la Doctrina de 
la Fe. Por su parte, el Obispo de Orense, 
Mons. D. José Leonardo Lemos Montaner, 
ha quedado adscrito a la Comisión Episco-
pal de Liturgia.

También están presentes cardenales, 
arzobispos y obispos eméritos. En esta 
ocasión asisten como invitados el Arzobis-
po de Cagliari, Mons. D. Arrigo Miglio, en 
representación de la Conferencia Episco-

pal Italiana; el Obispo emérito de Lamego, 
Mons. D. Jacinto Botelho, en representa-
ción de la Conferencia Episcopal Portu-
guesa; el Obispo de Bata, Mons. D. Juan 
Matogo Oyana, en representación de la 
Conferencia Episcopal de Guinea Ecuato-
rial; y  el Obispo de Gibraltar, Mons. D. Ral-
ph Heskett.

La Plenaria ha tenido un recuerdo es-
pecial para el Obispo emérito de Albacete, 
Mons. D. Ireneo García Alonso, fallecido el 
pasado 4 de junio, y para Mons. D. Gabino 
Díaz Merchán, Arzobispo emérito de Ovie-
do, que no ha podido asistir a la Asamblea, 
y que ha enviado un cariñoso saludo a los 
obispos. Mons. Díaz Merchán es el único 
obispo español vivo de los que asistieron 
a las sesiones del Concilio Vaticano II, de 
cuya apertura se cumplen ahora 50 años.

Discurso inaugural del Cardenal Rouco

Dado que esta hace el número 100 de las 
Asambleas Plenarias, el Cardenal Rouco 
Varela quiso “dar gracias a Dios por este 
precioso instrumento de la colegialidad 
episcopal que son las Conferencias de los 
obispos, creadas o potenciadas después 
del Concilio” y también hacer un pequeño 
recorrido por la historia de la Conferencia 
Episcopal Española, inaugurada en 1966. 
El Cardenal destacó que “el papel jugado 
por la Conferencia Episcopal en la vida de 
la Iglesia en estos ya casi cincuenta años 
de vida ha sido de una decisiva y benefi-
ciosa importancia para la Iglesia misma y 
para su presencia y acción evangelizadora 
en la sociedad española”.

En la segunda parte de su discurso, el 
Presidente de la CEE hizo analizó “la hora 
actual de la Iglesia en España, al hilo del 
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal”, 



4 1 9

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 4
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la misión ad gentes y la atención pastoral 
que hay que prestar, particularmente en 
los países más secularizados, a las perso-
nas bautizadas que no viven las exigencias 
del bautismo. Por último, el Cardenal su-
brayó la gran experiencia que ha supuesto 
“habernos encontrado con hermanos de 
todo el mundo, a quienes hemos podido 
escuchar y con quienes hemos podido ha-
blar de la única misión de la Iglesia para 
todos los hombres: la evangelización de 
nuestros contemporáneos”.

Saludo del Nuncio 

El Nuncio de Su Santidad en España, Mons. 
D. Renzo Fratini, también comenzó su salu-
do a la Plenaria celebrando sus cien sesio-
nes. “Los Obispos españoles - afirmó- han 
expresado vivamente la preocupación, la 
responsabilidad y el cuidado por la Igle-
sia que peregrina en España viviendo la 
Colegialidad Episcopal en sintonía con la 
Cabeza del Colegio, el Sucesor de Pedro, 
el Papa”. Mons. Fratini repasó en sus pa-
labras algunos de los temas que se iban a 
trabajar en la Plenaria, como por ejemplo 
el Catecismo, la atención a la formación 
del clero o las relaciones mutuas entre los 
obispos y la vida consagrada.

Nota sobre la legislación familiar y la crisis 
económica 

La Plenaria ha aprobado una Nota sobre 
la legislación familiar y la crisis económi-
ca. En ella, la Asamblea “se ve en el deber 
de tener que recordar que la actual legis-
lación española referente al matrimonio 
es gravemente injusta. Lo es porque no 
reconoce netamente la institución del ma-

aprobado el pasado 27 de abril, vigente 
hasta el año 2016 y que lleva por título: La 
nueva evangelización desde la Palabra de 
Dios. “Por tu Palabra, echaré las redes (Lc 
5,5)”. El Cardenal Rouco fue recorriendo 
acciones concretas de gran relevancia, 
algunas de ellas ya puestas en marcha. 
Entre otras, destacó la redacción del docu-
mento “La verdad del amor humano”, en 
un momento especialmente delicado en 
España dado que “la actual legislación so-
bre el matrimonio es gravemente injusta, 
porque no reconoce netamente la institu-
ción del matrimonio en su especificidad”. 
Y recordó también el contexto de crisis al 
que se hace referencia en el Plan Pastoral 
y al que los obispos trataron una vez más 
en el reciente documento de la Comisión 
Permanente “Ante la crisis, solidaridad”, 
del 3 de octubre de 2012. Tomando algu-
nas palabras del citado documento, el 
Cardenal pidió “que los costes de la crisis 
no recaigan sobre los más débiles, con 
especial atención a los emigrantes”; que 
“se preserve el bien de la unida, al mismo 
tiempo que el de la rica diversidad de los 
pueblos de España” y que se busquen con 
urgencia soluciones “que permitan a esas 
familias (desahuciadas) –igual que se ha 
hecho con otras instituciones sociales– 
hacer frente a sus deudas sin tener que 
verse en la calle”.

La última parte de su discurso la dedi-
có al Sínodo de los obispos sobre la nueva 
evangelización para la transmisión de la 
fe cristiana, en el que él mismo ha parti-
cipado, y que ha tenido lugar en Roma del 
7 al 28 de octubre. El Cardenal repasó las 
tres grandes líneas de la homilía del Papa 
en la Eucaristía de clausura: necesidad de 
acompañar con una catequesis adecuada 
los sacramentos de la iniciación cristiana, 

D o c u m e n t s
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asignación tributaria a favor de la Iglesia. 
Se trata de un pequeño gesto, con el que 
se quiere animar a todos a contribuir (o 
a seguir haciéndolo) generosamente con 
Cáritas, en particular en estos momentos 
de crisis. Son ya muchos obispos, sacerdo-
tes, religiosos, religiosas y fieles laicos los 
que lo vienen haciendo de modo perma-
nente y también con gestos especiales, y 
son cada día más también los que, a pesar 
de las dificultades del tiempo que estamos 
atravesando, se incorporan como volunta-
rios para dedicar su tiempo en las diferen-
tes organizaciones de la Iglesia, al servicio 
de la caridad y de las personas que más lo 
necesitan.

Beatificación de mártires en Tarragona

La Asamblea Plenaria ha decidido que la 
ceremonia de beatificación de mártires del 
siglo XX en España, prevista para el 27 de 
octubre de 2013, se celebre en Tarragona.

La sede elegida cuenta con una gran 
historia de fe cristiana y martirial, pues los 
protomártires hispanos son el obispo de 
Tarragona, Fructuoso, y sus dos diáconos 
Augurio y Eulogio. Además, en esta oca-
sión 147 mártires de los que serán beatifi-
cados son de Tarragona, entre ellos el que 
fue Obispo Auxiliar de la diócesis, Manuel 
Borrás y 66 sacerdotes diocesanos.

Próximamente se darán más detalles 
de la ceremonia de beatificación, cuya or-
ganización corresponde a la Oficina para 
las Causas de los Santos de la Conferencia 
Episcopal Española, con la diócesis anfi-
triona.

El Plan Pastoral de la CEE recoge como 
una de las grandes acciones, inscritas en 
el Año de la Fe, la beatificación de márti-

trimonio en su especificidad”. Los obispos 
subrayan la importancia de la familia y 
afirman que “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 la solidaridad de tantas familias en la 
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”.

La CEE destinará a Cáritas 6 millones de 
euros

La Conferencia Episcopal Española entre-
gará a las Cáritas diocesanas 6 millones 
de euros. Con carácter extraordinario y 
por quinto año consecutivo, la Plenaria ha 
decidido mantener este gesto y, en esta 
ocasión, aumentar la cuantía en un 20% 
con respecto al año pasado. Esto es espe-
cialmente relevante en un año en el que 
todas las demás partidas presupuestarias 
quedan congeladas.

En el 2011 se entregó  una aportación 
económica de 5 millones de euros, este 
año serán 6 millones. En total durante los 
últimos cinco años, la CEE ha entregado a 
Cáritas casi 20 millones de euros.

Los 6 millones no son, ni mucho me-
nos, el total de lo que la Iglesia aporta a 
Cáritas, porque Cáritas es la Iglesia misma 
en su estructura más fundamental que es 
la parroquia. Son las parroquias las que 
corren con todos los gastos ordinarios, 
las que recogen los donativos y es en las 
comunidades parroquiales donde surgen 
los voluntarios que entregan su tiempo 
en Cáritas. Los 6 millones de euros son 
tan solo un donativo extraordinario de la 
Conferencia Episcopal Española, que se 
entrega del Fondo Común Interdiocesa-
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Además, han informado también Mons. 
D.Carlos Escribano Subías, sobre la si-
tuación de la Acción Católica en España; 
el Rvdo. D. Ángel Galindo García, Rector 
Magnífico de la UPSA, sobre la situación 
de la Universidad Pontificia de Salamanca; 
y el Rvdo. D. Anastasio Gil García, sobre las 
Obras Misionales Pontificias.

V Centenario del nacimiento de Santa Te-
resa de Jesús

La Plenaria ha acordado la constitución de 
una “Junta Episcopal pro V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús”. Es-
tará formada por el Presidente de la CEE, 
el Obispo de Ávila, el Arzobispo de Sevilla, 
el Obispo de Salamanca, el Presidente de 
la Comisión Episcopal de Pastoral, el Pre-
sidente de la Comisión Episcopal de Vida 
Consagrada y el Secretario General de la 
CEE. Esta Junta será la encargada de trazar 
las líneas generales de las acciones que se 
vayan a realizar y constituirá más adelante 
una Comisión Ejecutiva, encargada de lle-
varlas a la práctica.

El Plan Pastoral de la CEE prevé como 
acción prioritaria promover la pastoral de 
la santidad con ocasión del V Centenario 
del nacimiento de la Santa, que se celebra-
rá en el año 2015

Aprobación presupuestos 2013 

Los obispos han aprobado los balances y 
liquidación presupuestaria del año 2011 
del Fondo Común Interdiocesano, de la 
Conferencia Episcopal y de los organismos 
que de ella dependen. Asimismo, ha apro-
bado la constitución y distribución del Fon-
do Común Interdiocesano para el año 2013 
y los presupuestos para el próximo año, 

res del siglo XX en España. En el Plan se 
recuerdan las Palabras del Papa Benedic-
to XVIcuando, precisamente al convocar 
el Año de la Fe, señaló que “por la fe, los 
mártires entregaron su vida como testi-
monio de la verdad del Evangelio, que los 
había transformado y hecho capaces de 
llegar hasta el mayor don del amor con el 
perdón de sus perseguidores”.

Catecismo “Testigos del Señor”

Los obispos han aprobado, como texto 
base, el borrador del Segundo Catecismo 
para la Iniciación Cristiana “Testigos del 
Señor”, destinado a niños y adolescentes 
entre los 10 y 14 años. Volverá a la Plenaria 
para continuar con su estudio y revisión.
Este Catecismo será continuación de “Je-
sús es el Señor”, primer catecismo de in-
fancia, que es cada vez más utilizado en 
todas las diócesis.

Otros documentos e informaciones

La Comisión Episcopal para la Vida Consa-
grada ha presentado un borrador de docu-
mento sobre “Iglesia particular y Vida Con-
sagrada. Cauces operativos para facilitar 
las relaciones mutuas entre los obispos y 
la Vida Consagrada en España”. Dicho bo-
rrador ha sido aprobado como texto base 
y se continuará con su estudio y revisión.

Por su parte, la Comisión Episcopal del 
Clero ha presentado para su estudio un 
Curso de Acogida y Formación de los sa-
cerdotes procedentes de otros países con 
encargo pastoral.

En esta Asamblea Plenaria, los obispos 
han recibido las habituales informaciones 
sobre asuntos de seguimiento, asuntos 
económicos y Comisiones Episcopales. 
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Missatge de Benet XVI per a la XXVIII Jor-
nada Mundial de la Joventut 2013 

Vaticà, 18-10-2012

Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles 
meus (cf. Mt 28,19)

Benvolguts joves,
Vull fer-vos arribar a tots una salutació 

plena d’alegria i afecte. Estic segur que 
la majoria de vosaltres vàreu tornar de la 
Jornada Mundial de la Joventut de Madrid 
«arrelats i edificats en Crist, ferms en la fe» 
(cf. Col 2,7). En aquest any hem celebrat a 
les diferents diòcesis l’alegria de ser cris-
tians, inspirats pel tema: «Viviu sempre 
contents en el Senyor!» (Fl 4,4). I ara ens 
estem preparant per a la propera Jornada 
mundial, que se celebrarà a Rio de Janeiro, 
al Brasil, el mes de juliol de 2013.

Voldria renovar-vos sobretot la meva in-
vitació a participar en aquesta important 
cita. La cèlebre estàtua del Crist Redemp-
tor, que domina aquella bonica ciutat bra-
silera, en serà el símbol eloqüent. Els seus 
braços oberts són el signe de l’acolliment 
que el Senyor regala a tots els qui acu-
deixen a ell, i el seu cor representa l’amor 
immens que té per cadascun de vosaltres. 
Deixeu-vos atraure per ell! Viviu aquesta 
experiència de l’encontre amb Crist, al cos-

tanto de la Conferencia Episcopal como de 
los organismos que de ella dependen.

Nuevo miembro del Consejo de Economía

La Asamblea Plenaria ha elegido al obispo 
de Jaén, Mons. D. Ramón del Hoyo López, 
como nuevo miembro del Consejo de Eco-
nomía. Sustituye a Mons. D. Rafael Pal-
mero Ramos, obispo emérito de Orihuela-
Alicante.

Mons. D. Eduardo García Parrilla, Protono-
tario apostólico supernumerario

El martes, día 20 de noviembre, a las 13,00 
horas, en el aula de la Asamblea Plenaria, 
Mons. D. Eduardo García Parrilla recibió 
de manos del Cardenal Rouco  Varela, el 
título de Protonotario apostólico supernu-
merario, otorgado por el Santo Padre, en 
reconocimiento a su trabajo como Vicese-
cretario General de la CEE durante más de 
15 años, desde 1997 hasta el pasado mes 
de junio, al ser nombrado Vicario General 
de Sigüenza-Guadalajara. En un entraña-
ble acto, Mons. García Parrilla dio gracias 
a Dios y a cuantos le han acompañado en 
el camino durante estos años de trabajo 
en la CEE.

Aprobación de Asociaciones Nacionales

La Asamblea Plenaria ha acordado apro-
bar los Estatutos y erigir canónicamente la 
"Fundación Educativa ACI" y la "Fundación 
Educativa Franciscanas de Montpellier".

[ ]Santa Seu
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al de Madrid, sobretot en la trobada amb 
els voluntaris.

Hi ha avui molts joves que dubten pro-
fundament que la vida sigui un do i no ve-
uen amb claredat el seu camí. Davant les 
dificultats del món contemporani, molts es 
pregunten ben sovint: Què puc fer? La llum 
de la fe il·lumina aquesta foscor, ens fa 
comprendre que cada existència té un va-
lor inestimable, perquè és fruit de l’amor 
de Déu. Ell estima també aquell que s’ha 
allunyat d’ell; té paciència i espera, encara 
més, ha entregat el seu Fill, mort i ressus-
citat, perquè ens alliberi radicalment del 
mal. I Crist ha enviat els seus deixebles 
perquè portin a tots els pobles aquest 
anunci joiós de salvació i de vida nova.

En la seva missió d’evangelització, l’Es-
glésia compta amb vosaltres. Estimats jo-
ves: Vosaltres sou els primers missioners 
entre els joves. Al final del concili Vaticà II, 
el 50è aniversari del qual estem celebrant 
en aquest any, el servent de Déu Pau VI va 
entregar als joves del món un Missatge 
que començava amb aquestes paraules: 
«A vosaltres, els joves d’un sexe i de l’altre 
de tot el món, el Concili vol dirigir el seu úl-
tim missatge. Perquè sou vosaltres els que 
recollireu la torxa de mans dels vostres 
progenitors i viureu en el món en el mo-
ment de les transformacions més grans de 
la seva història. Sou vosaltres els qui, re-
collint el millor de l’exemple i els ensenya-
ments dels vostres pares i mestres, forma-
reu la societat de demà; us salvareu o mo-
rireu amb ella.» Concloïa amb una crida: 
«Construïu amb entusiasme un món millor 
que el dels vostres progenitors!» (Missat-
ge als Joves, 8 de desembre de 1965).

Estimats joves, aquesta invitació és de 
gran actualitat. Estem vivint un període 
històric molt particular. El progrés tècnic 

tat de tants altres joves que es reuniran a 
Rio per a la propera trobada mundial! Dei-
xeu-vos estimar per ell i sereu els testimo-
nis que el món tant necessita.

Us invito a preparar-vos per a la Jorna-
da Mundial de Rio de Janeiro meditant des 
d’ara sobre el tema de la trobada: «Aneu a 
tots els pobles i feu-los deixebles meus» 
(cf. Mt 28,19). Es tracta de la gran exhor-
tació missionera que Crist va deixar a tota 
l’Església i que continua sent actual també 
avui, dos mil anys després. Aquesta crida 
missionera ha de ressonar ara amb força 
en els vostres cors. L’any de preparació 
per a la trobada de Rio coincideix amb 
l’Any de la fe, al començament del qual 
el Sínode dels Bisbes ha dedicat els seus 
treballs a «La nova evangelització per a la 
transmissió de la fe cristiana». Per això, 
estimats joves, m’alegro que també vosal-
tres us impliqueu en aquest impuls missi-
oner de tota l’Església: fer conèixer Crist, 
que és el do més preciós que podeu donar 
als altres.

1. Una crida urgent
La història ens ha mostrat quants joves, 

per mitjà del do generós d’ells mateixos i 
anunciant l’evangeli, han contribuït enor-
mement al regne de Déu i al desenvolupa-
ment d’aquest món. Amb gran entusiasme, 
han portat la Bona Nova de l’amor de Déu, 
que s’ha manifestat en Crist, amb mitjans 
i possibilitats molt inferiors respecte als 
que disposem avui. Penso, per exemple, 
en el beat José de Anchieta, jove jesuï-
ta espanyol del segle XVI, que va partir a 
les missions al Brasil quan tenia menys 
de vint anys i es va convertir en un gran 
apòstol del Nou Món. Però penso també 
en els qui us dediqueu generosament a la 
missió de l’Església. D’això vaig obtenir un 
testimoni sorprenent en la Jornada Mundi-
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8 la invitació a mirar-lo: «Feu-vos deixebles 

meus, que sóc mansuet i humil de cor» (Mt 
11,29). Un deixeble és, de fet, una persona 
que es posa a l’escolta de la paraula de Je-
sús (cf. Lc 10,39), al qual es reconeix com el 
bon Mestre que ens ha estimat fins donar 
la vida. Per això, es tracta que cadascun de 
vosaltres es deixi plasmar cada dia per la 
paraula de Déu, que us farà amics del Se-
nyor Jesucrist, capaços d’incorporar altres 
joves en aquesta amistat amb ell.

Us aconsello que feu memòria dels dons 
rebuts de Déu per a transmetre’ls. Apreneu 
a llegir la vostra història personal, preneu 
també consciència de l’herència merave-
llosa de les generacions que us han prece-
dit: Nombrosos creients ens han transmès 
la fe amb valentia, enfrontant-se a proves 
i incomprensions. No oblidem mai que for-
mem part d’una enorme cadena d’homes i 
dones que ens han transmès la veritat de 
la fe i que compten amb nosaltres perquè 
d’altres la rebin. El fet de ser missioners 
pressuposa el coneixement d’aquest patri-
moni rebut, que és la fe de l’Església. Cal 
conèixer allò en què es creu, per a poder 
anunciar-ho. Com vaig escriure en la intro-
ducció del YouCat, el catecisme per a joves 
que us vaig regalar en la Trobada mundial 
de Madrid, «heu de conèixer la vostra fe de 
manera tan precisa com un especialista en 
informàtica coneix el sistema operatiu del 
seu ordinador, com un bon músic coneix la 
seva composició musical. Sí, heu d’estar 
més profundament arrelats en la fe que la 
generació dels vostres pares, per a poder 
fer front als reptes i temptacions d’aquest 
temps amb força i decisió» (Pròleg).

3. Aneu
Jesús va enviar els seus deixebles en 

missió amb aquest encàrrec: «Aneu per tot 

ens ha ofert possibilitats inaudites d’inter-
acció entre els homes i la població, però la 
globalització d’aquestes relacions només 
serà positiva i farà créixer el món en hu-
manitat si es basa no en el materialisme 
sinó en l’amor, que és l’única realitat ca-
paç d’omplir el cor de cadascú i d’unir les 
persones. Déu és amor. L’home que s’obli-
da de Déu es queda sense esperança i és 
incapaç d’estimar el seu proïsme. Per això, 
és urgent testimoniar la presència de Déu, 
perquè cadascú la pugui experimentar. La 
salvació de la humanitat i la salvació de 
cadascun de nosaltres estan en joc. Qui 
comprengui aquesta necessitat, només 
podrà exclamar amb Pau: «Ai de mi si no 
anunciés l’evangeli!» (1Co 9,16).

2. Sigueu deixebles de Crist
Aquesta crida missionera se us adre-

ça també per una altra raó: És necessària 
per al vostre camí de fe personal. El beat 
Joan Pau II va escriure: «La fe es reforça 
donant-la» (Enc. Redemptoris missio, 2). 
En anunciar l’evangeli vosaltres mateixos 
creixeu arrelant-vos cada vegada més pro-
fundament en Crist, us convertiu en cris-
tians madurs. El compromís missioner és 
una dimensió essencial de la fe; no es pot 
ser un creient veritable si no s’evangelit-
za. L’anunci de l’evangeli només pot ser la 
conseqüència de l’alegria d’haver trobat 
en Crist la roca sobre la qual construir la 
pròpia existència. Esforçant-vos a servir 
els altres i a anunciar-los l’evangeli, la vos-
tra vida, sovint dispersa en diferents acti-
vitats, trobarà la seva unitat en el Senyor, 
us construireu també vosaltres mateixos, 
creixereu i madurareu en humanitat.

Què significa ser missioners? Significa 
sobretot ser deixebles de Crist, escoltar una 
vegada i una altra la invitació a seguir-lo, 
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4. Arribeu a tots els pobles
Crist ressuscitat va enviar als seus 

deixebles a testimoniar la seva presència 
salvadora a tots els pobles, perquè Déu, 
en el seu amor sobreabundant, vol que 
tothom se salvi i que ningú no es perdi. 
Amb el sacrifici d’amor de la Creu, Jesús 
va obrir el camí perquè cada home i cada 
dona puguin conèixer Déu i entrar en co-
munió d’amor amb ell. Ell va constituir una 
comunitat de deixebles per portar l’anunci 
de salvació de l’evangeli fins als confins de 
la terra, per arribar als homes i dones de 
cada lloc i de tots els temps. Fem nostre 
aquest desig de Jesús!

Benvolguts amics, obriu els ulls i mireu 
al vostre voltant. Hi ha molts joves que han 
perdut el sentit de l’existència. Aneu! Crist 
també us necessita. Deixeu-vos portar pel 
seu amor, sigueu instruments d’aquest 
amor immens, perquè arribi a tots, especi-
alment als qui estan «lluny». Alguns estan 
lluny geogràficament, mentre que altres 
estan lluny perquè la seva cultura no deixa 
espai a Déu; alguns encara no han aco-
llit personalment l’evangeli, d’altres, en 
canvi, malgrat haver-lo rebut, viuen com 
si Déu no existís. Obrim a tots les portes 
del nostre cor; intentem entrar en diàleg 
amb ells, amb senzillesa i respecte mutu. 
Aquest diàleg, si és viscut amb amistat 
vertadera, donarà fruit. Els «pobles» als 
quals hem estat enviats no són només 
els altres països del món, sinó també els 
diferents àmbits de la vida: les famílies, 
els barris, els ambients d’estudi o treball, 
els grups d’amics i els llocs d’oci. L’anunci 
joiós de l’evangeli està destinat a tots els 
ambients de la nostra vida, sense exclusió.

Voldria subratllar dos camps en què 
heu de viure amb especial atenció el vos-
tre compromís missioner. El primer és el 

el món i anuncieu la bona nova de l’evan-
geli a tota la creació. Els qui creuran i seran 
batejats se salvaran» (Mc 16,15-16). Evan-
gelitzar significa portar als altres la Bona 
Nova de la salvació, i aquesta Bona Nova 
és una persona: Jesucrist. Quan el trobo, 
quan descobreixo fins a quin punt sóc es-
timat per Déu i salvat per ell, neix en mi 
no sols el desig, sinó la necessitat de fer-lo 
conèixer a d’altres. Al principi de l’Evan-
geli de Joan veiem Andreu que, després 
d’haver trobat Jesús, s’afanya a portar-li el 
seu germà Simó (cf. Jn 1,40-42). L’evange-
lització parteix sempre de l’encontre amb 
Crist, el Senyor. Qui s’ha acostat a ell i ha 
fet l’experiència del seu amor, vol compar-
tir tot seguit la bellesa d’aquest encontre 
que neix d’aquesta amistat. Com més co-
neixem Crist, més el volem anunciar. Com 
més parlem amb ell, més volem parlar 
d’ell. Com més ens hem deixat conquerir, 
més desitgem portar-ne d’altres cap a ell.

Per mitjà del baptisme, que ens fa néi-
xer a una vida nova, l’Esperit Sant s’esta-
bleix en nosaltres i inflama la nostra ment i 
el nostre cor. És ell qui ens guia a conèixer 
Déu i a entaular una amistat cada vegada 
més profunda amb Crist; és l’Esperit qui 
ens impulsa a fer el bé, a servir els altres, a 
lliurar-nos. Mitjançant la confirmació som 
enfortits pels seus dons per a testimoni-
ar l’evangeli cada vegada amb més ma-
duresa. L’ànima de la missió és l’Esperit 
d’amor, que ens empeny a sortir de nos-
altres mateixos per «anar» i evangelitzar. 
Estimats joves, deixeu-vos conduir per la 
força de l’amor de Déu, deixeu que aquest 
amor venci la tendència a tancar-se en el 
món propi, en els problemes propis, en els 
costums propis. Tingueu el valor de «sor-
tir» de vosaltres mateixos cap als altres i 
guiar-los fins a l’encontre amb Déu.



N o v e m b r e  -  D e s e m b r e  2 0 1 24 2 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
8 vida, hi ha el desig de conèixer Crist i de 

viure els valors de l’evangeli, però no se 
senten idonis ni capaços. Què es pot fer? 
Sobretot, amb la vostra proximitat i el 
vostre testimoni senzill, obriu un forat a 
través del qual Déu pugui tocar els seus 
cors. L’anunci de Crist no consisteix no-
més en paraules, sinó que ha d’implicar 
tota la vida i traduir-se en gestos d’amor. 
És l’amor que Crist ha infós en nosaltres 
allò que ens fa evangelitzadors; el nostre 
amor ha de conformar-se cada cop més 
amb el seu. Com el bon samarità, hem de 
tractar amb atenció els qui trobem, hem de 
saber escoltar, comprendre i ajudar, per a 
poder guiar el qui cerca la veritat i el sentit 
de la vida cap a la casa de Déu, que és l’Es-
glésia, on es troba l’esperança i la salvació 
(cf. Lc 10,29-37). Benvolguts amics, mai no 
oblideu que el primer acte d’amor que po-
deu fer envers el proïsme és compartir la 
font de la nostra esperança: Qui no dóna 
Déu, dóna molt poc. Jesús ordena als seus 
Apòstols: «Aneu, doncs, a tots els pobles 
i feu-los deixebles meus, batejant-los en 
el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant 
i ensenyant-los a guardar tot allò que us 
he manat» (Mt 28,19-20). Els mitjans que 
tenim per a «fer deixebles» són principal-
ment el baptisme i la catequesi. Això signi-
fica que hem de conduir les persones que 
estem evangelitzant perquè trobin Crist 
viu, de manera particular en la seva Parau-
la i en els sagraments. D’aquesta manera 
podran creure en ell, coneixeran Déu i viu-
ran de la seva gràcia. Voldria que cadascú 
es preguntés: He tingut alguna vegada el 
valor de proposar el baptisme als joves 
que encara no l’han rebut? He invitat algú 
a seguir un camí per descobrir la fe cristi-
ana? Benvolguts amics, no tingueu por de 
proposar als vostres coetanis l’encontre 

de les comunicacions socials, en particu-
lar el món d’Internet. Estimats joves, com 
ja us vaig dir en una altra ocasió, «sentiu-
vos compromesos a sembrar en la cultura 
d’aquest nou ambient comunicatiu i infor-
matiu els valors sobre els quals se sosté 
la vostra vida. […] A vosaltres, joves, que 
gairebé espontàniament us sentiu en sin-
tonia amb aquests nous mitjans de comu-
nicació, us correspon de manera particular 
la tasca d’evangelitzar aquest “continent 
digital”» (Missatge per a la XLIII Jornada 
Mundial de les Comunicacions Socials, 
24 maig 2009). Per això, sapigueu utilit-
zar amb saviesa aquest mitjà, considerant 
també les insídies que conté, en particular 
el risc de la dependència, de confondre el 
món real amb el virtual, de substituir l’en-
contre i el diàleg directe amb les persones 
amb els contactes a la xarxa.

El segon àmbit és el de la mobilitat. 
Avui són cada cop més nombrosos els 
joves que viatgen, tant per motius d’es-
tudi, de treball o de diversió. Però penso 
també en tots els moviments migratoris, 
en els quals milions de persones, sovint 
joves, es traslladen i canvien de regió o 
país per motius econòmics o socials. Tam-
bé aquests fenòmens poden convertir-se a 
vegades en providencials per a la difusió 
de l’evangeli. Estimats joves, no tingueu 
por de testimoniar la vostra fe també en 
aquests contextos; comunicar l’alegria de 
l’encontre amb Crist és un do preciós per a 
aquells amb qui us trobeu.

5. Feu deixebles
Penso que sovint heu experimentat 

la dificultat perquè els vostres coetanis 
participin en l’experiència de la fe. Sovint 
haureu constatat que en molts joves, es-
pecialment en certes fases del camí de la 
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vostre testimoniatge cristià, participant 
amb fidelitat en la missa dominical i sem-
pre que pugueu durant la setmana. Acudiu 
sovint al sagrament de la reconciliació, que 
és un encontre preciós amb la misericòrdia 
de Déu que ens acull, ens perdona i reno-
va els nostres cors en la caritat. No dubteu 
a rebre el sagrament de la confirmació, si 
encara no l’heu rebut, preparant-vos amb 
cura i sol·licitud. És, junt amb l’eucaristia, 
el sagrament de la missió per excel·lència, 
que ens dóna la força i l’amor de l’Espe-
rit Sant per a professar la fe sense por. Us 
encoratjo també a fer adoració eucarística; 
detenir-se en l’escolta i el diàleg amb Jesús 
present en el sagrament és el punt de par-
tença d’un nou impuls missioner.

Si seguiu per aquest camí, Crist mateix 
us donarà la capacitat de ser plenament 
fidels a la seva Paraula i de testimoniar-lo 
amb lleialtat i valor. A vegades sereu cri-
dats a demostrar la vostra perseverança, 
en particular quan la paraula de Déu sus-
citi oposició o foscor. A certes regions del 
món, per la manca de llibertat religiosa, 
alguns de vosaltres patiu pel fet de no po-
der donar testimoniatge de la vostre fe en 
Crist. Hi ha qui ja ha pagat amb la vida el 
preu de la seva pertinença a l’Església. Us 
animo a romandre ferms en la fe, segurs 
que Crist és al vostre costat en aquesta 
prova. Ell us repeteix: «Feliços vosaltres 
quan, per causa meva, us insultaran, us 
perseguiran i escamparan contra vosaltres 
tota mena de calúmnies. Alegreu-vos-en i 
celebreu-ho, perquè la vostra recompensa 
és gran en el cel» (Mt 5,11-12).

7. Amb tota l’Església
Estimats joves, per a romandre ferms 

en la confessió de la fe cristiana allí on heu 
estat enviats, necessiteu l’Església. Ningú 

amb Crist. Invoqueu l’Esperit Sant: Ell us 
guiarà per a poder entrar cada cop més en 
el coneixement i l’amor de Crist i us farà 
creatius per a transmetre l’evangeli.

6. Ferms en la fe
Davant les dificultats de la missió 

d’evangelitzar, a vegades tindreu la temp-
tació de dir com el profeta Jeremies: «Ah, 
Senyor, Déu meu! Sóc massa jove. Com 
sabré parlar?» Però Déu també us respon: 
«No diguis que ets massa jove. Vés on jo 
t’enviaré, digues el que jo t’ordenaré» (Jr 
1,6-7). Quan us sentiu ineptes, incapaços 
i febles per a anunciar i testimoniar la fe, 
no temeu. L’evangelització no és una ini-
ciativa nostra que depengui sobretot dels 
nostres talents, sinó que és una resposta 
confiada i obedient a la crida de Déu, i per 
això no es basa en la nostra força, sinó en 
la seva. Això ho va experimentar l’apòstol 
Pau: «Portem aquest tresor en gerres de 
terrissa, perquè quedi ben clar que aquest 
poder incomparable ve de Déu, i no pas de 
nosaltres» (2Co 4,7).

Per això us invito a arrelar-vos en la 
pregària i en els sagraments. L’evangelit-
zació autèntica neix sempre de la pregària 
i hi està sostinguda. Primer hem de parlar 
amb Déu per poder parlar de Déu. En la 
pregària encomanem al Senyor les perso-
nes a qui hem estat enviats i supliquem-li 
que els toqui el cor; demanem a l’Esperit 
Sant que ens faci instruments seus per a la 
salvació d’ells; demanem a Crist que posi 
les paraules en els nostres llavis i ens faci 
ser signes del seu amor. De manera més 
general, demanem per la missió de tota 
l’Església, d’acord amb la petició explícita 
de Jesús: «Pregueu, doncs, a l’amo dels 
sembrats que enviï segadors als seus sem-
brats» (Mt 9,38). Sapigueu trobar en l’eu-
caristia la font de la vostra vida de fe i del 
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8 ar a portar l’evangeli de Crist als llocs on 

us trobeu; cadascun de vosaltres és valu-
ós en el gran mosaic de l’evangelització.

8. «Aquí em tens, Senyor»
Estimats joves, en concloure voldria 

invitar-vos a escoltar en el més profund 
de vosaltres mateixos la crida de Jesús 
a anunciar el seu evangeli. Com ho mos-
tra la gran estàtua de Crist Redemptor a 
Rio de Janeiro, el seu cor està obert per 
estimar a tots, sense distinció, i els seus 
braços estan estesos per abraçar a tots. 
Sigueu, vosaltres, el cor i els braços de Je-
sús. Aneu a donar testimoniatge del seu 
amor, sigueu els nous missioners animats 
per l’amor i l’acolliment. Seguiu l’exemple 
dels grans missioners de l’Església, com 
sant Francesc Xavier i tants altres.

Al final de la Jornada Mundial de la Jo-
ventut a Madrid vaig beneir alguns joves 
de diferents continents que partien en 
missió. Ells representaven tants joves 
que, seguint el profeta Isaïes, diuen al Se-
nyor: «Aquí em tens. Envia-m’hi» (Is 6,8). 
L’Església confia en vosaltres i us agraeix 
sincerament el dinamisme que li doneu. 
Useu els vostres talents amb generositat 
al servei de l’anunci de l’evangeli. Sabem 
que l’Esperit Sant es regala a aquells que, 
en pobresa de cor, es posen a disposició 
d’aquest anunci. No tingueu por. Jesús, 
Salvador del món, és amb nosaltres cada 
dia, fins a la fi del món (cf. Mt 28,20).

Aquesta crida, que dirigeixo als joves 
de tot el món, assumeix una particular 
rellevància per a vosaltres, estimats joves 
d’Amèrica Llatina. En la V Conferència Ge-
neral de l’Episcopat Llatinoamericà, que 
va tenir lloc a Aparecida l’any 2007, els bis-
bes van llançar una «missió continental». 
Els joves, que en aquell continent consti-

no pot ser testimoni de l’evangeli en soli-
tari. Jesús va enviar els seus deixebles a 
la missió en grups: «Feu deixebles» està 
posat en plural. Per tant, nosaltres sempre 
donem testimoniatge en tant que mem-
bres de la comunitat cristiana; la nostra 
missió és fecundada per la comunió que 
vivim en l’Església, i gràcies a aquesta uni-
tat i a aquest amor recíproc ens reconeixe-
ran com a deixebles de Crist (cf. Jn 13,35). 
Dono gràcies a Déu per la preciosa obra 
d’evangelització que realitzen les nostres 
comunitats cristianes, les nostres parrò-
quies i els nostres moviments eclesials. Els 
fruits d’aquesta evangelització pertanyen 
a tota l’Església: «Un és el qui sembra i un 
altre el qui sega» (Jn 4,37).

En aquest sentit, vull donar gràcies pel 
gran do dels missioners, que dediquen 
tota la seva vida a anunciar l’evangeli fins 
als confins de la terra. També dono gràcies 
al Senyor pels sacerdots i consagrats que 
es lliuren totalment perquè Jesucrist sigui 
anunciat i estimat. Vull encoratjar aquí els 
joves que són cridats per Déu, que es com-
prometin amb entusiasme en aquestes 
vocacions: «Fa més feliç donar que rebre» 
(Ac 20,35). Als qui ho deixen tot per seguir-
lo, Jesús ha promès el cent per un i la vida 
eterna (cf. Mt 19,29).

També dono gràcies per tots els fidels 
laics que allí on es troben, en família o en 
el treball, s’apliquen a viure la seva vida 
quotidiana com una missió, perquè Crist 
sigui estimat i servit i perquè creixi el reg-
ne de Déu. Penso, en particular, en tots els 
qui treballen en el camp de l’educació, la 
sanitat, l’empresa, la política i l’economia 
i en tants ambients de l’apostolat seglar. 
Crist necessita el vostre compromís i el 
vostre testimoni. Que res ni les dificultats, 
ni les incomprensions no us facin renunci-
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conflictes sagnants encara en curs, i per 
amenaces de guerra, reclama un compro-
mís renovat i concertat en la recerca del 
bé comú, del desenvolupament de tots els 
homes i de tot l’home.

Causen alarma els focus de tensió i 
contraposició provocats per la desigualtat 
creixent entre rics i pobres, pel predomini 
d’una mentalitat egoista i individualista, 
que s’expressa també en un capitalisme 
financer no regulat. A part de les diverses 
formes de terrorisme i delinqüència inter-
nacionals, representen un perill per a la 
pau els fonamentalismes i fanatismes que 
distorsionen la vertadera naturalesa de la 
religió, cridada a afavorir la comunió i la 
reconciliació entre els homes.

I, això no obstant, les nombroses inici-
atives de pau que enriqueixen el món tes-
tifiquen la vocació innata de la humanitat 
envers la pau. El desig de pau és una aspi-
ració essencial de cada home, i coincideix 
d’alguna manera amb el desig d’una vida 
humana plena, feliç i aconseguida. En al-
tres paraules, el desig de pau es correspon 
amb un principi moral fonamental, és a dir, 
amb el dret i el deure a un desenvolupa-
ment integral, social, comunitari, que for-
ma part del disseny de Déu sobre l’home. 
L’home està fet per a la pau, que és un do 
de Déu.

Tot això m’ha portat a inspirar-me per a 
aquest missatge en les paraules de Jesu-
crist: «Feliços els qui treballen per la pau, 
perquè seran anomenats fills de Déu» (Mt 
5,9).

La benaurança evangèlica.
2. Les benaurances proclamades per 

Jesús (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23) són pro-
meses. En la tradició bíblica, efectivament, 
la benaurança pertany a un gènere literari 

tueixen la majoria de la població, repre-
senten un potencial important i valuós per 
a l’Església i la societat. Sigueu vosaltres 
els primers missioners. Ara que la Jornada 
Mundial de la Joventut torna a Amèrica Lla-
tina, exhorto tots els joves del continent: 
Transmeteu als vostres coetanis del món 
sencer l’entusiasme de la vostra fe.

Que la Mare de Déu, estrella de la nova 
evangelització, invocada també amb les 
advocacions de la Mare de Déu d’Apareci-
da i de la Mare de Déu de Guadalupe, us 
acompanyi en la vostra missió de testimo-
nis de l’amor de Déu. A tots imparteixo, 
amb afecte particular, la meva benedicció 
apostòlica.

Benedictus pp. XVI

Missatge de Benet XVI per a la celebració 
de la XLVI Jornada Mundial de la Pau 

Vaticà, 8-12-2012

Feliços els qui treballen per la pau.
1. Cada nou any comporta l’esperança 

d’un món millor. En aquesta perspecti-
va, demano a Déu, Pare de la humanitat, 
que ens concedeixi la concòrdia i la pau, 
perquè es puguin complir les aspiracions 
d’una vida pròspera i feliç per a tothom.

Transcorreguts 50 anys del concili Vati-
cà II, que ha contribuït a enfortir la missió 
de l’Església en el món, és encoratjador 
constatar que els cristians, com poble de 
Déu en comunió amb ell i caminant amb 
els homes, es comprometen en la història 
compartint les alegries i esperances, les 
tristeses i angoixes1, anunciant la salvació 
de Crist i promovent la pau per a tothom.

En efecte, aquest temps nostre, carac-
teritzat per la globalització, amb els seus 
aspectes positius i negatius, així com per 
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purament subjectivistes i pragmàtics, en 
virtut dels quals les relacions de convivèn-
cia s’inspiren en criteris de poder o de be-
nefici, els mitjans es converteixen en fins i 
viceversa, la cultura i l’educació se centren 
únicament en els instruments, en la tec-
nologia i l’eficiència. Una condició prèvia 
per a la pau és el desmantellament de la 
dictadura del relativisme moral i del pres-
supòsit d’una moral totalment autònoma, 
que tanca les portes al reconeixement de 
la llei moral natural imprescindible inscrita 
per Déu en la consciència de cada home. 
La pau és la construcció de la convivència 
en termes racionals i morals, sostenint-se 
sobre un fonament la mesura del qual no 
la crea l’home, sinó Déu: «Que el Senyor 
faci poderós el seu poble, que el Senyor 
beneeixi el seu poble amb la pau», diu el 
Salm 29 (v. 11).

La pau, do de Déu i obra de l’home.
3. La pau concerneix la persona huma-

na en la seva integritat i implica la partici-
pació de tot l’home. Es tracta de pau amb 
Déu vivint segons la seva voluntat: pau 
interior amb un mateix, i pau exterior amb 
el proïsme i amb tota la creació. Comporta 
principalment, com ho va escriure el beat 
Joan XXIII a l’encíclica Pacem in terris, de 
la qual d’aquí a pocs mesos es complirà el 
50è aniversari, la construcció d’una con-
vivència basada en la veritat, la llibertat, 
l’amor i la justícia2. La negació del que 
constitueix la vertadera naturalesa de l’és-
ser humà en les seves dimensions consti-
tutives, en la seva capacitat intrínseca de 
conèixer la veritat i el bé i, en última ins-
tància, Déu mateix, posa en perill la cons-
trucció de la pau. Sense la veritat sobre 
l’home, inscrita en el seu cor pel Creador, 

que comporta sempre una bona notícia, 
és a dir, un evangeli que culmina amb una 
promesa. Per tant, les benaurances no són 
simples recomanacions morals, l’obser-
vança de les quals preveu que, en el mo-
ment oportú un temps situat normalment 
en l’altra vida, s’obtingui una recompensa, 
és a dir, una situació de felicitat futura. 
La benaurança consisteix més aviat en el 
compliment d’una promesa dirigida a tots 
els qui es deixen guiar per les exigències 
de la veritat, la justícia i l’amor. Els qui 
s’encomanen a Déu i a les seves prome-
ses són considerats sovint pel món com 
ingenus o allunyats de la realitat. Això no 
obstant, Jesús els declara que, no sols en 
l’altra vida sinó ja en aquesta, descobriran 
que són fills de Déu, i que, des de sempre i 
per sempre, Déu és totalment solidari amb 
ells. Comprendran que no estan sols, per-
què ell està a favor que es comprometin 
amb la veritat, la justícia i l’amor. Jesús, 
revelació de l’amor del Pare, no dubta a 
oferir-se amb el sacrifici d’ell mateix. Quan 
s’acull Jesucrist, Home i Déu, es viu l’expe-
riència joiosa d’un do immens: compartir 
la vida mateixa de Déu, és a dir, la vida de 
la gràcia, penyora d’una existència plena-
ment benaventurada. En particular, Jesu-
crist ens dóna la vertadera pau que neix 
de l’encontre confiat de l’home amb Déu.

La benaurança de Jesús diu que la pau 
és al mateix temps un do messiànic i una 
obra humana. En efecte, la pau pressupo-
sa un humanisme obert a la transcendèn-
cia. És fruit del do recíproc, d’un enriqui-
ment mutu, gràcies al do que brolla de 
Déu, i que permet viure amb els altres i per 
als altres. L’ètica de la pau és ètica de la 
comunió i de la participació. És indispen-
sable, doncs, que les diferents cultures 
actuals superin antropologies i ètiques 
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de Déu i cridat a créixer, contribuint a la 
construcció d’un món nou. En efecte, Déu 
mateix, mitjançant l’encarnació del Fill, i la 
redempció que ell va dur a terme, ha entrat 
en la història, fent sorgir una nova creació 
i una aliança nova entre Déu i l’home (cf. 
Jr 31,31-34), i donant-nos la possibilitat de 
tenir «un cor nou» i «un esperit nou» (cf. 
Ez 36,26).

Precisament per això, l’Església està 
convençuda de la urgència d’un nou anun-
ci de Jesucrist, el factor primer i principal 
del desenvolupament integral dels pobles, 
i també de la pau. En efecte, Jesús és la 
nostra pau, la nostra justícia, la nostra 
reconciliació (cf. Ef 2,14; 2Co 5,18). Aquell 
que treballa per la pau, segons la benau-
rança de Jesús, és aquell que cerca el bé 
de l’altre, el bé total de l’ànima i el cos, 
avui i demà.

A partir d’aquest ensenyament es pot 
deduir que tota persona i tota comunitat 
religiosa, civil, educativa i cultural està 
cridada a treballar per la pau. La pau és 
principalment la realització del bé comú 
de les diferents societats, primeres i inter-
mèdies, nacionals, internacionals i d’abast 
mundial. Precisament per aquesta raó es 
pot afirmar que les vies per a construir el 
bé comú són també les vies que s’han de 
seguir per a obtenir la pau.

Aquells que treballen per la pau són els 
qui estimen, defensen i promouen la vida 
en la seva integritat.

4. El camí per a la realització del bé comú 
i de la pau passa sobretot pel respecte de 
la vida humana, considerada en els seus 
múltiples aspectes, des de la seva concep-
ció, en el seu desenvolupament i fins a la 
seva fi natural. Autèntics treballadors per 
la pau són, doncs, els qui estimen, defen-

es menyscaba la llibertat i l’amor, la justí-
cia perd el fonament del seu exercici.

Per arribar a ser un autèntic treballa-
dor per la pau, és indispensable cuidar la 
dimensió transcendent i el diàleg constant 
amb Déu, Pare misericordiós, mitjançant 
el qual s’implora la redempció que el seu 
Fill Unigènit ens ha conquerit. Així l’home 
podrà vèncer aquest germen de foscor i de 
negació de la pau que és el pecat en totes 
les seves formes: l’egoisme i la violència, la 
cobdícia i el desig de poder i dominació, la 
intolerància, l’odi i les estructures injustes.

La realització de la pau depèn en gran 
manera del reconeixement que, en Déu, 
som una sola família humana. Com ho en-
senya l’encíclica Pacem in terris, s’estruc-
tura mitjançant relacions interpersonals 
i institucions sostingudes i animades per 
un «nosaltres» comunitari, que implica un 
ordre moral intern i extern, en el qual es 
reconeixen sincerament, d’acord amb la 
veritat i la justícia, els drets recíprocs i els 
deures mutus. La pau és un ordre vivificat 
i integrat per l’amor, capaç de fer sentir 
com a pròpies les necessitats i les exigèn-
cies del proïsme, de fer partícips els altres 
dels propis béns, i de tendir que sigui cada 
cop més difosa en el món la comunió dels 
valors espirituals. És un ordre dut a terme 
en la llibertat, és a dir, en la manera que 
correspon a la dignitat de les persones, 
que per la seva pròpia naturalesa racional 
assumeixen la responsabilitat de les obres 
pròpies3. 

La pau no és un somni, no és una uto-
pia: la pau és possible. Els nostres ulls han 
de veure-hi amb més profunditat, sota la 
superfície de les aparences i de les ma-
nifestacions, per a descobrir una realitat 
positiva que existeix en els nostres cors, 
perquè tot home ha estat creat a imatge 
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humana mateixa, es poden conèixer per la 
raó, i per tant són comuns a tota la huma-
nitat. L’acció de l’Església en promoure’ls 
no té un caràcter confessional, sinó que es 
dirigeix a totes les persones, prescindint 
de la seva afiliació religiosa. Aquesta acció 
es fa més necessària com més es neguen o 
no es comprenen aquests principis, la qual 
cosa és una ofensa a la veritat de la perso-
na humana, una ferida greu infligida a la 
justícia i a la pau.

Per tant, constitueix també una coo-
peració important per a la pau el reco-
neixement del dret a l’ús del principi de 
l’objecció de consciència respecte a lleis i 
mesures governatives que atempten con-
tra la dignitat humana, com l’avortament 
i l’eutanàsia, per part dels ordenaments 
jurídics i l’administració de la justícia.

Entre els drets humans fonamentals, 
també per a la vida pacífica dels pobles, es 
troba el de la llibertat religiosa de les per-
sones i les comunitats. En aquest moment 
històric, és cada vegada més important 
que aquest dret sigui promogut no sols 
des d’un punt de vista negatiu, com a lli-
bertat front per exemple, enfront d’obliga-
cions o constriccions de la llibertat d’elegir 
la pròpia religió, sinó també des d’un punt 
de vista positiu, en les seves diverses ar-
ticulacions, com a llibertat de testimoniar, 
per exemple, la pròpia religió, anunciar i 
comunicar el seu ensenyament, organitzar 
activitats educatives, benèfiques o assis-
tencials que permetin aplicar els preceptes 
religiosos, ser i actuar com organismes so-
cials, estructurats segons els principis doc-
trinals i els fins institucionals que els són 
propis. Lamentablement, fins i tot en paï-
sos amb una antiga tradició cristiana, s’es-
tan multiplicant els episodis d’intolerància 

sen i promouen la vida humana en totes les 
seves dimensions: personal, comunitària i 
transcendent. La vida en plenitud és el ci-
mal de la pau. Qui vol la pau no pot tolerar 
atemptats i delictes contra la vida.

Els qui no aprecien suficientment el 
valor de la vida humana i, en conseqüèn-
cia, sostenen per exemple l’alliberament 
de l’avortament, potser no s’adonen que, 
d’aquesta manera, proposen la recerca 
d’una pau il·lusòria. La fugida de les res-
ponsabilitats, que envileix la persona 
humana, i molt més la mort d’un ésser 
inerme i innocent, mai no podran portar 
felicitat o pau. En efecte, com és possible 
pretendre aconseguir la pau, el desenvo-
lupament integral dels pobles o la salva-
guarda mateixa de l’ambient, sense que si-
gui tutelat el dret a la vida dels més febles, 
començant pels que encara no han nas-
cut? Cada agressió a la vida, especialment 
en l’origen, provoca inevitablement danys 
irreparables en el desenvolupament, en la 
pau, en l’ambient. Tampoc és just codificar 
de manera subreptícia falsos drets o lli-
bertats que, basats en una visió reductiva 
i relativista de l’ésser humà, i mitjançant 
l’ús hàbil d’expressions ambigües enca-
minades a afavorir un pretès dret a l’avor-
tament i a l’eutanàsia, amenacen el dret 
fonamental a la vida.

També l’estructura natural del matri-
moni ha de ser reconeguda i promoguda 
com la unió d’un home i una dona, davant 
els intents d’equiparar-la des d’un punt de 
vista jurídic amb formes radicalment dife-
rents d’unió que, en realitat, malmeten i 
contribueixen a la seva desestabilització, 
enfosquint el seu caràcter particular i el 
seu paper insubstituïble en la societat.

Aquests principis no són veritats de fe, 
ni una mera derivació del dret a la llibertat 
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5. Actualment són molts els qui reco-
neixen que és necessari un nou model de 
desenvolupament, així com una nova visió 
de l’economia. Tant el desenvolupament 
integral, solidari i sostenible, com el bé 
comú, exigeixen una correcta escala de 
valors i béns, que es poden estructurar te-
nint Déu com a referència última. No n’hi 
ha prou amb disposicions de molts mitjans 
i una àmplia gamma d’opcions, encara que 
calgui apreciar-los. Tant els múltiples béns 
necessaris per al desplegament, com les 
opcions possibles han de ser emprats se-
gons la perspectiva d’una vida bona, d’una 
conducta recta que reconegui la primacia 
de la dimensió espiritual i la crida a la con-
secució del bé comú. D’una altra manera, 
perden la seva justa valència, acabant per 
exalçar nous ídols.

Per sortir de l’actual crisi financera i 
econòmica que té com a efecte un aug-
ment de les desigualtats es necessiten per-
sones, grups i institucions que promoguin 
la vida, afavorint la creativitat humana per 
aprofitar fins i tot la crisi com una ocasió 
de discerniment i un nou model econòmic. 
El que ha prevalgut en els últims decen-
nis postulava la maximització del profit i 
del consum, en una òptica individualista 
i egoista dirigida a valorar les persones 
només per la seva capacitat de respondre 
a les exigències de la competitivitat. Des 
d’una altra perspectiva, però, l’èxit autèn-
tic i durador s’obté amb el do d’un mateix, 
de les pròpies capacitats intel·lectuals, de 
la pròpia iniciativa, ja que un desenvolu-
pament econòmic sostenible, és a dir, au-
tènticament humà, necessita del principi 
de gratuïtat com a manifestació de frater-
nitat i de la lògica del do5. En concret, dins 
l’activitat econòmica, el qui treballa per la 
pau es configura com aquell que instaura 

religiosa, especialment en relació amb el 
cristianisme o amb els qui simplement por-
ten signes d’identitat de la seva religió.

El qui treballa per la pau ha de tenir 
present que, en sectors cada vegada més 
grans de l’opinió pública, la ideologia del 
liberalisme radical i de la tecnocràcia insi-
nuen la convicció que el creixement eco-
nòmic s’ha d’aconseguir fins i tot a costa 
d’erosionar la funció social de l’Estat i de 
les xarxes de solidaritat de la societat ci-
vil, així com dels drets i deures socials. 
Aquests drets i deures han de ser conside-
rats fonamentals per a la realització plena 
d’altres, començant pels civils i polítics.

Un dels drets i deures socials més ame-
naçats actualment és el dret al treball. Això 
es deu al fet que, cada cop més, el treball 
i el reconeixement just de l’estatut jurídic 
dels treballadors no estan adequadament 
valorats, perquè el desenvolupament eco-
nòmic es fa dependre sobretot de la lli-
bertat absoluta dels mercats. El treball és 
considerat una mera variable dependent 
dels mecanismes econòmics i financers. 
Pel que fa a això, reitero que la dignitat de 
l’home, així com les raons econòmiques, 
socials i polítiques, exigeixen que «es con-
tinuï cercant com a prioritat l’objectiu de 
l’accés al treball per part de tots, o que 
el mantinguin»4. La condició prèvia per a 
la realització d’aquest projecte ambiciós 
és una consideració renovada del treball, 
basada en els principis ètics i valors espiri-
tuals, que n’enrobusteixi la concepció com 
a bé fonamental per a la persona, la famí-
lia i la societat. A aquest bé correspon un 
deure i un dret que exigeixen polítiques de 
treball noves i valentes per a tots.

Construir el bé de la pau mitjançant un nou 
model de desenvolupament i d’economia.
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social, ambiental i econòmic.

L’educació a una cultura de la pau: el pa-
per de la família i de les institucions.

6. Vull reiterar amb força que tots els 
qui treballen per la pau estan cridats a 
conrear la passió pel bé comú de la família 
i la justícia social, així com el compromís 
per una educació social idònia.

Ningú no pot ignorar o minimitzar el 
paper decisiu de la família, cèl·lula base 
de la societat des del punt de vista demo-
gràfic, ètic, pedagògic, econòmic i polític. 
Aquesta té com a vocació natural pro-
moure la vida: acompanya les persones 
en el seu creixement i les anima a poten-
ciar-se mútuament mitjançant l’atenció 
recíproca. En concret, la família cristiana 
porta amb ella el germen del projecte 
d’educació de les persones segons la me-
sura de l’amor diví. La família és un dels 
subjectes socials indispensables en la re-
alització d’una cultura de la pau. Cal tute-
lar el dret dels pares i el seu paper primer 
en l’educació dels fills, en primer lloc en 
l’àmbit moral i religiós. En la família nei-
xen i creixen els qui treballen per la pau, 
els futurs promotors d’una cultura de la 
vida i de l’amor6. 

En aquesta immensa tasca d’educació 
per a la pau estan implicades en particu-
lar les comunitats religioses. L’Església se 
sent partícip en aquesta gran responsa-
bilitat a través de la nova evangelització, 
que té com a pilars la conversió a la veri-
tat i a l’amor de Crist i, conseqüentment, 
un nou naixement espiritual i moral de les 
persones i les societats. L’encontre amb 
Jesucrist plasma els qui treballen per la 
pau, comprometent-los en la comunió i la 
superació de la injustícia.

amb els seus col·laboradors i companys, 
amb els clients i els usuaris, relacions de 
lleialtat i de reciprocitat. Realitza l’activi-
tat econòmica per al bé comú, viu el seu 
esforç com quelcom que va més enllà del 
seu interès mateix, per a benefici de les 
generacions presents i futures. Es troba 
així treballant no sols per a ell mateix, sinó 
també per a donar als altres un futur i un 
treball digne.

En l’àmbit econòmic es necessiten, es-
pecialment per part dels Estats, polítiques 
de desenvolupament industrial i agrícola 
que es preocupin del progrés social i de 
la universalització d’un estat de dret i de-
mocràtic. És fonamental i imprescindible, 
a més, l’estructuració ètica dels mercats 
monetaris, financers i comercials, que han 
de ser estabilitzats i més ben coordinats 
i controlats, de manera que no es causi 
dany als més pobres. La sol·licitud dels 
molts que treballen per la pau s’ha de diri-
gir a més amb una major resolució respec-
te al que s’ha fet fins ara a atendre la crisi 
alimentària, molt més greu que la finan-
cera. La seguretat dels aprovisionaments 
d’aliments ha tornat a ser un tema central 
en l’agenda política internacional, a causa 
de crisis relacionades, entre d’altres co-
ses, amb les oscil·lacions sobtades dels 
preus de les primeres matèries agrícoles, 
amb els comportaments irresponsables 
per part d’alguns agents econòmics i amb 
un control insuficient per part dels governs 
i la comunitat internacional. Per a fer front 
a aquesta crisi, els qui treballen per la pau 
estan cridats a actuar plegats amb espe-
rit de solidaritat, des de l’àmbit local fins 
a l’internacional, amb l’objectiu de posar 
els agricultors, en particular a les petites 
realitats rurals, en condicions de poder 
desenvolupar la seva activitat de manera 
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D o c u m e n t s

en veritat reconeguts per avançar plegats 
cap a la reconciliació. Això suposa la difu-
sió d’una pedagogia del perdó. El mal, en 
efecte, es venç amb el bé, i la justícia es 
busca imitant Déu Pare que estima tots 
els seus fills (cf. Mt 5,21-48). És un treball 
lent, perquè suposa una evolució espiri-
tual, una educació per als valors més alts, 
una visió nova de la història humana. És 
necessari renunciar a la falsa pau que pro-
meten els ídols d’aquest món i als perills 
que l’acompanyen; a aquesta falsa pau 
que fa les consciències cada vegada més 
insensibles, que porta a tancar-se en un 
mateix, a una existència atrofiada, viscuda 
en la indiferència. Al contrari, la pedagogia 
de la pau implica acció, compassió, solida-
ritat, valentia i perseverança.

Jesús encarna el conjunt d’aquestes ac-
tituds en la seva existència, fins al do total 
d’ell mateix, fins «perdre la vida» (cf. Mt 
10,39; Lc 17,33; Jn 12,35). Promet als seus 
deixebles que, abans o després, faran el 
descobriment extraordinari de què hem 
parlat a l’inici, és a dir, que en el món es 
troba Déu, el Déu de Jesús, completament 
solidari amb els homes. En aquest context, 
voldria recordar l’oració amb què es dema-
na a Déu que ens faci instruments de la 
seva pau, per portar el seu amor on hi ha-
gués odi, el seu perdó on hi hagués ofen-
sa, la vertadera fe on hi hagués dubte. Per 
part nostra, al costat del beat Joan XXIII, 
demanem a Déu que il·lumini també amb 
la seva llum la ment dels qui governen les 
nacions, perquè, alhora que s’esforcen pel 
benestar just dels seus ciutadans, assegu-
rin i defensin el do bellíssim de la pau; que 
encengui les voluntats de tots els homes 
per tirar per terra les barreres que dividei-
xen els uns dels altres, per estrènyer els 
vincles de la caritat mútua, per fomentar 

Les institucions culturals, escolars i 
universitàries exerceixen una missió es-
pecial en relació amb la pau. A elles se’ls 
demana una contribució significativa no 
sols en la formació de noves generacions 
de líders, sinó també en la renovació de les 
institucions públiques, nacionals i inter-
nacionals. També poden contribuir a una 
reflexió científica que assenta les activi-
tats econòmiques i financeres en un sòlid 
fonament antropològic i ètic. El món actu-
al, particularment el polític, necessita del 
suport d’un pensament nou, d’una nova 
síntesi cultural, per a superar tecnicismes 
i harmonitzar les múltiples tendències 
polítiques amb vista al bé comú. Aquest, 
considerat com un conjunt de relacions 
interpersonals i institucionals positives al 
servei del creixement integral dels indi-
vidus i els grups, és la base de qualsevol 
educació a l’autèntica pau.

Una pedagogia del qui treballa per la pau.
7. Com a conclusió, apareix la necessi-

tat de proposar i promoure una pedagogia 
de la pau. Aquesta demana una vida inte-
rior rica, referents morals clars i vàlids, ac-
tituds i estils de vida apropiats. En efecte, 
les iniciatives per la pau contribueixen al 
bé comú i creen interès per la pau i edu-
quen per a ella. Pensaments, paraules i 
gestos de pau creen una mentalitat i una 
cultura de la pau, una atmosfera de res-
pecte, honestedat i cordialitat. Cal ense-
nyar els homes a estimar-se i educar-se 
per a la pau, i a viure amb benevolència, 
més que amb simple tolerància. És fona-
mental que es creï el convenciment que 
«cal dir no a la venjança, cal reconèixer 
les pròpies culpes, acceptar les disculpes 
sense exigir-les i, en fi, perdonar»7, de ma-
nera que els errors i les ofenses puguin ser 
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8 la comprensió recíproca, per perdonar, en 

fi, a tots aquells que ens hagin injuriat. 
D’aquesta manera, sota el seu auspici i la 
seva empara, que tots els pobles s’abracin 
com germans i floreixi i regni sempre entre 
ells la tan anhelada pau8. 

Amb aquesta invocació, demano que 
tothom sigui veritable treballador i cons-
tructor de pau, de manera que la ciutat 
de l’home creixi en concòrdia fraternal, en 
prosperitat i pau.

Benedictus pp. XVI

NOTES
1 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. 

Gaudium et spes, sobre l’Església 
en el món actual, 1.

2 Cf. Carta enc. Pacem in terris (11 
abril 1963): AAS 55 (1963), 265-
266.

3 Cf. ibid.: AAS 55 (1963), 266.
4 Carta enc., Caritas in veritate (29 

juny 2009), 32: AAS 101 (2009), 
666-667.

5 Cf. ibid., 34. 36: AAS 101 (2009), 
668-670; 671-672.

6 Cf. Joan Pau II, Missatge per a la 
Jornada Mundial de la Pau 1994 (8 
desembre 1993), 2: AAS 86 (1994), 
156-162.

7 Discurs als membres del govern, 
de les institucions de la república, 
el cos diplomàtic, els responsables 
religiosos i els representants del 
món de la cultura, Baabda-Líban 
(15 setembre 2012): L’Osservatore 
Romano, ed. en llengua espanyola, 
23 setembre 2012, p. 6.

8 Cf. Carta enc. Pacem in terris (11 
abril 1963): AAS 55 (1963), 304.

.
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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


