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Testimonis de la con�ersió: Charles de 
Foucauld (6�1�2013)

En el marc de l’Any de la Fe parlem de “la 
fe catòlica”. Amb aquesta expressió, so-
vint s’entén la fe que professen els cristi-
ans de l’Església catòlica, distingint-la de 
la fe d’altres confessions cristianes. Però 
en realitat tota fe cristiana és catòlica per 
necessitat, perquè “catòlica” significa 
“universal”. La solemnitat de l’Epifania 
celebra precisament l’esdeveniment de la 
manifestació universal del misteri de la 
nostra fe. Encara que Jesús va néixer i va 
viure en una cultura i un temps precís de la 
història, la seva Veritat, essent la mateixa 
sempre, es manifesta per ser creguda i vis-
cuda per tots els pobles de la terra.

És un moment oportú per a deixar-nos 
il·luminar pel testimoniatge d’un conver-
tit singular, Carles de Foucauld (el Germà 
Carles de Jesús) (1858-1916), veritable pa-
radigma de la catolicitat de la fe i de l’amor 
cristià: un dels seus crits profètics va ser 
que la vida de Jesús a Natzaret es podia 
i s’havia de viure com tuareg del desert i 
com qualsevol ciutadà del món. Quin va 
ser el seu descobriment?

Neix en una família benestant i cre-
ient, però queda orfe als sis anys. Creix 
amb la seva germana Maria, sota la tutela 
del seu avi, orientant-se cap a la carrera 

militar. Va rebre la Primera Comunió i la 
Confirmació, però als quinze anys perd 
la fe i, després de la mort del seu avi es 
veu absolutament lliure i amb possibili-
tats econòmiques. Es va lliurar a tot tipus 
d’experiències plaents, egoistes i orgu-
lloses, fins a ser expulsat de l’Exèrcit. Va 
demanar, tanmateix, ser readmès per anar 
a la guerra d’Orà, a Alger, com a gest de 
companyonia i noblesa. Acabada la guer-
ra, abandona les armes i es lliura al conei-
xement del món i la cultura nord-africana. 
El fet decisiu va ser que el testimoniatge 
de fe dels musulmans va despertar en ell 
un profund qüestionament sobre Déu: 
“Estem fets per quelcom més que aquesta 
vida… Déu meu, si existeixes, fes que et 
conegui”. Tornat a París, el misteri de Crist 
se li acosta pels testimoniatges de la seva 
tia, la seva cosina Maria de Bondy i el sa-
cerdot P. Huvelin. El coneixement més pro-
fund de Jesucrist i l’experiència del perdó 
en la Confessió van significar per a ell el 
descobriment d’una alegria i una llibertat 
insospitades. Des de llavors no voldrà, 
sinó reproduir la vida de Jesús. Se’n va a 
Natzaret, a viure en oració, pobresa total 
i en servei humil. És ordenat sacerdot, 
segons ell “per imitar més perfectament 
Jesús”. Torna al desert, a Beni-Abbès i 
Tamanrasset, entre Alger i el Marroc: allí, 
en l’adoració eucarística i el servei, es-
devindrà “el germà universal”, Jesucrist 
viu, amagat i senzill, entre els tuaregs. I 
allí mateix, assassinat per un assaltant, va 
trobar la mort, tan violenta com pacífica, 
tan anònima i oblidada com testimonial, 
tan injusta com sacrificial. Era la història 
d’un fracàs. Havia escrit:

“Si el gra de blat que cau a terra no mor, 
queda sol; si mor dóna molt de fruit… Jo no 
he mort, per això estic sol”.

[ ]Escrits
dominicals
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Avui milers de seguidors poblen el món 
i la llum de Jesucrist, en ell reflectida, se-
gueix il·luminant l’Església. Havia trobat 
l’amor de Déu en Jesucrist. Un amor catòlic 
per ser gratuït, viscut en la pobresa i en la 
contemplació, compartit en la presència i 
en el servei concret.

Con�ertits des de l’Islam (13�1�2013)

Recordem la importància que va tenir el 
testimoniatge de fe d’alguns musulmans 
en la conversió a Crist que visqué Carles 
de Foucauld. L’Islam va ser per a ell una 
mediació providencial per redescobrir Déu 
i, un cop recuperada la fe en Crist, es va 
lliurar apassionadament a estimar i ajudar 
els seus germans musulmans.

No sortim de l’espai geogràfic i cultu-
ral del nord d’Àfrica. D’allà ens arriben no 
pocs testimoniatges de conversió a la fe 
de Crist. Ens convé el seu record, perquè 
estem encara respirant l’aire de les últimes 
celebracions, en les quals hem contemplat 
el Déu fet home, una de les veritats més 
difícils d’acceptar per a un musulmà.

Els camins pels quals el Déu de Jesu-
crist arriba a nosaltres realment són insos-
pitats. Antoni deu tenir avui uns quaranta-
set anys. Va triar aquest nom quan es va 
convertir al cristianisme, en record del 
gran sant Antoni Abat, l’africà, que va viu-
re a Egipte fa disset segles. Antoni, algerià 
de naixement, es va educar en el si d’una 
família profundament musulmana. La seva 
joventut està marcada per dos factors. Un, 
extern, inquietant i tràgic: la violència i la 
guerra entre el Front Islàmic de Salvació 
i el Grup Islàmic Algerià d’una banda, fo-
namentalistes radicals, que pretenen im-
posar una islamització de tota la societat, 
i el Front d’Alliberament Nacional, en el 

poder, per una altra. Aquest enfrontament 
va provocar a Algèria un autèntic infern 
entre 1991-1995, conegut entre nosaltres 
per l’assassinat de set italians, set monjos 
trapencs francesos a Tibherine i dues reli-
gioses espanyoles. L’altre factor, intern, és 
l’honradesa intel·lectual, unida a la capa-
citat per preguntar-se valentament sobre 
allò que veu. “Com és possible perpetrar 
semblants atrocitats en nom de Déu?”. 
Envaït per la perplexitat, demanava a Al·là 
que no l’abandonés en els seus dubtes.

Gran aficionat a les llengües, s’havia 
proposat aprendre l’italià. Per practicar-
lo va aconseguir sintonitzar una emissora 
italiana, que emetia des d’Erba. Un dia, a 
les vuit del vespre, va escoltar el rés del 
rosari: “Ave Maria, el Senyor és amb tu…”. 
L’oració el va impactar profundament. Ell 
mateix anà repetint aquesta frase, com si 
fos el que sempre havia anhelat escoltar: 
la proximitat de Déu present en la història 
i adherit a la humanitat. Havia après en 
l’Islam que Jesús fou un gran profeta i que 
Maria, la seva mare, mereixia la veneració 
de tothom. Ara descobreix que Jesucrist és 
Déu “amarat” d’humanitat. Serà el punt de 
partida de tot un procés de recerca i apro-
fundiment ajudat per un sacerdot francès. 
Malgrat el risc que allò suposava, arriba a 
demanar-li el baptisme, però abans havia 
de passar un temps de catecumenat. Ho 
portarà a terme a Itàlia gràcies als amics 
aconseguits a través de l’emissora. Entre 
ells arriba a “sentir-se integrat en aquesta 
Església concreta, com a casa seva”: Je-
sucrist se li aproximava present a la seva 
Església. Tornat a Algèria ha d’afrontar 
problemes i obstacles, sobretot en la seva 
família. Aconseguit un permís i un treball a 
Itàlia, va ser batejat al juny del 2001. Com 
dirà ell mateix:
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plorant un Déu invisible i sense rostre, 
després d’haver-lo buscat amb tanta insis-
tència, Ell havia vingut a mi”.

Immers ja en la societat i cultura occi-
dentals, gràcies precisament a la seva sen-
sibilitat educada en l’Islam, no deixa de 
mantenir una posició crítica amb aquesta 
cultura secularitzada que, reivindicant els 
drets humans, ha arribat a degradar la per-
sona, sotmesa als mites del consum i del 
plaer i “ha relegat la religió a la condició 
d’un mer ornament social”.

Con�ertits des de l’Islam (II) (20�1�2013)

El testimoniatge d’una conversió queda 
reforçat quan la recerca no és solament in-
dividual, sinó que es realitza “en parella”.  
Llavors, tot és recerca sostinguda i alimen-
tada per l’amor. Aquest, en efecte, viscut 
dins de les condicions d’aquest món, a 
més de goig per la presència de la persona 
estimada, és també anhel provocat per una 
absència. L’amor autèntic mai no es troba 
sadollat: constantment cerca...  l’altre i el 
mateix Amor, amb majúscules. Per això so-
lem dir que el matrimoni no solament con-
sisteix a mirar-se l’un a l’altre, sinó a mirar 
tots dos cap a la mateixa direcció.

Així va passar amb el matrimoni format 
per Mònica i Agustí, algerians, convertits 
de l’Islam al Cristianisme, després d’una 
recerca viscuda en el si del propi amor. Els 
seus noms, com esdevingué amb altres 
convertits del nord d’Àfrica, van ser adop-
tats per ells en record de cristians il·lustres 
en aquella zona geogràfica anteriors a la 
dominació islàmica. Tots dos havien estat 
educats en l’Islam. Es van conèixer en un 
concert de música i la seva trobada va des-
pertar la sensació d’una profunda sinto-

nia: a més de compartir gustos musicals, 
tots dos sentien una mateixa aspiració, 
buscaven llibertat. Sobretot ella mai no 
havia estat satisfeta amb “fórmules prefa-
bricades”. A la fi dels anys vuitanta Algèria 
viu una tràgica onada de violència ocasio-
nada pels fonamentalistes, que accentua 
la seva necessitat de quelcom de nou ca-
paç de satisfer les seves aspiracions.

En principi aquest “quelcom” no tenia 
rostre. Es van casar i, a través d’una amis-
tat casual amb uns italians piemontesos, 
als qui Agustí havia ajudat en el desert 
quan estaven perduts, van tenir l’oportu-
nitat d’emigrar a Itàlia ja amb dues filles. 
El contacte amb la comunitat cristiana i la 
seva progressiva integració els despertà la 
fascinació per Jesucrist, pel fet que signi-
ficava “un Déu a l’abast de l’home”. Pro-
blemes burocràtics els obliguen a tornar 
a Algèria. S’acumulen les dificultats i els 
sofriments. Aconsegueixen passar a Tuní-
sia i ell treballa com a xofer d’un sacerdot 
missioner emilià, que li va facilitar els con-
tactes amb els cristians i la participació en 
les reunions semiclandestines. Van ser ba-
tejats secretament l’any 1999.

Havent canviat la situació política d’Al-
gèria, poden tornar a Cabília, la seva ciutat 
natal. La seva casa es converteix en lloc 
d’acollida de la comunitat cristiana per les 
seves reunions i per celebrar l’eucaristia 
una vegada al mes, sempre sota l’amena-
ça de possibles denúncies.

L’any 2001 van poder tornar a Itàlia, on 
ella treballa com a obrera en una empresa 
mecànica, ell com a paleta i les seves filles 
com a dependentes en un supermercat. 
Mònica està compromesa en treballs de 
voluntariat.

Freqüentment la llibertat dels fills de 
Déu es viu en contextos d’esclavitud. Però 
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no deixa de ser llibertat real, font d’alegria 
veritable.

En tot cas, Mònica i Agustí alimenten 
des de la fe cristiana un bell somni: poder 
tornar un dia a Cabília en pau, per comuni-
car als seus germans la seva experiència i 
fer veure “com podria canviar Algèria si el 
vent de la llibertat pogués bufar en aque-
lles terres”. Ells saben prou bé que la fe no 
anul·la les seves arrels culturals i identi-
tàries, sinó que les integra i els dóna una 
nova lluentor.

Con�ertits des de l’Islam (III) 27�1�2013

Molt sovint el camí cap a la fe cristiana 
passa per sofriments, que actuen a mane-
ra d’intensificació del costat fosc de la vida 
humana. Així, les històries de conversions 
procedents de l’Islam nascudes arran d’ex-
periències traumàtiques provocades per la 
violència fonamentalista. Però altres ve-
gades el camí de la fe, encara que mai no 
falten moments de dubte i de preguntes 
apressants, és un procés de llum progres-
siva, sense tragèdies majors ni sobresalts.

Fàtima era una musulmana que havia 
heretat una fe profunda i sincera. Va ser 
educada en l’Islam amb criteris clarament 
equilibrats i assenyats, donant possibili-
tat a una integració social i cultural fàcil 
a França, on la seva família havia emigrat. 
Va cursar l’ensenyament obligatori en un 
liceu estatal, on per una camí o un altre 
va tenir coneixement de la figura de Jesús. 
Alguna cosa en sabia, ja que l’Alcorà el 
considera com un profeta. Però de fet les 
notícies que li arribaven, sobretot a través 
de la lectura directa dels Evangelis, anaven 
més enllà del que significava un mer pro-
feta, com tants altres que hi havia hagut 
en la història d’Israel. L’impressionaven la 

seva saviesa, la seva doctrina, la seva for-
ça compassiva i el seu poder per fer mira-
cles a favor de la humanitat sofrent. Però 
el que li semblava desconcertant i fins i tot 
inacceptable era el seu propi sofriment, és 
a dir, la Creu. Com és possible que qui es té 
pel Fill de Déu acabi en aquest fracàs? Per 
quina raó pot el Pare Déu permetre que el 
seu fill sofreixi d’aquesta manera?

Passen els anys i no deixa d’inquie-
tar-se “pel gran personatge” que veu en 
Jesús. Un fet important intervé en la seva 
recerca: s’enamora d’un jove italià, que és 
catòlic, encara que viu la seva fe d’una ma-
nera més aviat formalista, practicant, però 
sense massa profunditat, és a dir com a fe 
heretada i mínimament personalitzada. Es 
casen civilment i per raons professionals 
es traslladen a viure a Itàlia. Ella fa partí-
cip el seu marit de les seves inquietuds i 
interrogants, però ell no és capaç de res-
pondre-li. Decideixen fer una experiència 
original: ella estudiaria el Nou Testament 
i ell l’Alcorà. El resultat va ser que a ell, li 
va servir per avançar en la fe, i a ella, per 
veure més clar el secret de Jesucrist. Al-
guna cosa realment singular va haver de 
passar en el seu subconscient, quan va te-
nir tres somnis successius amb un mateix 
“argument”: escenes de la vida normal, 
com creuar un riu o tocar uns animals, es 
transformaven en situacions de sofriment, 
ansietat i perill, mentre se sentia una veu 
que la convidava a agafar amb les seves 
mans allò que li provocava terror; fent un 
esforç obeïa, desapareixien els temors i 
sobrevenia la pau.

Allò va significar el preàmbul per al des-
cobriment del sentit del sofriment de Crist 
com a sacrifici d’amor per la humanitat. 
Tot es va veure més clar amb la preparació 
catecumenal que va precedir al baptisme. 
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9 i en el pensament de Nietzsche, com una 

recuperació de llibertat i voluntat de poder. 
Es va convertir en una mena “d’aristòcrata 
de l’esperit”, encara que, com ella mateixa 
diu, “odiant-ho tot i estimant la solitud”. El 
professor Boris M. Paramonov li va retreu-
re: Per què intenta vostè destruir-ho tot? 
Miri que vivim en un món en què el nihilis-
me ja ha triomfat…”. Va buscar experiènci-
es alliberadores, com la pràctica del ioga. 
Però ella confessarà que el ioga era sensa-
ció i pur “energisme” i que no aconseguia 
alliberar-la de si mateixa. Va entrar llavors 
en un procés de “malenconia indicible”.

Una vegada més, Jesucrist utilitzarà 
camins insospitats. Practicant el ioga li 
proposen com a “mantra” per a una me-
ditació mecànica el Parenostre. I en el ma-
teix exercici, sent que això que repetia com 
a fórmula buida era veritat, que el Déu a 
qui es dirigien aquelles paraules era prin-
cipi de la vida, amant i provident, que va 
buscar per amor l’home per retornar-li el 
seu veritable rostre. Un efecte sorprenent: 
“vaig començar a estimar les persones”, a 
estimar el món i la humanitat sofrent… així 
va comenar la meva vida”.

El que va seguir a aquesta experiència 
va ser un camí d’aventura i compromís 
espiritual. Va trobar molts altres intel-
lectuals que havien seguit el mateix camí. 
Contactaren amb un senzill i valent pope, 
el P. Hermògenes, amb qui ella i els seus 
companys es van confessar. Va ser l’inici 
d’un procés de trobada amb ella mateixa i 
amb els altres en l’amor sanador.

El resultat va significar una vida d’ex-
traordinària creativitat i compromís. “Les 
pedres començaren a parlar… Vaig veure 
que només val la pena viure per aquelles 
coses per les quals voldria i podria morir”. 
Va participar en el grup d’intel·lectuals 

Aquest va significar la mort i resurrecció 
de l’amor, el qual, com a amor esponsal 
en l’Esperit, esdevingué beneït en el sa-
grament del matrimoni, que van celebrar 
posteriorment.

Una fe trobada i una fe renovada. En 
tot cas, la Creu de Jesús, lluny de ser es-
càndol, va arribar a constituir la prova de 
l’amor més perfecte.

Con�ertits a l’ortodòxia: Tatiana Góriche�
�a (3�2�2013)

És ben il·lustratiu observar que molts 
convertits accedeixen a la fe cristiana tro-
bant-hi un veritable i profund alliberament. 
Solen ser persones que han patit les con-
seqüències de dictadures aferrissades. Ho 
hem vist en convertits vinguts d’ambients 
fonamentalistes o de radicalismes ideolò-
gics. En aquest sentit, comptem amb un 
nodrit grup de convertits a la fe cristiana 
provinents de “l’ateisme institucionalitzat” 
del règim comunista a la Unió Soviètica.

Potser un dels exemples paradigmà-
tics d’aquesta experiència sigui Tatiana 
Góricheva. Nascuda en 1947 a Leningrad i, 
tot i haver estat batejada d’amagat per una 
de les seves àvies, va ser educada en la més 
estricta cultura atea o agnòstica, tant per la 
família com pel sistema educatiu comunis-
ta imposat pel govern. La seva gran intel-
ligència li va permetre, no només estudiar 
filosofia i radiotècnia, sinó també conver-
tir-se en professora i educadora al servei 
de la ideologia dominant. Tanmateix, sent 
encara molt jove, als vint-i-quatre anys, va 
tenir la suficient clarividència com per ado-
nar-se de les contradiccions del que vivia: 
no podia evitar la sensació d’ofegament i 
de buit que li obligaven a viure. Al principi 
es va refugiar en la filosofia existencialista 
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“cercadors” de llum en la clandestinitat 
al costat del P. Leonid, es dedicà a lluitar 
per la causa de la dona a la Unió Sovièti-
ca (Filles de Job), a donar conferències i 
publicar títols tan suggestius com Parlar 
de Déu resulta perillós, La força dels fe-
bles, Nadiezna significa esperança, Testi-
monis russos de la fe en el nostre temps, 
La incansable recerca de la felicitat, Diari 
de viatge, tots ells traduïts al castellà. Va 
haver de sofrir l’exili a París al costat de 
tants d’altres, fins a la caiguda del mur de 
Berlín. Des d’allà no ha deixat de llançar 
la seva veu profètica també sobre el món 
occidental, que considera adormit en el 
materialisme.

Con�ertits a l’ortodòxia: �ascha P., Galina 
G., �lawa D. (10�2�2013)

Com sempre, “allò semblant crida allò 
semblant”. Això serveix en les coses bones 
i en les dolentes. L’experiència de conver-
sió que visqué Tatiana Góricheva va crear 
al seu voltant un cercle d’intel·lectuals 
cercadors de la veritat, que més o menys 
compartien la seva mateixa inquietud i 
maldaven per compartir també els seus 
mateixos assoliments. El resultat va ser la 
creació d’una mena de “seminari” perma-
nent de diàleg i investigació sobre la recer-
ca personal de la fe i de l’experiència religi-
osa cristiana. Naturalment, practicat en la 
clandestinitat. Ella mateixa confessa haver 
estat detinguda més d’una vegada, pressi-
onada i amenaçada per aquesta causa. En 
ser un grup obert i de diàleg lliure, s’hi po-
dia detectar la presència d’espies del KGB, 
que informaven puntualment a l’autoritat 
de tot el que allí es parlava.

Ella mateixa ens transmet algunes breus 
històries de conversió. Sascha P. reunia 

dues qualitats rares en una mateixa per-
sona: un gran matemàtic i un poeta reco-
negut. Als vint anys llegeix i s’entusiasma 
amb Nietzsche i Freud. Però tres anys des-
prés comença una caiguda en el deteriora-
ment personal: beguda, abandó i desinte-
rès. “No només jo, dirà Tatiana, sinó molts 
de nosaltres recordem les seves llargues 
hores en la tauleta d’un cafè en silenci i 
amb la mirada fixa en el buit”. Crist se li va 
aproximar en un marc tantes vegades es-
trany a la fe, sobretot en una societat cultu-
ralment marxista: en una institució psiqui-
àtrica. Allí va conèixer alguns cristians. El 
que va descobrir en ells va ser la força del 
misteri cristià per recuperar l’home. No va 
trigar a demanar el baptisme. Es va endin-
sar apassionadament en les cartes de sant 
Pau i es va dedicar a reunir grups de joves 
amb els qui les llegia i les comentava.

Galina G., acabats els cursos de la for-
mació escolar “va arribar a persuadir-se 
que les persones realment lliures i creati-
ves vivien fora de les estructures i dels rols 
socials”. La recerca d’aquesta llibertat la 
va portar a triar una vida bohèmia. Va op-
tar per tot “allò alternatiu”, buscant la sen-
sació de llibertat absoluta, sigui en l’amor, 
en el pensament, en l’actuació. Una exis-
tència caòtica, que va acabar en un intent 
de suïcidi. Com Tatiana, la pràctica del ioga 
va significar un primer pas de superació: 
abandó de la beguda, alimentació vegeta-
riana, autocontrol… i “contemplació orgu-
llosa del ‘brut’ món que l’envoltava”. Se-
guint una recomanació del ioga, va entrar 
en un temple cristià “per sentir les energi-
es divines”. L’oportunitat d’incorporar-se 
a un cor femení de l’Església i la recitació 
de les oracions més profundes, va servir 
perquè descobrís que l’hinduisme i el ioga 
són “com un jardí d’infància” (podríem dir 
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9 ça per les seves publicacions (més de tren-

ta) i les seves col·laboracions a la prem-
sa. Nascut el 1921, a Aniane (Llenguadoc 
francès), va ser educat en el més estricte 
agnosticisme. Mai no va sentir parlar de 
Déu, “a excepció d’algun comentari irònic 
seguit de somriures continguts”. Conei-
xem el seu camí cap a la fe per la seva au-
tobiografia de conversió L’altre sol. El seu 
pare, socialista convençut, amb paraules 
del mateix O. Clément, “era un parroquià 
sense parròquia, un contemplatiu a qui 
ningú no havia parlat del Déu viu… li agra-
dava, en efecte, llegir el llibre de l’Apo-
calipsi, perquè «era tan bella la visió de 
la Jerusalem Celeste»…”. Dos sentiments 
“naturals”, molt importants, determinaran 
la recerca de la fe en Olivier. D’una banda, 
la seva capacitat per a la sorpresa i el gau-
di de la bellesa del món, de la naturalesa i 
les persones; per una altra, la sensibilitat 
davant el fet que tot hagi d’acabar amb la 
mort. Tots dos moviments venien a signi-
ficar la frustració irremeiable de la passió 
per viure (la felicitat). Va estudiar història i 
un dia es va despertar angoixat només en 
pensar que tots els personatges coneguts 
“jeien avui en el no-res”. I amb vint anys 
va iniciar un camí de recerca apassionada. 
S’endinsà en la història de les religions. El 
protestantisme no el va satisfer per la seva 
“sequedat”.

Atret per la seva bellesa, va comprar, 
amb una considerable quantitat de diners, 
una icona de Crist i Joan Baptista en una 
tenda d’antiguitats a París. La va penjar 
en una paret de la seva cambra. En un mo-
ment donat davant la icona es va sentir mi-
rat. Així ho descriu:

“Tot era silenci, paraules de silenci… en 
una profunditat en la qual ja no estava jo 
sol. Em va dir que jo existia, que ell volia 

nosaltres “com un hivernacle”): la fe cris-
tiana, que incorpora la Creu com a via de 
plenitud d’amor, és propera i realista, camí 
de llibertat i felicitat concreta.

Slawa D. era un sociòleg de prestigi in-
ternacional. Però, com passa tan sovint, 
quan algú està immers en compromisos 
imposats i sotmès a l’esclavitud d’allò 
“políticament correcte”, portava una do-
ble vida. Una cosa era el que deia en pú-
blic, encara que fos en nom de la ciència, i 
una altra el que de nit, en la clandestinitat 
i entre amics, confessava. En un moment 
donat va comprendre que allò no anava 
bé. La invasió de Txecoslovàquia va ocasi-
onar que posés el carnet del partit sobre 
la taula. Va perdre treball i amics, mentre 
acumulava odi a tot i a tots. Fou la seva es-
posa, dona callada i tímida, qui li va obrir 
els ulls a la fe. Un dia li va confessar a Ta-
tiana: “Veig com és de bell el rostre de la 
persona humana quan resa”.

Els qui conscientment estem del costat 
de la fe, no sabem quins són els camins 
que segueix Crist per atansar-se a les per-
sones. Gairebé sempre ens equivoquem.

Con�ertits a l’ortodòxia: Oli�ier Clement 
(17�2�2013)

Molts dels grans convertits al cristianisme 
de l’ortodòxia provenen de l’ofec i el so-
friment provocat pel règim comunista a la 
Unió Soviètica. Però no va faltar qui féu el 
camí cap a la fe ortodoxa des d’una situa-
ció familiar i cultural típicament europea i 
occidental. El seu testimoniatge ens inte-
ressa d’una manera especial precisament 
per la seva proximitat al que podem viure 
nosaltres.

L’historiador, teòleg, escriptor, Olivier 
Clément, és molt conegut, sobretot a Fran-
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Fe�con�ersió: Gio�anni Pa�ini (24�2�2013)

Ens preguntem si és adient portar aquí, a 
la galeria de testimonis conversos a la fe 
catòlica, el testimoniatge d’un personatge 
tan singular com Giovanni Papini. El dubte 
es resol en un “sí” amb la condició de fi-
xar-nos solament en allò essencial del seu 
procés, d’altra banda tan sorprenent, pa-
radoxal i admirable.

Nasqué a Florència (1881). Va ser bate-
jat “clandestinament”, d’amagat del seu 
pare, ateu convençut. Papini explicarà 
com, d’acord amb les ordres familiars, al 
col·legi, quan tocava l’assignatura de re-
ligió, ell sortia de la classe. Un company 
jueu feia el mateix. Aquest, un dia li va 
preguntar: Què és el teu pare, un heretge 
protestant excomunicat? No, és ateu, va 
respondre Giovanni. I què vol dir «ateu»? 
Un home que no creu en res. Em va mirar, 
va girar l’esquena i mai més no em va fer 
preguntes. Un dia em va picar la curiositat, 
em vaig aproximar lentament a la porta 
tancada de la classe. La veu del professor 
recitava els deu manaments: “honraràs el 
teu pare i la teva mare”. I tot el dia, estu-
pefacte, vaig pensar: “Per què el meu pare 
em prohibeix aprendre a honrar-lo?”. El 
cas és que Papini esdevingué un autèn-
tic devorador de llibres i amb la seva gran 
intel·ligència i la seva memòria va adquirir, 
ell sol, una cultura extraordinària. Amb la 
seva habilitat per a l’escriptura es va lliu-
rar apassionadament a la denúncia més 
radical de tot allò establert i “políticament 
correcte”, a través de revistes fundades 
per ell, obres i assajos. Era un rebel. Va 
adoptar postures sempre radicals, prope-
res, tant a l’anarquisme com al feixisme. 
Li agradava sorprendre i escandalitzar. En 
l’àmbit de la religió es confessava sempre 

que jo existís i, per tant, que no era ja no-
res. Em va dir que jo no ho era tot, però sí 
responsable. Em va dir que jo necessitava 
ser perdonat, guarit, creat de nou…. «Heus 
aquí que estic a la porta trucant». I vaig 
obrir”.

Per la icona va entrar a l’Església Or-
todoxa. Va aprofundir la seva relació amb 
Lossky i amb altres membres d’aquesta 
Església a França, exiliada de la Unió So-
viètica, com el pare Sofroni, que esdevin-
gué per a ell un veritable pare espiritual. 
Després d’un procés de preparació, rebé 
el baptisme l’1 de novembre de l’any 1952, 
quan tenia 30 anys. Gran estudiós de la 
teologia i l’Església Ortodoxa, va arribar a 
ser professor de l’Institut de Teologia Sant 
Sergi a París. Paradigma del diàleg cristià – 
ortodox, convidat al Concili Vaticà II, amic 
del Papa Joan Pau II, va defensar amb ell 
l’Europa que respira amb dos pulmons, 
Orient i Occident. El Papa li va encarregar 
la redacció del Via Crucis del Divendres 
Sant al Colosseu de Roma l’any 1998. Dirà:

“He quedat encisat per un Déu infini-
tament proper, més íntim a nosaltres que 
nosaltres mateixos, de tal manera que, 
per més profunda que sigui la nostra de-
sesperació, ell es posa entre nosaltres i el 
no-res”.

Va ser un dels fundadors de la Frater-
nitat Ortodoxa d’Europa Occidental, un 
autèntic focus d’esperança per a tants exi-
liats (espiritualment i materialment), entre 
els quals destaca la impressionant figura 
de Maria Stobtsov, mare espiritual víctima 
de l’holocaust nazi. Clarivident respecte 
dels problemes actuals de la fe i de l’Es-
glésia al nostre món, constitueix un testi-
moniatge clar que la fe en Crist sempre és 
fecunda: per ella una mica de la bellesa de 
la Jerusalem Celeste comença a despuntar.
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9 “Midio, Jesús ha ressuscitat avui, hem 

d’estar tots contents. Em va mirar fixament, 
però amb un somriure més dolç, dient-me 
«Jesús ha ressuscitat. També nosaltres res-
suscitarem, oi?» M’havia cridat per primera 
vegada pel meu nom, com a amic d’igual a 
igual: «Oh, Giovanni!». Des d’aquest dia, el 
meu cor va ser menys dolent…”

Es va convertir el 1919 i el 1921, va es-
criure La història de Crist, un cant entu-
siasta a la Veritat i la Bellesa de Déu fet 
home. Escriurà al seu amic Angelini: “Es-
tic a punt de fer de mi mateix la teoria de 
l’amor. Però de l’amor tal com va ser or-
denat per Jesús”. Esdevingué un activista 
de la revolució de Crist. Morí físicament 
decrèpit i acabat, però escrigué: “Espero 
que Déu em concedeixi la gràcia, malgrat 
tots els meus errors, d’arribar a l’últim dia 
amb l’ànima sencera”.

agnòstic militant i anticlerical (Memòries 
de Déu).

Però el seu inconformisme radical era 
per causa de la seva insaciable set d’infi-
nit i la seva negativa a conformar-se amb 
mitjanies. No suportava el materialisme 
i reivindicava el poder de l’esperit humà, 
que aspira a ser déu: tot un programa de 
renaixement de la cultura i societat. Era un 
apassionat cercador de la veritat, nostàlgic 
de Déu, esperit intransigent i amant de la 
bellesa. Sincer i conseqüent amb les seves 
idees, mai no es va resignar a romandre 
quiet; així, va viure situacions de fracàs, 
sofrents i tràgiques, que va plasmar en la 
seva obra L’home acabat, un títol que es 
podria traduir per “l’home en el límit de les 
seves possibilitats humanes”.

La Veritat i la Bellesa de Crist, aquest 
infinit que buscava, se li va apropar per 
camins realment senzills: els de l’amistat 
i l’amor. Els camperols de Bulciano li van 
retornar el significat de la paraula “pro-
ïsme”: “Únicament al costat d’aquests 
homes del poble senzill i pobre he tornat 
a tenir consciència de la meva naturale-
sa i de la meva destinació d’home”. Una 
excursió a la muntanya amb el seu amic 
Cefiso, la visita a la Verna i Sant Francesc, 
“el sant per a nosaltres”; una processó de 
Setmana Santa (“la Passió se’m convertia 
en carn, sang i dolor”); una senyora del 
poble que li demana que bategi la seva fi-
lla que està en perill de mort; s’enamora i 
es casa amb la filla del camperol Giovano-
li, que li demanava llegir de nit poemes i 
els evangelis, en vetlles on acudien molts 
d’altres... L’amistat amb el cristià culte i 
admirat Domenico Giuliotti, (“Déu m’ha dit 
que no ets dels qui poden aturar-se a mig 
camí”). La mort del jove amic Midio, amb 
qui conversa el dia de Pasqua:
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que la seva teologia, el seu estil teològic, 
li permetia fer això precisament. Fill de la 
teologia renovada dels voltants del Conci-
li Vaticà II, el seu pensament havia begut 
de la Tradició viva dels Sants Pares (espe-
cialment Sant Agustí, Sant Bonaventura), 
dialogant amb la filosofia i el pensament 
actuals, atent als problemes del moment, 
sense perdre mai el sentit del misteri com 
a Veritat i Bellesa, l’experiència de la fe, 
la concentració en allò essencial, així com 
la claredat de la paraula. Representant 
d’aquella teologia que, amb H. U. Von Bal-
thasar, s’anomenava “agenollada”, feta al 
costat de la pregària davant la resplendor 
de la Veritat. Algú ha dit que J. Ratzinger 
“no ha estat un autor sistemàtic, sinó més 
aviat simfònic”. És veritat, però preferim 
veure’l com a mestre que ensenya com a 
pastor i com a pastor que ens endinsa en 
el misteri.

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

“La fi�ura del bisbe amb la �ers�ecti�a 
del Concili �aticà II” �er a la �ublicació del 
CEP Quaderns de Pastoral, núm. 227-228

En situació
La breu col·laboració que se’m dema-

na no pot ser un estudi de l’evolució de la 
doctrina teològica sobre l’episcopat des 
del Concili Vaticà II, ni un estudi històric 
i sociològic de la praxi episcopal durant 
aquest darrers cinquanta anys, tot i ser 
qüestions de gran interès. Tot i resultar 
ben interessants aquests assumptes, la 
nostra aportació és més modesta. Volem 
partir de la situació actual, l’experiència 
immediata viscuda en primera persona i, 
un cop acceptada i integrada, mirarem de 
fer una lectura del Decret Conciliar sobre el 

“El �a�a Benet X�I, �astor i teòle�”, �er a 
Catalunya Cristiana 24�2�2013 

Què escau a la personalitat del Papa Benet 
XVI, considerar-lo teòleg pastor o millor 
pastor teòleg? A la primera entrevista que 
va concedir al periodista Peter Seewald, 
parlant de la seva ordenació episcopal i 
el nomenament com a arquebisbe de Mú-
nich, deia que el seu projecte, als cinquan-
ta anys, era servir com a teòleg. “Però 
(pensant en l’estat actual de l’Església i 
demanant consell) calia també que alguns 
teòlegs estiguin disposats a servir com a 
bisbes... El preu a pagar fou no poder fer 
totalment el que havia imaginat, participar 
amb el pensament i la paraula a les grans 
discussions espirituals de la nostra època 
i desenvolupar una obra pròpia. Vaig haver 
d’endinsar-me en la multiplicitat dels con-
flictes i esdeveniments fàctics...”. Sembla 
sentir parlar aquí el seu mestre Sant Agustí.

El que ha demostrat el Papa és que les 
seves condicions de teòleg i pastor no han 
anat mai en paral·lel, sinó perfectament 
engalzades amb un encaix fecund. Això ha 
estat possible gràcies a dues condicions. 
La primera i fonamental, que ell ha po-
sat sempre al davant la seva missió com 
a pastor, mentre que la seva condició de 
teòleg se situava al seu servei. La segona 

[ ]Articles i
altres escrits
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9 i, com s’havia fet als anteriors sínodes, 

mirant d’aplicar al moment la doctrina 
conciliar sobre l’episcopat. Així, es va con-
vocar sota el lema “El Bisbe, servidor de 
l’Evangeli de Jesucrist per a l’esperança 
del món”. Els bisbes reunits, si encara res-
piraven aires d’esperança propis de l’inici 
del Tercer Mil·leni, havien viscut, en con-
trast, la sotragada de l’atemptat del 11 de 
setembre a les Torres Bessones, que feia 
albirar greus problemes per a la humani-
tat. Les seves conclusions i proposicions 
van donar peu a l’Exhortació Postsinodal 
Pastores Gregis, de Joan Pau II, que, dos 
anys després, el 17 d’octubre del 2003, 
es feia ressò d’aquest objectiu bàsic. Tot 
subratllant el caràcter teologal de la virtut, 
afirmava clarament: “Al bisbe correspon, 
en particular, la tasca d’esdevenir profeta, 
testimoni i servent de l’esperança” (n. 3).

El recurs al Concili: la gran aportació de la 
doctrina conciliar

Mirem com afrontar aquest repte. Un 
bisbe avui, si vol encertar el camí, complir 
la voluntat de Déu en el seu ministeri i ofe-
rir el que realment l’Església i el món ne-
cessiten, no ha de fer altra cosa que assu-
mir el Concili Vaticà II i el Sínode del 2001, 
tant pel que fa a la “línia metodològica”, 
com pel que fa a la doctrina i a les indicaci-
ons pastorals. Quines són aquestes apor-
tacions conciliars i sinodals en el mètode i 
en els continguts?

L’aportació fonamental del Concili Va-
ticà II, que el Sínode sobre l’episcopat va 
seguir fidelment, és de tipus metodològic. 
Per entomar la problemàtica de l’episco-
pat, hom pot fer ús d’estudis directament 
pastorals. Aquests normalment són fruit 
d’una visió de la realitat, fornida per la so-
ciologia i les anàlisis culturals del moment. 

ministeri dels bisbes Christus Dominus i la 
seva significació històrica, per tal de treu-
re’n llum per al futur.

Algú ha dit que el Concili Vaticà I va ser 
el concili del Primat de Pere, mentre que 
el Vaticà II ha estat el concili dels bisbes. 
Personalment crec que, més aviat, el Vati-
cà II ha estat el concili del Poble de Déu. 
Però sí es cert que aquest concili ha situ-
at l’església local i amb ella els bisbes, en 
un lloc preeminent i clau en l’estructura 
de l’Església. Això respon a una renovada 
eclesiologia que ha amarat tot el concili, 
en el marc de l’anomenada “eclesiologia 
eucarística” (cf. LG 26). De fet, la que es 
pot considerar definició d’església parti-
cular o diòcesi es troba en el mateix de-
cret Christus Dominus amb una referència 
constitutiva al bisbe (“És una porció del 
Poble de Déu encomanada al bisbe...”: 
ChD 11). Tanmateix, mirant-ho des de l’ex-
periència concreta, hom s’adona que amb 
això el concili ha assenyalat alhora en la 
figura del bisbe un punt de confluència on 
s’apleguen gairebé totes les tensions i els 
conflictes, que viu l’Església al seu interior 
i en relació amb el món.

Entenem que ha de ser així. D’entrada 
el bisbe avui, davant la situació que viu la 
societat i la mateixa Església, es veu pro-
fundament interpel·lat pel repte de donar 
esperança. No pot ser d’altra manera, per-
què anunciar i encomanar esperança és 
actualment una tasca eclesial de màxima 
urgència. 

En aquest sentit, i pel que fa a l’objec-
tiu i el contingut d’aquesta petita aporta-
ció, ens veiem molt a prop de l’Assemblea 
Sinodal de setembre i octubre del 2001. 
Aquest Sínode, en efecte, va afrontar l’es-
tudi de l’episcopat, situant-se també en 
la circumstància històrica contemporània 
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Pastores Gregis: “El misteri del ministeri 
del bisbe”. Coherentment el Directori Pas-
toral dels Bisbes (febrer del 2004), que va 
seguir l’estela de l’Exhortació Apostòlica 
dedicarà el seu Primer Capítol a “La identi-
tat i missió del bisbe en el misteri de Crist i 
de l’Església” (nn. 1-8).

Aquest recurs a la identitat “dogmàti-
ca”, en el marc de l’Església misteri, mereix 
una important observació. Per als qui es-
tan familiaritzats amb la història de l’ecle-
siologia i del ministeri específicament, 
constitueix una veritable fita, el compli-
ment d’un anhel sostingut pels esperits 
que maldaven per una reforma autèntica 
de l’Església: finalment s’arribava al cor 
de l’Església superant definicions super-
ficials i reductives. Però avui ens trobem 
amb una gran dificultat: com fer entendre 
el que és i ha de fer un bisbe, si el gran 
públic es troba tan lluny de saber el que 
significa aquesta naturalesa de l’Església, 
començant per la mateixa paraula “miste-
ri”, que sona només a quelcom “enigmà-
tic” i inexplicable? El ministeri dels bisbes, 
el que són i han de fer i viure, “pateix” un 
gran desconeixement i, fins i tot, una gran 
incomprensió. Això mateix afecta a moltes 
altres realitats de l’Església, que només es 
poden tractar des de la seva condició de 
parts d’aquest gran misteri de comunió, 
però en el cas dels bisbes es veu accentu-
at, pel fet que ells són el rostre públic més 
palès de l’Església com institució. De fet, 
molts dels problemes que avui es plante-
gen directament en referència als bisbes 
no són més que problemes eclesiològics.

Per mesurar la importància d’aquesta 
qüestió, hem de recordar que totes les 
reformes introduïdes des del Concili, i en 
concret les referides al ministeri dels bis-
bes, tenen la seva font i justificació en 

És un camí que el propi Concili ha trepitjat, 
sobretot a la Gaudium et Spes, perquè to-
cava fer-ho, donada la naturalesa d’aques-
ta constitució. Però el Decret Christus Do-
minus sobre el ministeri dels bisbes pren 
com a base un altre punt de partida. Tal 
com veiem en el seu Proemi (ns. 1-2), el 
que fa és remetre al ser i la identitat del 
bisbe, tal com havien estat determinats 
en la constitució Lumen Gentium, concre-
tament als números 20 al 27. I ja sabem 
que la Lumen Gentium és una redefinició 
de la consciència de l’Església, o millor, un 
retrobament de l’Església amb les seves 
essències, tretes de les fonts bíbliques i 
patrístiques. És en el marc d’aquesta auto-
consciència eclesial on es col·loca la iden-
titat de l’episcopat.

Concretament, és coneguda la gran 
aportació de l’eclesiologia de la Lumen 
Gentium, que consisteix en la recupera-
ció de l’Església com a misteri, el vessant 
mistèric de l’Església, en el sentit més ric 
i autèntic d’aquesta expressió. Pensem 
que tal definició de l’Església s’entén en 
contrast amb molts altres intents de fer-la 
derivar de conceptes jurídics, sociològics, 
polítics, i també d’idees espiritualistes, 
filosòfiques o de religions naturals. Com-
prendre l’Església en tant que a misteri, 
consisteix a veure-la com formant part del 
gran esdeveniment històric de la Revelació 
i comunicació de Déu en Jesucrist a tota la 
humanitat: ella s’entén com la gran comu-
nió, el Poble convocat pel Pare, nascut de 
Jesucrist Ressuscitat, en el qual Ell viu mit-
jançant el seu Esperit.

El ministeri del bisbe s’entendrà doncs 
a l’interior d’aquest Poble, participant-
hi de la seva condició de misteri revelat i 
ofert històricament. És significatiu el títol 
del capítol 1r. de l’Exhortació Apostòlica 
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misteri de comunió en l’Esperit. Però el cas 
és que el gran públic coneix les reformes 
(de fet se sol identificar Concili amb “refor-
mes”), però no la seva font pregona. Ales-
hores busquen la justificació d’aquestes 
reformes en altres motius “humanament 
plausibles”. És veritat que a la pràctica 
el bisbe fa servir el recurs a la identitat 
dogmàtica del seu ministeri, en la línia del 
Concili, com un gest alliberador, perquè 
esdevé ajuda decisiva en el seu discerni-
ment pastoral. Sap que molts fets, que als 
ulls merament humans (polítics, sociolò-
gics, econòmics, jurídics, empresarials...) 
apareixen com greu contradicció o com a 
error, troben la seva explicació i justifica-
ció en la identitat mistèrica de l’Església 
i del seu ministeri. El problema esdevé 
quan tot això es viu davant la mirada es-
crutadora del gran públic, les institucions 
i els mitjans de comunicació, inclosa la mi-
rada d’alguns membres i grups d’Església, 
que no acaben de conèixer o d’entendre 
els fonaments posats pel Concili.

Trets essencials de l’episcopat i conse-
qüències pràctiques

Com hem dit, el camí triat pel Concili i, 
seguint la seva estela, pel Sínode sobre 
els Bisbes del 2001, constitueix una ve-
ritable fita en el procés de renovació de 
l’episcopat. Subratllem alguns dels trets 
fonamentals de misteri de l’episcopat, po-
sat de manifest pel Concili, amb les seves 
conseqüències per a la praxi.

La inserció de l’episcopat en el gran 
misteri de l’Església, tota ella Cos de Crist i 
Poble de Déu pelegrí. Fou el conegut canvi 
en el procés de redacció de la Lumen Gen-
tium, anteposant el capítol III sobre el Po-
ble de Déu (ns. 9-17) al capítol IV sobre la 

Jerarquia (ns. 18-29). Els bisbes, amb els 
preveres i diaques, saben que no tenen al-
tra raó de ser més que el servei al Poble de 
Déu, el qual és ontològicament anterior a 
la jerarquia. Ells mateixos s’han de sentir 
caminant dins aquest Poble, compartint 
totes les vicissituds de la seva història. Un 
fet que vindria a expressar-se amb el cum 
vobis agustinià.

Alhora és afirmada la condició dels 
bisbes com successors dels Apòstols. La 
constitució Lumen Gentium ja havia reco-
negut el caràcter sacramental de l’epis-
copat en el sentit que els bisbes, en tant 
que successors dels Apòstols, són la pre-
sència de Crist Pontífex en el triple servei 
de la predicació, l’administració dels sa-
graments i l’ofici pastoral (cf. LG 21). Do-
nat que l’Església, Poble de Déu, neix de 
Jesucrist “essencialment i orgànicament 
estructurada” per la crida, la consagració 
i la missió específica dels Apòstols, els 
bisbes se saben garants de la continuïtat 
del servei apostòlic (cf. LG 24). Un servei 
que defineix tot el que ha de fer i viure el 
bisbe com a ministeri específic. És el que 
seria expressat amb el pro vobis agustinià 
i que significa el que l’Església rep, no com 
a recurs o creació pròpia, sinó com a do 
provinent directament de Crist: així, l’Eu-
caristia. Des d’ell s’entenen totes les po-
laritats que afecten vitalment el ministeri: 
autoritat – participació, responsabilitat 
individual – col·legialitat, tradició – inno-
vació, identitat – universalitat, comunió 
interna – missió, unitat – pluralitat... No 
cal dir que aquestes polaritats, de resultes 
de la confluència de la doble representa-
ció in persona Christi i in persona Ecclesiae 
en el bisbe, no es poden viure sense una 
tensió, més o menys accentuada, però 
sempre present. Vivim aquesta tensió, no 
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litat l’adoració del Pare (cf. Ser sacerdote, 
Salamanca 1995, 104). Aquesta manera de 
concebre l’episcopat resulta alliberadora, 
dóna seguretat, encara que demana una 
vetlla constant, una mena de contempla-
ció activa i permanent del misteri trinitari, 
que permeti mantenir-nos ferms en la con-
vicció que allò diferent no és oposat, que 
l’autoritat no és contrària a la llibertat, que 
la comunió no significa tancament, que la 
relació no és pèrdua d’identitat, que ésser 
absolutament per l’altre (els altres) no és 
buidament de mort... sinó tot el contrari, 
perquè tot es resol en la inefable comunió 
de persones, que és el cor del misteri. És 
tota una manera de viure i actuar.

Només que la realització a la existència 
històrica concreta d’aquesta manera de 
viure el ministeri és talment la forma es-
sendi Christi, amb expressió de H. U. Von 
Balthasar i que defineix l’essència del mi-
nisteri sota la categoria de “diaconia, ser-
vei o Servent”, incloent-hi, amb necessitat 
de fet, la Creu.

Alguns aspectes més remarcables
La posada en pràctica d’aquest, podrí-

em dir, “programa”, seguint la doctrina de 
Christus Dominus i Pastores Gregis permet 
definir la figura del bisbe per les seves re-
lacions (amb Crist, amb la comunitat, amb 
els altres bisbes i els preveres i diaques, 
com fa el Concili: LG 28), alhora que enco-
ratja a afrontar qüestions particularment 
difícils en el ministeri episcopal.

Així, l’exercici de l’autoritat episcopal. 
La mentalitat dominant no permet de veu-
re l’autoritat, sinó com contrària a la lliber-
tat, sobretot la llibertat individual. A tot es-
tirar acceptaria una autoritat pragmàtica, 
mirant la utilitat per a la convivència, però 
resultat de consens dels subjectes. En tant 

exactament com ho vivia sant Agustí en els 
aniversaris de la seva ordenació episcopal, 
que sempre assenyalava el cum vobis de 
ser cristià com un descans i el pro vobis 
de ser bisbe com una càrrega, sinó que és 
la confluència en la pròpia persona i a la 
vida d’ambdues dimensions: assumir-les i 
viure-les en harmonia, mútua implicació i 
exigència és el gran repte.

El bisbe sap que, essent fidel a l’opció 
metodològica esmentada, aquestes anti-
nòmies són el resultat d’haver de viure el 
misteri transcendent en les condicions his-
tòriques d’aquest món. Allò que en l’àmbit 
del misteri és claredat i riquesa, no es pot 
verificar humanament, als ulls merament 
humans, sense trobar-hi contradiccions. 

Més encara, quan el misteri de refe-
rència, al qual ens cal tornar i viure per 
fer front a les antinòmies, és la mateixa 
Trinitat. En aquest sentit ha estat un en-
cert el subratllat de Pastores Gregis en la 
dimensió trinitària de l’episcopat, seguint 
la intuïció del Concili (n. 7; també Directori 
Pastoral del Bisbes n. 1). Ens trobem amb 
allò que Gilbert Greshake reclamava per 
a la teologia i l’espiritualitat del prevere, 
partint de la idea de la “representatio”. Ho 
argumentava sobre la base precisament 
d’una declaració ecumènica, evangèli-
ca – catòlica, en l’Assemblea de Dombes, 
titulada “El ministeri episcopal”: “El que 
s’ha de manifestar a través del conjunt 
de relacions ministerials a l’Església és 
l’acollida dels dons de l’Esperit, l’obertura 
a la sobirania de Crist i l’adoració filial del 
Pare” (Enchiridium oecumenicum I, n. 44, 
Salamanca 1986). Certament el ministeri 
representa “in persona Christi” el regnat 
salvador de Crist; “in persona Ecclesiae” la 
recepció dels dons de l’Esperit; i en la res-
ta de la comunitat i junt amb ella té la fina-
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9 està cridat a esdevenir més un líder que 

un càrrec establert imposat per la força de 
la missió. Tant el Concili, com l’Exhortació 
Pastores Gregis insisteixen repetidament 
en la vàlua testimonial de la vida i la per-
sona del bisbe. És el seu gran repte a la 
seva santedat i afavoreix l’acceptació de 
les seves decisions. Però, sense negar-ho, 
aquest no pot ser l’argument determinant 
del seu reconeixement, sinó més aviat la 
missió rebuda de Jesucrist. No és lluny el 
perill de viure a l’Església seguint liderat-
ges més mediàtics que reals, més valorats 
pels seus impactes superficials que per la 
seva condició de mestres en l’Esperit... 

Per altra banda, des de la inserció tri-
nitària de l’episcopat s’obre al bisbe una 
tasca gran i urgent alhora: lluitar contra les 
forces, per dir-ho així, “endogàmiques”. 
Christus Dominus, Pastores Gregis i Di-
rectori Pastoral dels Bisbes (LG 19; ChD 6; 
PG 8; DPO 7-8) no s’estan d’insistir en el 
servei de comunió, entesa com a comunió 
oberta i universal, que és inherent a l’epis-
copat. La realitat posa de manifest molts 
moviments endogàmics, sigui en l’interior 
de l’Església amb grups tancats i absolu-
tament autogestionats, sigui en formes 
polítiques o culturals, sigui en maneres 
de concebre comunitats, carismes o movi-
ments, més o menys instituïts.

En aquest punt hem d’esmentar allò 
que al Papa Benet XVI, des de sempre, li 
ha preocupat insistir en la seva eclesio-
logia en relació al ministeri episcopal i el 
subratllat que el magisteri fa de la respon-
sabilitat universal dels bisbes. Els bisbes 
són successors del Apòstols en tant que 
Col·legi Episcopal, que perpetua a la seva 
manera el Col·legi Apostòlic (cf. Mc 3,14). 
I és en aquest Col·legi on hi era germinal-
ment tota l’Església universal, com una 

que quelcom vingut i donat des de fora 
no seria acceptable. De vegades aquesta 
postura ve revestida d’argumentació teo-
lògica, quan s’encomana en l’àmbit eclesi-
àstic, donant peu a la contraposició d’una 
Església carismàtica enfront a una de je-
ràrquica. Aleshores el bisbe ha de viure 
d’una triple convicció. Per una banda, que 
exerceix el seu ministeri, no en nom propi, 
sinó en el de Jesucrist, com enviat i mitjan-
cer de la seva presència. Per altra, que això 
mateix el compromet a exercir l’encàrrec a 
la manera com ho feia i ho faria Jesús, val 
a dir, com a Servent de Déu. Per altra, que 
tenint la seva autoritat l’origen en Jesucrist 
que li envia i l’assisteix amb el seu Esperit, 
ell ha de viure i actuar segons la comunió 
intratrinitària, on el rebre i donar confiat 
no s’oposen, sinó que obeeixen al mateix 
acte d’amor.

Romandre fidelment al principi de viure 
inserit vitalment en la Trinitat, i havent as-
sumit de cor el sacerdoci de tots els bate-
jats, demana al seu torn exercir el ministeri 
posant en pràctica, no tant les tècniques 
de direcció o els requisits de presidència, 
ni tan sols la mera prudència (també tot 
necessari), com el constant i profund dis-
cerniment en l’Esperit. Una pràctica que 
avui es veu absolutament urgent, donada 
la mobilitat i el pluralisme de la situació. 
Així mateix fa molt recomanable orientar la 
presència episcopal a la pròpia Església en 
el marc del que anomenem “sinodalitat”, 
entenent-se a si mateix fent camí dintre 
del Poble de Déu caminant, cercador de 
l’Esperit amb els altres, conservant en el 
conjunt el lloc que per voluntat de Jesu-
crist li pertoca. 

Vinculat a la qüestió de l’autoritat epis-
copal, hi ha l’interrogant de si el bisbe, si-
tuat en el lloc que li assigna el concili, no 
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B i s b e  d i o c e s à

a la comunitat (cf. Directori Pastoral dels 
Bisbes n. 2). Expansió i concentració, uni-
versalitat i particularitat, pluralitat i unitat, 
s’ajunten en la seva persona i en la seva 
tasca. Ell se sent interpel·lat, no només 
des de fora de la seva església particular, 
sinó també dintre d’ella. Sap que en la me-
sura en què la resolució d’aquestes tensi-
ons sigui buscada només en els recursos 
humans, obtindrà potser uns efectes molt 
visibles, però a la llarga no serà efectiva 
i sobretot, no romandrà com a testimoni 
evangèlicament fecund.

L’opció conciliar de tornar a les essèn-
cies del misteri i viure-hi en el concret de 
la història és l’únic camí. Ens han de preo-
cupar més les persones, en aquest cas les 
persones dels bisbes, que no pas el lloc, 
i menys els recursos. És en la persona on 
resideix l’episcopat, el punt de referència i 
garantia de comunió de l’església amb el 
seu Senyor i Espòs Jesucrist (comunió amb 
el cos eucarístic i el cos místic). Som convi-
dats a recuperar avui les gran figures epis-
copals de l’Església antiga, començant pel 
gran sant Ignasi d’Antiòquia, que maldava 
per una adhesió del fidels al bisbe, com 
l’Església a Jesucrist i Jesucrist al Pare, a fi 
i efecte que “tot concordi en la unitat” (Ad 
Ephesios 5,1; cit. LG 27). Pastores Gregis 
va saber col·locar tot seguit dels principis 
dogmàtics un llarg segon capítol sobre “La 
vida espiritual del bisbe” (nn. 11-25), que 
venia a significar una conseqüència lògica 
i concreta del que s’havia establert abans. 
La seva vocació a la santedat, el seu camí 
espiritual, el recurs a Maria, a la Paraula, a 
l’Eucaristia i la pregària personal o comu-
nitària, la vivència específicament apostò-
lica dels anomenats consells evangèlics, 
tot el que en aquest sentit ha de fer i viure, 
es redueix a romandre en l’atmosfera de 

realitat prèvia i fundant de les esglésies 
particulars (cf. J. Ratzinger, La Iglesia, una 
realidad siempre en camino, Madrid 2005, 
71-96). La referència a la responsabilitat 
compartida sobre l’Església universal, la 
representació de l’Església universal da-
vant l’Església particular i aquesta davant 
d’aquella, és constitutiu del ministeri epis-
copal i és exercida sobretot mitjançant la 
comunió real i afectiva a l’interior del Col-
legi Episcopal. 

Per aquesta via li ve al bisbe l’exigència 
d’haver superat ell mateix tot tipus de ten-
dència a l’individualisme i el tancament. 
Ha de ser un mestre del treball i la vivèn-
cia compartida amb els germans, fins i tot 
quan el discerniment fet per cadascú no és 
coincident. El concili va introduir la gran 
novetat de les Conferències Episcopals 
(ChD 36-38), com a organismes d’exercici 
de la col·legialitat. Avui, més enllà de la 
utilitat pràctica, aquestes estructures són 
un repte pastoral i un referent de comunió 
eclesial. 

Mirada al futur
La veritat és que, amb la perspectiva 

que el Concili va obrir per entendre i viure 
el ministeri episcopal, no interessa gaire 
quina forma tindrà l’Església demà ni com 
exerciran els bisbes el seu servei. El Conci-
li ens ha deixat unes certeses, que, a més 
d’irrenunciables per ser evangèliques, 
constitueixen un ferm fonament per ento-
mar el futur amb pau i esperança.

El bisbe és i serà requerit per diversos 
reptes. Se li demana que doni estabilitat, 
seguretat i fermesa com els fonaments de 
la ciutat (cf. Ap 21,14) i alhora que sigui ve-
ritable pastor que amb la seva veu és refe-
rent d’unitat i amb el seu “anar al davant” 
és garantia de dinamisme i esperança per 
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9 características de su estilo teológico, que 

“fecundaban”, por así decirlo, su tarea 
pastoral: su alimento de la más pura Tra-
dición; su diálogo con la cultura moderna; 
y su contacto directo, experiencial, con el 
misterio, sin dejar de atender las cuestio-
nes del momento presente.

Como él alguna vez ha confesado, no 
construyó un sistema teológico propiamen-
te dicho: siempre trató de responder a los 
variados problemas y desafíos concretos 
del mundo y de la Iglesia. Su convicción 
profunda del vínculo existente entre el pen-
samiento, la razón y la Verdad –no solo so-
bre Dios, sino también sobre el hombre– le 
ha permitido discernir la situación concreta 
del hombre actual y la respuesta que nece-
sita desde Dios.

El resultado, como aportación al balan-
ce de su pontificado, ha sido una figura 
semejante a los grandes Santos Padres, 
obispos o papas, que él tanto admira y 
cuyo testimonio ilumina tanto la doctrina 
como la vida de pastor.

Siempre significó para muchos un refe-
rente como teólogo, una fuente clara, pro-
funda y útil de pensamiento. Su teología 
siempre resultó iluminadora para la vida 
espiritual y pastoral. Esta era la valoración 
que hacíamos de él. Aunque ya desde 1977 
asumió la carga de arzobispo de Múnich y 
Freising y, posteriormente, la de prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, lo que de él nos llegaba, afectaba, so-
bre todo, al ámbito intelectual y doctrinal.

Agustí Cortés Soriano, Obispo de Sant 
Feliu de Llobregat. 

la comunió trinitària. Trobarà l’harmonia 
i la unificació de las seva persona dins la 
multiplicitat de requeriments del triple mi-
nisteri. En tant que “officium amoris” que 
neix de la Trinitat, no només es trobarà a si 
mateix, sinó que sobretot servirà com un 
veritable apòstol de Jesucrist.

“La simbiosis del teólo�o y el �astor”, ar�
ticle �er a la re�ista �ida Nue�a.(2�3�2013)

Necesitaría más perspectiva para valorar 
el pontificado de Benedicto XVI. Pero sí 
podemos subrayar un aspecto de su mi-
nisterio en la Sede de Pedro, partiendo de 
lo que para mí ha significado.

Habrá quien haga balance de su pontifi-
cado solo en el ámbito intelectual o doctri-
nal. Otros, preferentemente, en el terreno 
de su gestión pastoral. Considero que una 
de las claves de su ministerio estriba en la 
relación de ambas facetas. Muchos de los 
que disfrutábamos de su teología, cuando 
en el año 2005 fue nombrado papa, nos 
preguntábamos si su cambio de rol signi-
ficaría una variación en nuestra valoración 
de su persona, más allá de la obediencia 
y el respeto que se le debía en tanto que 
sucesor de Pedro.

Sinceramente, creo que nuestra admi-
ración y afecto han crecido en intensidad 
y profundidad. Su acceso al papado signi-
ficó para él dar una prioridad absoluta al 
ministerio que se le encomendaba. Pero él 
continuaba siendo auténtico teólogo. Solo 
que esta condición de teólogo sería colo-
cada al servicio de aquella misión. Y esta 
simbiosis o integración, realizada así, a mi 
entender, es uno de los grandes valores de 
su ministerio.

Esto fue posible, fundamentalmente, 
por su modo de hacer teología. Señalo tres 
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9 Decret 03/13. Nomenament d’arxi�rest de 

l’Arxi�restat de �ant Feliu de Llobre�at 

Sant Feliu de Llobregat, 11-1-2013

Havent de procedir al nomenament d’Ar-
xiprest, de l’Arxiprestat de Sant Feliu de 
Llobregat;

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l’interes-
sat, nomenem Mn. Gaspar Mora i Bartrès 
per al càrrec d’Arxiprest de l’Arxiprestat 
de Sant Feliu de Llobregat, com a col-
laborador del nostre ministeri en l’Església 
de Sant Feliu de Llobregat, al servei del Po-
ble de Déu, fins el gener de 2017.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes (c. 553 
a 555).

Esperem que la seva personal dedicació 
al ministeri i que la seva generosa disponi-
bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 
servei pastoral de la Diòcesi.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 
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 04/13. Nomenament d’arxi�rest 
de l’Arxi�restat de Garraf 

Sant Feliu de Llobregat, 11-1-2013

Havent de procedir al nomenament d’Arxi-
prest, de l’Arxiprestat de Garraf;

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l’interes-

Decret 02/13. Nomenament d’arxi�rest de 
l’Arxi�restat de Montserrat 

Sant Feliu de Llobregat, 11-1-2013

Havent de procedir al nomenament d’Arxi-
prest, de l’Arxiprestat de Montserrat;

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l’interes-
sat, nomenem Mn. Joan-Ramon Bullit i 
Guasch per al càrrec d’Arxiprest de l’Arxi-
prestat de Montserrat, com a col·laborador 
del nostre ministeri en l’Església de Sant 
Feliu de Llobregat, al servei del Poble de 
Déu, fins el gener de 2017.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes (c. 553 
a 555).

Esperem que la seva personal dedicació 
al ministeri i que la seva generosa disponi-
bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 
servei pastoral de la Diòcesi.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

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

• Mn. Albert Ruiz i Elias ha estat no-
menat rector de la Parròquia de Sant Pere 
d’Avinyó, de Cantallops (Avinyonet del Pe-
nedès), el 30 de gener de 2013. 

• Mn. Judá-José-David García i Avilés ha 
estat nomenat adscrit de la Parròquia de 
Sant Pere de Gavà, el 5 de febrer de 2013.

• Gmà. Santiago Ruiz Gutiérrez, OH, ha 
estat nomenat membre del Consell Pasto-
ral Diocesà del Bisbat Sant Feliu de Llobre-
gat, en representació dels Instituts de Vida 
religiosa i Societats de vida apostòlica, fins 
l’octubre de 2013, el 7 de febrer de 2013. 

• Sra. Mari Carmen Márquez i Muriel 
ha esta nomenada membre del Consell 
Pastoral Diocesà del Bisbat Sant Feliu de 
Llobregat, en representació de la Delega-
ció diocesana de Pastoral de la Salut, fins 
l’octubre de 2013, el 13 de febrer de 2013.

• Sr. David Villalonga i Malus ha estat 
nomenat Animador de la Fe en les Demar-
cacions del Baix Llobregat, Garraf i Alt Pe-
nedès, dels Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya, pertanyents a aquest Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat per un període de 
dos anys, el 25 de gener de 2013.

• Mn. Agustí Panyella i Baró ha estat 
nomenat Consiliari dels Esplais presents a 
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, per 
un període de dos anys, el 7 de febrer de 
2013.

sat, nomenem Mn. Josep Pausas i Mas 
per al càrrec d’Arxiprest de l’Arxiprestat 
de Garraf, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l’Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu, fins el 
gener de 2017.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes (c. 553 
a 555).

Esperem que la seva personal dedicació 
al ministeri i que la seva generosa disponi-
bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 
servei pastoral de la Diòcesi.

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

[ ]Nomenaments
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9 comunitat cristiana de Santa Maria de 

Castelldefels.

10 de �ener. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Bruguers: trobada amb 
els mossens de la parròquia de Sant Cli-
ment de Llobregat i amb diversos grups. A 
continuació, visita l’Ajuntament on és rebut 
pel senyor alcalde Isidre Sierra i membres 
del consistori. Tot seguit visita el pessebre 
parroquial on es troba amb els pessebris-
tes i amb els membres del grup de mante-
niment i finalment amb el consell pastoral.

11 de �ener. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia a la Catedral de Sant Llorenç, en la 
Festa del Beat Francesc Jamet, fundador 
de les religioses Filles del Bon Salvador, 
amb la presència significada d’alumnes i 
professors de l’escola. També participa en 
el dinar de la festa amb les comunitat de 
germanes on són presents la directora del 
centre i professors del claustre i preveres 
de la ciutat i amics de la comunitat.
Reunió del Consell Episcopal.

12 de �ener. El senyor bisbe participa, a 
Ciutat de Palma de Mallorca, en els actes 
de presa de possessió de l’Excm. i Rvdm. 
Mons. Xavier Salinas Viñals, com a bisbe 
de la diòcesi de Mallorca, on concelebra en 
l’eucaristia.

13 de �ener. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Bruguers: Presi-
deix l’eucaristia dominical a l’església de 
la Mare de Déu del Carme i tot seguit es 
troba amb la feligresia. Seguidament pre-
sideix l’eucaristia dominical a l’església de 
la Mare de Déu de Montserrat, al barri de 
Vista Alegre i visita a Mn. Santiago, preve-
re malalt de la diòcesi de Màlaga.

Gener

1 de �ener. Jornada Mundial per la Pau.

6 de �ener. Jornada diocesana missionera.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç, en la Solemnitat 
de l’Epifania de nostre Senyor.

8 de �ener. Trobada de formació dels pre-
veres i diaques de la Vicaria del Penedès, 
Garraf i Anoia a Vilafranca del Penedès, 
amb el tema: “La Constitució pastoral Gau-
dium et Spes” a càrrec de Mn. Joan Torra, 
prevere de la diòcesi de Vic.
El senyor bisbe presenta el llibre La infàn-
cia de Jesús del Papa Benet XVI, a la llibre-
ria Paulines de Barcelona.

9 de �ener. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Bruguers: Visita 
malalts i gent gran de Castelldefels. Vi-
sita l’Ajuntament on és rebut pel senyor 
alcalde Manuel Reyes i membres del 
consistori. A continuació, dina amb els 
mossens de la població. Seguidament es 
troba amb els grups de voluntaris de la 
pastoral de la salut, litúrgia, catequistes, 
catequesi d’infants, confirmació i adults. 
Finalment presideix el consell pastoral 
ampliat amb altres representants de la 

[ ]Crònica
diocesana



4 6 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

9

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

làlia, al barri de Bellamar de Castelldefels i 
saluda la feligresia.

21 de �ener. El senyor bisbe presideix la 
celebració del 125 aniversari de la beati-
ficació de la Beata Josefa-Maria de Santa 
Inés, a Benigànim, València.

22 de �ener. El senyor bisbe presideix la 
reunió de la Fundació Laurentius, a la Casa 
de l’Església.

23 de �ener. El senyor bisbe presideix la 
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Pene-
dès, Garraf i Anoia, a Piera.
El senyor bisbe presideix la Pregària per 
a la unitat dels cristians, a la Catedral de 
Sant Llorenç, acompanyat per represen-
tants de la Església Ortodoxa i el delegat 
d’Ecumenisme.

24 de �ener. El senyor bisbe presideix la 
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Llo-
bregat, a la Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Bruguers: trobada amb els vo-
luntaris de Càritas de les parròquies del 
Prat de Llobregat i tot seguit, amb els cate-
quistes. A continuació amb representants 
de les entitats culturals del Prat.

25 de �ener. Reunió del Consell Episcopal.
El senyor bisbe ha acollit, a la Casa de l’Es-
glésia, l’Escolania de Montserrat acompa-
nyats per dos monjos i els seus formadors 
i tot seguit visiten la Casa de l’Església.
El senyor bisbe assisteix al Concert benèfic 
destinat a Càritas que ofereix l’Escolania 
de Montserrat a la Catedral de Sant Llo-
renç, dirigida pel senyor Bernat Vivancos i 
acompanyada per la pianista senyora Mer-
cè Sanchís.

14�18 de �ener. El senyor bisbe participa 
en uns exercicis espirituals a Pozuelo de 
Alarcón organitzats per la Conferència 
Episcopal Espanyola.

15 de �ener. Trobada de preveres i diaques 
de la Vicaria del Llobregat, al noviciat de 
Pallejà, amb el tema: “La Constitució pas-
toral Gaudium et Spes”, a càrrec de Mn. 
Joan Torra, prevere de la diòcesi de Vic.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral sacramental i Litúrgia, a la Casa de 
l’Església.

19 de �ener. El senyor bisbe saluda els 
laics i preveres participants en la trobada 
de l’Itinerari Diocesà d’Iniciació Cristiana, 
a la Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Bruguers: Visita a la parròquia 
de Sant Climent de Llobregat i es troba 
amb el Grup de portants del Sant Crist i 
amb el grup de romiatges i festes popu-
lars; a continuació amb diversos agents 
de pastoral. Tot seguit visita, a casa seva, 
dues senyores malaltes, feligreses de la 
parròquia i, de nou, a la parròquia, es tro-
ba amb l’equip de litúrgia, la professora de 
religió i les catequistes i amb alguns pares 
i mares de nens de catequesi. Finalment 
presideix la missa estacional i a continua-
ció dialoga amb els feligresos i comparteix 
el sopar amb el consell pastoral.

20 de �ener. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Bruguers: trobada 
amb els membres de la Pastoral familiar de 
la parròquia de Santa Maria de Castellde-
fels i saluda el cor parroquial. A continua-
ció presideix la missa estacional i es troba 
amb la feligresia. Tot seguit presideix l’eu-
caristia dominical a l’església de Santa Eu-
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9 ació, visita el Col·legi Mare de Déu del Car-

me on s’entrevista amb l’equip de pastoral 
del col·legi i visita la comunitat de Germa-
nes Carmelites Missioneres amb qui dina. 
Al vespre, es troba amb els professors de 
religió de les escoles públiques de la ciutat 
a la capella de Sant Jordi de la Parròquia 
de Sant Pere i Sant Pau i visita el Sr. Mà-
rius Vilà a casa seva. Tot seguit, de nou a 
la capella de Sant Jordi, es troba amb la 
comunitat de feligresos i finalment visita 
la comunitat de les Germanes Missioneres 
de la Immaculada Concepció amb qui com-
parteix la pregària i el sopar.
Pregària vocacional a la Capella de la Casa 
de l’Església amb el testimoni d’una no-
vícia de les germanes Carmelites de Sant 
Josep, de Sant Feliu de Llobregat.

Febrer

1 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.
Reunió de la delegació diocesana de Pas-
toral de la Salut, a la Casa de l’Església.

2 de febrer. Jornada diocesana de la Vida 
Consagrada i el Moviment de Vida Crei-
xent. El senyor bisbe presideix l’eucaristia 
a la Catedral de Sant Llorenç, en la Festa 
de la Presentació del Senyor i la presència 
de religiosos que renoven els vots de la 
seva consagració i es fa menció, en la pre-
gària, d’aquells que celebren els vint-i-cinc 
i cinquanta anys de professió, i els difunts.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxipres-
tat de Bruguers: Dina amb la Comunitat dels 
Germans Maristes i a continuació es troba 
amb els monitors i monitores del Centre 
d’Esplai de la Parròquia de Sant Pere i Sant 
Pau. Tot seguit es reuneix amb el president i 
secretària de l’Associació de veïns del barri 
de Sant Cosme i visita una feligresa malal-

26 de �ener. Trobada diocesana d’infants, 
adolescents i joves a Sant Esteve Sesrovi-
res. El senyor bisbe participa en diferents 
actes de la trobada i a primera hora de la 
tarda presideix l’eucaristia al temple par-
roquial.

27 de �ener. Jornada de la infància missi-
onera.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Bruguers: Presideix la missa es-
tacional a la parròquia de la Mare de Déu 
de la Mercè del Prat de Llobregat i a conti-
nuació es troba amb la feligresia.

29 de �ener. El senyor bisbe presideix la 
reunió del Consell de Càritas.
Reunió de la delegació diocesana de Pas-
toral Vocacional, a la Casa de l’Església.

30 de �ener. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Bruguers: visita al 
Parc Agrari del Baix Llobregat i esmorzar 
amb els pagesos del Prat de Llobregat. Vi-
sita la Residència d’avis Onze de Setembre 
on presideix l’eucaristia amb els residents. 
A continuació visita la comunitat de Ger-
manes Carmelites Missioneres amb qui 
comparteix la pregària i el dinar. A la tarda, 
es troba amb els consells d’economia de 
les Parròquies del Prat i visita el CPS Fran-
cesc Palau on s’interessa per les activitats 
i dialoga amb els voluntaris i usuaris. A la 
Parròquia Sant Cosme i Sant Damià es tro-
ba amb la Confradia del Cristo crucificado 
y Nuestra Señora de los Dolores.

31 de �ener. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Bruguers: Entrevista 
a El Prat Ràdio, tot seguit visita l’Ajunta-
ment del Prat de Llobregat on és rebut pel 
senyor alcalde Lluís Ballesteros. A continu-
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V i d a  D i o c e s a n a

8 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.

9 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Bruguers: Visita la 
parròquia de Sant Nicasi de Gavà i els lo-
cals de Càritas, tot seguit es reuneix amb 
diversos agents de pastoral. A continua-
ció, presideix la missa estacional i dialoga 
amb els feligresos, acabant amb un sopar 
amb la comunitat neocatecumenal.

10 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Bruguers: Presideix 
l’assemblea parroquial a la parròquia de 
Sant Pere de Gavà i a continuació la mis-
sa estacional. Tot seguit visita l’ermita de 
la Mare de Déu de Bruguers, patrona de 
l’Arxiprestat i comparteix el dinar amb els 
preveres i diaques de Gavà.

11 de febrer. El senyor bisbe participa en la 
reunió de bisbes de la Conferència Episco-
pal Tarraconense a Tiana on reben la notí-
cia de la renúncia del papa Benet XVI.
El senyor bisbe és entrevistat en el progra-
ma Àgora de TV3, en referència a la renún-
cia del papa Benet XVI.

13 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Bruguers: Visita la 
Residència d’Avis Novaurora de Begues. 
A continuació, visita l’Ajuntament de Be-
gues on és rebut per la senyora alcaldessa 
Mercè Esteve i diversos membres del con-
sistori. Tot seguit visita la casa de convi-
vències del germans de la Sagrada Família 
de Belley. I al migdia, visita el Col·legi de 
Sant Lluís de Fills de la Sagrada Família 
on es troba amb els delegats d’alumnes i 
el claustre de professors. Tot seguit, dina 
amb la comunitat de germans i una repre-
sentant de l’AMPA.

ta. Finalment presideix la missa estacional i 
es reuneix amb els Consells Parroquials de 
les parròquies del Prat de Llobregat amb els 
quals també comparteix el sopar.

3 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Bruguers: Presideix 
la missa estacional a la parròquia de Sant 
Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat i a 
continuació l’assemblea parroquial. Tot 
seguit es reuneix amb famílies joves. Dina 
amb els religiosos i clergat de la ciutat i a 
primera hora de la tarda es troba amb ado-
lescents i joves de la ciutat.

6 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Bruguers: Visita 
la caserna de la Guàrdia Civil a Gavà, tot 
seguit visita l’Ajuntament on és rebut pel 
senyor alcalde Joaquim Balsera i regidors. 
A continuació es troba amb el claustre de 
professors del Col·legi de la Immaculada 
Concepció de les germanes Agustines. A la 
tarda, visita el Centre Cultural i l’Associa-
ció APAMM i diverses activitats pastorals 
de la parròquia de Sant Pere. Finalment, es 
reuneix amb el consell pastoral parroquial 
i, amb ells, comparteix el sopar.

7 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Bruguers: Visita el 
Col·legi dels Fills de la Sagrada Família de 
Belley de Gavà on es troba amb alumnes 
i professors i responsables de la O.N.G. 
Carumanda jove. Tot seguit comparteix 
la pregària i el sopar amb la comunitat 
de germans. A la tarda visita la parròquia 
de Sant Nicasi i un feligrès, a casa seva. 
Al vespre, visita la comunitat religiosa de 
Germanes Agustines Missioneres, amb les 
quals comparteix la pregària de vespres i 
el sopar.
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9 El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 

Catedral de Sant Llorenç, el dimecres de 
cendra i inici de la quaresma.

14 de febrer. El senyor bisbe presideix la 
reunió del Secretariat del Consell Pastoral 
Diocesà.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Bruguers: Visita el barri de Les 
Colomeres de la Parròquia de Santa Teresa 
de Jesús de Gavà i l’Associació de Veïns, 
entorn més proper de la parròquia de San-
ta Teresa d’Àvila. Visita un matrimoni feli-
grès de la parròquia i es reuneix amb els 
agents de Càritas interparroquial i visita 
els espais del despatx, rober i banc d’ali-
ments. També saluda els grups d’infants 
de la catequesi i les catequistes. En acabar 
es reuneix amb el consell pastoral i, amb 
ells i altres representants de la comunitat 
parroquial, comparteix el sopar.

15 de febrer. El senyor bisbe presideix la reu-
nió del Secretariat del Consell del Presbiteri.
Reunió del Consell Episcopal.
El Senyor bisbe s’entrevista amb els semi-
naristes Sergi Sicília que rebrà l’Admissió 
a Ordes i Sànyika Benàrik que serà orde-
nat de diaca.

16 de febrer. Trobada de Diàleg en Famí-
lia de la Delegació Diocesana de Família i 
Vida, a la Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Bruguers: Presideix l’assem-
blea parroquial a la parròquia de Santa 
Teresa de Jesús de Gavà i, a continuació, 
la missa estacional. En acabar dialoga amb 
feligresos.

17 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Bruguers: és rebut 

pels infants de la catequesi i presideix la 
missa estacional a la Parròquia de Sant 
Cristòfol de Begues i a continuació l’as-
semblea parroquial.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç, en el primer diu-
menge de quaresma, amb el ritu de l’elec-
ció dels nous catecúmens.

18�20 de febrer. IX Jornades de Formació 
i Espiritualitat per a preveres i diaques a 
Montserrat amb el títol: La fe de l’apòstol.

21 de febrer. Visita pastoral del senyor 
bisbe a l’Arxiprestat de Bruguers: Visita 
l’ermita de la Mare de Déu de Sales i tot 
seguit es desplaça a l’Ajuntament de Vi-
ladecans on és rebut pel senyor alcalde 
Carles Ruiz i altres membres del govern 
municipal. Visita la residència de gent 
gran Frederica Montseny on prega amb els 
residents. Visita l’Hospital de Viladecans, 
on, a la capella es troba amb els agents de 
pastoral de la salut de les tres parròqui-
es de Viladecans. El dinar, el comparteix 
amb els preveres i diaca de Viladecans, a 
la rectoria de la parròquia de Sant Joan. A 
la tarda visita l’Ermita de Santa Rosa de la 
Parròquia de Santa Maria de Sales, i tot 
seguit, la Residència geriàtrica La Blanca. 
Tot seguit visita la comunitat de religioses 
de la Caritat Vedruna i els germans de Sant 
Gabriel amb els quals comparteix la pregà-
ria i el sopar.

22 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Arxi-
prestat de Bruguers: trobada, a la parrò-
quia de Santa Magdalena de Viladecans, 
amb els catequistes i, a continuació, a 
l’església de la Mare de Déu de Montser-
rat, amb els voluntaris de Càritas i respon-
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V i d a  D i o c e s a n a

sables dels diversos serveis pastorals. Tot 
seguit presideix l’eucaristia de la festa de 
la Càtedra de Sant Pere i es conclou amb 
pica-pica preparat pels feligresos.

23 de febrer. El senyor bisbe saluda els 
assistents a la trobada de mestres i pro-
fessors de religió i moral catòlica dels 
centres públics de la diòcesi, a la Casa de 
l’Església.
El senyor bisbe presideix la trobada de de-
legats de Família i Vida de les diòcesis amb 
seu a Catalunya, a la Casa de l’Església.
Visita pastoral del senyor bisbe a l’Ar-
xiprestat de Bruguers: Es troba amb els 
Esplais i el Cau Garbí de Viladecans, a la 
Parròquia de Sant Joan. A continuació pre-
sideix l’assemblea parroquial, amb parti-
cipació dels grups de l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes, Centre Cultural, 
Vida Creixent, grup d’ornamentació i al-
tres. Tot seguit, la missa estacional, i la 
reunió amb els consell pastoral i el d’eco-
nomia i el grup de litúrgia de la parròquia; 
acaba compartint un refrigeri.

24 de febrer. Visita pastoral del senyor bis-
be a l’Arxiprestat de Bruguers: Presideix 
l’assemblea parroquial a la Parròquia de 
Santa Maria Magdalena de Viladecans, i a 
continuació, la missa estacional. Tot seguit 
es reuneix amb el consell pastoral i, amb 
ells, comparteix el dinar.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia en el 
segon diumenge de quaresma, a la Cate-
dral de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llo-
bregat.

26 de febrer. El senyor bisbe és entrevistat 
per ETV d’Esplugues de Llobregat, en re-
ferència a la renúncia del Papa Benet XVI.

27 de febrer. El senyor bisbe és entrevistat 
per Gavà TV, a la Casa de l’Església, en re-
ferència a la renúncia del Papa Benet XVI.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia al 
Seminari Conciliar de Barcelona i confe-
reix l’admissió a ordes a dos seminaristes, 
entre ells en Sergi Sicília, seminarista de 
la diòcesi.

28 de febrer. El papa Benet XVI fa efectiva 
la seva renúncia, a les 20.00 h. Comença la 
Seu vacant.
El senyor bisbe és entrevistat per La Xarxa 
Ràdio i Ràdio Estel.
El senyor bisbe presideix la pregària per 
les vocacions a la Casa de l’Església i en 
acció de gràcies pel ministeri de papa 
Benet XVI. Assisteixen, entre altres, dos 
grups de confirmació de les parròquies de 
Sant Joan Despí i Sant Mateu d’Esplugues 
de Llobregat.
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En marxa la �isita Pastoral a l’Arxi�restat 
de Bru�uers

Sant Feliu de Llobregat, 7-1-2013

Des del 19 de gener i fins al 9 de març es-
tan previstos els actes relacionats amb la 
Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Bruguers 
per part de Mons. Agustí Cortés Soriano, 
bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

El territori de l’Arxiprestat de Bruguers 
comprèn les poblacions de Begues, Cas-
telldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, 
Sant Climent de Llobregat i Viladecans. En 
total, 6 municipis de la comarca del Baix 
Llobregat. En aquests gairebé dos mesos 
s’han programat tot un seguit de reunions, 
trobades i actes que permetran al bisbe 
Agustí Cortés conèixer in situ la realitat 
eclesial i social d’aquesta zona, les seves 
necessitats i potencialitats.

L’Arxiprestat de Bruguers comprèn 12 
parròquies i altres temples, ermites o ca-
pelles. Hi ha també la presència de diver-
ses comunitats religioses, masculines i fe-
menines, de 9 congregacions diferents. Tot 
el programa d’activitats de la Visita pasto-
ral es pot consultar al nostre web.

Al llarg de tot el període de la visita pas-
toral estan programades també reunions 
amb els alcaldes dels municipis del territori, 

Trobada de l’Itinerari Diocesà de Reno�a�
ció Cristiana

El dissabte 19 de gener va tenir lloc una re-
unió general dels animadors de l’Itinerari 
Diocesà de Renovació Cristiana a la Casa 
de l’Església, amb una molt bona assis-
tència i representació de tots els arxipres-
tats. El bisbe Agustí va fer una introducció 
amb una petita xerrada sobre «alguns ele-
ments comuns que sorgeixen en el procés 
de conversió al Senyor». Després es va 
fer una valoració de les convocatòries del 
«Vine i veuràs», que va ser molt positiva, 
sense amagar les dificultats i la realitat 
de petit nombre, «petit ramat», però amb 
molta constància i entusiasme per part 
dels animadors. Després, amb l’ajut de 
Mn. Xavier Morlans, que ens ha orientat i 
aportat la seva experiència, coneixements 
i continguts en aquest procés, es va fer 
una perspectiva de futur, indicant el camí 
de continuïtat dels grups vers uns grups 
més estables de catequesi bàsica de la fe 
i de vida i acció cristiana com a «laics de 
les parròquies». També es va acordar de 
crear un equip coordinador que vetlli pel 
conjunt de l’Itinerari i la seva implantació 
i seguiment a la diòcesi. A final de curs es 
farà una reunió general de valoració de 
l’any.

[ ] [ ]Vicaria 
d’Apostolat 
Seglar i 
Evangelització

Informacions
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O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

Bernat Vivancos i amb l’acompanyament 
de la pianista Mercè Sanchis, oferirà un 
concert a la Catedral de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, els beneficis del qual 
aniran a Càritas. 

Des de finals dels anys 60 l’Escolania 
va més enllà de la Basílica de Montserrat 
i ofereix concerts als pobles de Catalunya 
i arreu del món, fent difusió de la música 
sacra o de la música coral. Ha enregistrat 
més d’un centenar de discos i ha aconse-
guit nombrosos premis internacionals.

Fruit de la col·laboració entre l’Escola-
nia, l’Obra Social Caixa Penedès i la Ca-
tedral de Sant Llorenç, s’ha fet possible 
la realització d’aquest concert solidari a 
benefici de Càritas de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat. El donatiu de l’entrada 
al concert serà de 8 euros.

Actualment l’Escolania està formada 
per més de cinquanta nois, de nou a ca-
torze anys, procedents de tot Catalunya. 
A través del cant, els escolans són missat-
gers de pau i de bellesa. Amb el llenguat-
ge universal de la música, traspassen tota 
mena de fronteres i parlen directament al 
cor dels qui els escolten.

El programa del concert del dia 25 de 
gener serà el següent:

Primera part
Welcome!, de Bernat Vivancos 
The blessed Virgin’s cradle song, 

d’Edward Bairstow
The cradle in Bethlehem, de Roger 

Quilter
Salve Regina “Virgo veneranda”, de 

A. Pérez-Moya 
Magnificat, de P. Anselm Viola

Segona part
“El nostre Nadal”, de Francesc Civil
Les dotze van tocant
Camina Serafí

amb el desig de mantenir converses sobre 
temàtiques socials i culturals de la vida ciu-
tadana. Amb uns dies d’antelació respecte 
a la primera trobada amb una comunitat 
parroquial, dimecres d’aquesta setmana, 
dia 9 de gener, a les 13.00 h, ja hi ha previs-
ta l’entrevista del bisbe Agustí Cortés amb 
l’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, i 
dijous dia 10, a les 18.30 h, amb el de Sant 
Climent de Llobregat, Isidre Serra. 

Les properes reunions previstes als 
consistoris municipals són les següents:

31 gener, amb l’alcalde del Prat de Llo-
bregat, Lluís Tejedor.

6 febrer, amb l’alcalde de Gavà, Joa-
quim Balsera. 

13 febrer, amb l’alcaldessa de Begues, 
Mercè Esteve. 

21 febrer, amb l’alcalde de Viladecans, 
Carles Ruiz.

Amb periodicitat de cinc anys, es dema-
na que els bisbes realitzin una visita pasto-
ral a cadascun dels arxiprestats de la seva 
diòcesi (Cfr. Codi Dret Canònic c.396.1). Des 
que el bisbe Agustí Cortés va prendre pos-
sessió del seu càrrec com a ordinari de la 
nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat el 
12 de setembre de 2004, ha visitat ja els al-
tres 8 arxiprestats de la diòcesi, és a dir, els 
de Sant Feliu de Llobregat, Garraf, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Anoia, 
Piera-Capellades, Vilafranca i Montserrat.

La Catedral de �ant Llorenç acull un con�
cert solidari de l’Escolania de Montserrat 
�atrocinat �er l’Obra �ocial Caixa Pene�
dès a benefici de Càritas

Sant Feliu de Llobregat, 16-1-2013

Divendres 25 de gener, a les 21.00 h l’Es-
colania de Montserrat, sota la direcció de 
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9 la vila, Jordi San José; el director general 

d’Afers Religiosos de la Generalitat, Xavi-
er Puigdollers; la 1a tinent d’alcalde, Rosa 
Maria Martí, i el regidor Manel Martínez; el 
director general de Caixa Penedès, Ricard 
Banquells, i el cap de l’Obra Social de l’en-
titat, Antoni Gistau. 

El concert ha estat precedit per una vi-
sita de la quarantena de nens de l’Escola-
nia a la seu de la diòcesi, la Casa de l’Es-
glésia, situada al carrer Armenteres 35 de 
la ciutat. Allà, a primera hora de la tarda, 
han pogut saludar personalment el bisbe 
Agustí, han conegut les instal·lacions de la 
seu diocesana i han fet un berenar. 

A continuació, han visitat també el 
centre cultural municipal “La nau cultura 
i tradicions” i després, han arribat a la ca-
tedral, per fer les pertinents proves de veu. 

El programa del concert ha consistit 
en una primera part, amb obres d’autors 
catalans i estrangers, i una segona part, 
amb cançons populars de la tradició na-
dalenca catalana. A l’inici, l’encarregat de 
la catedral, Mn. Francesc Tirado, va fer una 
salutació de benvinguda i a continuació 
va haver-hi un parlament del bisbe Agustí 
Cortés valorant la iniciativa cultural i soli-
dària del concert. En acabar, el director de 
l’Escolania, Bernat Vivancos, i la pianista, 
Mercè Sanchis, van rebre uns rams de flors 
com a mostra d’agraïment per part dels 
representants de Càritas de la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat.

El desembre congelat
Esta nit és nit de vetlla
Allà sota una penya
La Mare de Déu
Els pastorets

Venda anticipada i reserva de localitats:
Despatx parroquial (Pça de la Vila 2B): 

Dilluns i dimecres de 18.00 a 19:30 h. Di-
vendres de 18.30 a 19.30 h.

Reserva de localitats per telèfon: En 
hores del despatx parroquial, el dilluns i 
dimecres de 18.00 a 19.00 h. i divendres de 
18.30 a 19.30 h.

Sagristia de la Catedral: Del 14 al 17 i 
del 21 al 24 de gener, de 11.00 a 12.00 h i 
de 18.00 a 19.00 h.

Àm�lia concurrència al concert solidari de 
l’Escolania de Montserrat a la Catedral de 
�ant Llorenç, �atrocinat �er l’Obra �ocial 
Caixa Penedès 

Sant Feliu de Llobregat, 28-1-2013

El passat divendres 25 de gener a les 21.00 
h l’Escolania de Montserrat, sota la direc-
ció de Bernat Vivancos i amb l’acompa-
nyament de la pianista Mercè Sanchis, va 
oferir un concert a la Catedral de la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat, els beneficis 
del qual van destinats a Càritas. Va ser 
l’ocasió perquè la quarantena de nens de 
l’Escolania conegués la Casa de l’Església 
i saludés el bisbe Agustí Cortés.

Es van exhaurir les 600 entrades posa-
des a la venda d’aquest concert solidari a 
benefici de Càritas de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, fruit de la col·laboració 
entre l’Escolania, l’Obra Social Caixa Pene-
dès i la Catedral de Sant Llorenç. 

Entre les personalitats presents hi ha-
via, a més del bisbe Agustí, l’alcalde de 
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9 pastorals molt atractives que es desenvo-

lupen en el món d’internet, del cinema, en 
àmbits diocesans, etc, que poden resultar 
eficaces per contribuir a l’èxit de la cele-
bració aquest 2013 de l’Any de la fe.

Com és habitual, els delegats dioce-
sans es van reunir en alguns moments per 
zones pastorals, en el nostre cas els repre-
sentants presents del SIMCOS, per coordi-
nar el treball que es realitza en comú.

Assemblea de dele�ats diocesans de Mit�
jans de Comunicació �ocial

Es va celebrar a Madrid, a la seu de la 
Conferència Episcopal Espanyola del 18 
al 20 de febrer. “La comunicació de la fe 
en l’horitzó de la nova evangelització” va 
ser el tema triat per la Comissió Episcopal 
que presideix el bisbe de Lleida, Joan Piris, 
per aquest anys 2013 en el qual se celebra 
l’Any de la fe.

L’Assemblea va comptar amb la par-
ticipació, com a ponent, de l’arquebisbe 
Claudio Maria Celli, president del Pontifici 
Consell per a les Comunicacions Socials 
(PCCS). A més de la seva aportació, els 
delegats de mitjans de les diòcesis espa-
nyoles van rebre la del professor Arturo 
González Quijano, de la Universitat Com-
plutense, i la de l’últim premi ¡Bravo! de 
ràdio, el periodista Javi Nieves, de Cadena 
COPE i Cadena 100, que van oferir la seva 
visió de com el paper de la comunicació és 
essencial per a la nova evangelització a la 
qual estem cridats.

El sacerdot Ariel Beramendi va explicar 
el servei que desenvolupa el portal inter-
mirifica.net, un projecte del Pontifici Con-
sell per a les Comunicacions Socials.

També durant el transcurs de l’Assem-
blea, es van presentar altres iniciatives 

[ ]Mitjans de
comunicació
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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

3a Trobada diocesana de jo�es

400 joves i adolescents, «Junts d9», es van 
aplegar amb motiu de la 3a Trobada Dio-
cesana de Joves el passat dissabte 26 de 
gener, al voltant d’activitats orientades als 
adolescents i joves dels 14 al 30 anys, des 
de les 11.00 a les 23.00 h. L’acte central va 
ser l’eucaristia, presidida pel bisbe Agus-
tí. L’objectiu de la trobada, emmarcada 
en l’Any de la Fe, és fer palpable el cos de 
jovent cristià que viu i actua a la diòcesi, 
units per la seva fe en Jesús. Es va aprofun-
dir en el coneixement dels sants i santes 
de la diòcesi, i també l’actual context eco-
nòmic i social, que també afecta els joves.

Ritu d’elecció del catecumenat 

El passat 17 de febrer tingué lloc a la cate-
dral de Sant Llorenç, en el marc de l’euca-
ristia del primer diumenge de quaresma, el 
ritu d’elecció que consisteix en el fet que 
el bisbe diocesà aprova el camí formatiu 
dels catecúmens i són escollits per iniciar 
la darrera etapa que culminarà amb la re-
cepció dels sagraments del baptisme, con-
firmació i eucaristia a la vetlla pasqual o en 
el període de Pasqua. Van ser cinc els ca-
tecúmens participants, de les parròquies 
de: Santa Maria de Salas, Viladecans, Sant 
Andreu, de Sant Andreu de la Barca, Santa 
Eulàlia, d’Esparreguera, Crist Salvador, de 
Martorell i Sant Vicenç, de Castellbisbal. 

[ ] [ ]Servei diocesà 
per al 
catecumenat

Joventut
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Trobada dels mestres i �rofessors de re�
li�ió 

Una vintena de docents que treballen a 
l’escola pública es van reunir convocats 
per la Delegació d’Ensenyament el pas-
sat 23 de febrer, a la Casa de l’Església. 
El temes tractats van ser fonamentalment 
la campanya de preinscripcions escolars, 
que es realitza en aquest mes de març, i 
la coordinació dels mestres i professors, 
amb els rectors de les parròquies. Per al 
primer punt, es va explicar que des de la 
Delegació enviaran material a les parrò-
quies adreçat als nens i adolescents de les 
catequesis, per tal de motivar les famílies 
a inscriure els seus fills a la classe de reli-
gió a les escoles públiques.

Celebració ecumènica en la �etmana de 
Pre�ària �er la Unitat dels Cristians 

El dimecres 23 de gener va tenir lloc 
aquest acte ecumènic amb la presència 
del prevere ortodox Constantin Alin Toa-
der, romanès, i del P. Joan Garcia, arxiprest 
de l’Església Ortodoxa (Patriarcat Serbi), 
a més del bisbe Agustí Cortés, el delegat 
d’Ecumenisme, Mn. Lluís-Anton Armengol, 
el diaca Mn. Xavier Artigas, que col·labora 
en aquesta delegació, i l’encarregat de la 
catedral, Mn. Francesc Tirado.

[ ] [ ]Ecumenisme Ensenyament
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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

Jornada de la �ida Consa�rada
 
Més de 60 religiosos i religioses es van 
aplegar en l’acte que tingué lloc, dissab-
te 2 de febrer, a la Casa de l’Església, al 
voltant de la reflexió del llibre de Rut, a 
càrrec de la Gna. Maria Dolors Garcia, OP, 
Dominica de la Presentació, des les 10.00 
a 11.30 h.
L’acte central va ser la celebració de l’eu-
caristia, presidida pel bisbe Agustí, a la 
Catedral de Sant Llorenç, a les 12.30 h. Hi 
van participar més d’un centenar de reli-
giosos i religioses. També hi participaren 
el Grup de Vida Creixent amb motiu de la 
seva festa. Després de l’homilia tots els re-
ligiosos renovaren la seva consagració. A 
les pregàries dels fidels es va pregar pels 
germans i les germanes que l’any passat 
van fer la professió religiosa. També es va 
pregar per tots els qui enguany celebraran 
els 25, els 50 o els 60 anys de vida consa-
grada. I, finalment, es va encomanar a Déu 
els difunts i difuntes de 2012.

[ ]Vida Consagrada
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9 Iniciada la reunió el vespre del dissabte 

dia 5 a Betlem, el diumenge 6 i el dilluns 7 
de gener la delegació ha estat a Jordània 
per visitar els refugiats iraquians i sirians. 
En els dies següents, els participants han 
estat informats sobre la situació a Terra 
Santa, per part de Sa Beatitud Mons. Fo-
uad Twal, Patriarca llatí de Jerusalem i del 
Nunci apostòlic, l’Arquebisbe Giuseppe 
Lazzarotto. Les jornades han estat mar-
cades per diversos moments d’oració, la 
celebració diària de l’eucaristia, la reunió 
amb les comunitats locals i amb els bisbes 
catòlics de diferents ritus, així com amb els 
responsables i estudiants de les Universi-
tats de Betlem i Americana de Jordània, 
així com amb membres de la família reial 
de Jordània i les autoritats locals de Pales-
tina. La visita ha conclòs a Jerusalem amb 
una celebració al Sant Sepulcre i amb una 
conferència de premsa al Patriarcat Llatí 
de Jerusalem.

La Coordinadora de Conferències Epis-
copals en suport de l’Església a Terra San-
ta representa les Conferències Episcopals 
Catòliques d’Europa i l’Amèrica del Nord 
i fou creada a Jerusalem l’any 1998, a pe-
tició de la Santa Seu. Al final del seu en-
contre, els Bisbes han emès un comunicat 
oficial, que transcrivim a continuació:

Comunicat de la coordinadora de les 
conferències episcopals en suport de l’es-
glésia a terra santa. 

“La nostra fe s’ha enriquit amb el valor 
i la fortalesa de les persones que hem tro-
bat.”

“D’ençà que els bisbes que formen part 
de la Coordinadora de les Conferències 
Episcopals en suport als Cristians de Terra 
Santa es varen reunir el gener de 2012, el 
poble d’aquesta regió ha viscut esdeve-
niments foscos i dramàtics: el conflicte a 

“La nostra fe s’ha enriquit amb el �alor i la 
fortalesa de les �ersones que hem trobat”

Barcelona, 10 de gener de 2013

Mons. Joan-Enric Vives ha participat en la 
visita de representants de Conferències 
Episcopals per a donar suport a l’Església 
a Terra Santa.

Dels dies 5 al 10 de gener de 2013 ha 
tingut lloc, a Betlem i a Jordània, la XIII Tro-
bada anual de la Coordinadora de Confe-
rències Episcopals d’Europa i l’Amèrica del 
Nord en suport de l’Església a Terra Santa. 
A les trobades dels darrers anys, Mons. 
Joan-Enric Vives, Arquebisbe-Bisbe d’Ur-
gell i Copríncep d’Andorra, hi acudeix com 
a representant de la Conferència Episco-
pal Espanyola per fer viva la proximitat de 
l’Església amb els cristians de la terra que 
ha vist néixer, morir i ressuscitar Jesús. La 
trobada en comunió amb l’Església a Terra 
Santa i l’Assemblea dels Bisbes Catòlics 
de Terra Santa ha tingut enguany com a 
tema central de reflexió les persones que 
estan patint i són vulnerables a Terra San-
ta. A més de Mons. Vives, hi han partici-
pat arquebisbes i bisbes dels Estats Units, 
Canadà, Anglaterra i Gal·les, Alemanya, 
França i Islàndia, amb altres membres de 
Sudàfrica, Bèlgica i Itàlia.

[ ]Conferència
Episcopal
Tarraconense
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9exemples són els dos organismes que 
hem visitat: el Servei Catòlic d’Ajuda dels 
EE.UU. (Catholic Relief Services) a Gaza i 
el programa per als refugiats de Càritas de 
Jordània.

“També hem sentit la crida a reconèixer 
i a comunicar a tothom com la fe en Déu 
porta llum a la vida de les persones a la 
Terra Santa. Una de les maneres amb què 
això es produeix és amb el compromís de 
l’Església en favor de l’educació, una in-
versió tangible per al futur. Un dels llocs 
on això es fa més evident és a la Univer-
sitat de Betlem, on ens van colpir els tes-
timonis dels estudiants, i a la Universitat 
Americana de Màdaba, a Jordània. El 2009, 
el Papa Benet XVI va exhortar professors 
i estudiants de la regió a ser constructors 
d’una societat justa i pacífica formada per 
persones de diferents orígens religiosos i 
ètnics.

“Conjuntament amb els Bisbes locals, 
encoratgem a donar un suport pràctic a 
les persones vulnerables, a la formació 
dels joves i a tots els esforços per a la 
promoció de la pau. Animem els cristians 
a venir en pelegrinatge a Terra Santa, on 
experimentaran la mateixa càlida hospita-
litat que nosaltres hem rebut. Treballarem 
fort per convèncer els nostres respectius 
Governs perquè reconeguin les causes 
profundes del sofriment en aquesta terra 
i intensifiquin els seus esforços per una 
pau justa. Ens fem ressò de la crida que el 
Papa Benet XVI ha fet recentment en el seu 
Discurs al Cos Diplomàtic acreditat davant 
la Santa Seu: “Després del reconeixement 
de Palestina com a Estat observador no 
membre de les Nacions Unides, torno a ex-
pressar l’esperança que, amb el suport de 
la comunitat internacional, els Israelians i 
els Palestins es comprometin per una coe-

D o c u m e n t s

Gaza i el sud d’Israel; la guerra civil a Sí-
ria, que ha donat lloc a un gran nombre 
de refugiats que han hagut de fugir cap a 
altres països, produint-hi una enorme ten-
sió sobre els seus recursos; i un increment 
de la polarització entre Israel i Palestina. 
Aquests fets han causat una profunda an-
sietat a tothom en aquesta regió, per als 
Israelians, Palestins, Jueus, Musulmans, 
i en particular per a la minvant població 
Cristiana.

“Aquest any hem pogut tenir encontres 
amb comunitats Cristianes de Gaza, Bet-
lem, Beit Jala, Màdaba i Zarqa. A la Vall de 
Cremisan hem tingut coneixement sobre 
les lluites legals per protegir les terres 
de les poblacions locals i les institucions 
religioses pel que fa a la invasió que sig-
nifica la Barrera de Seguretat (“el Mur”). 
Ens comprometem a continuar instant els 
nostres respectius governs perquè actuïn 
per tal d’evitar aquesta injustícia. Hem po-
gut escoltar un testimoni commovedor per 
part de les religioses implicades en l’aten-
ció a treballadors emigrants, persones ob-
jecte de tràfic i presos.

“La nostra fe s’ha enriquit amb el valor 
i la fortalesa de les persones que hem tro-
bat: aquells amb els quals hem compartit 
una joiosa celebració de la missa a Zarqa, 
a Jordània; els que tenen cura de persones 
vulnerables, com els refugiats de Síria i 
d’Iraq que fugen del terror i la violència; 
els que lluiten contra l’opressió i la insegu-
retat en els països que conformen la Terra 
Santa. Hem sentit la necessitat de pro-
moure una pau justa i una crida envers les 
comunitats Cristianes en els nostres paï-
sos d’origen i envers les persones de bona 
voluntat de tot arreu per tal que donin 
suport a la tasca duta a terme en aques-
ta regió per construir un futur millor. Bons 
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9 bisbe i presidits pel Consultor de més edat 

en ordenació sacerdotal. Mn. Arín ha estat 
escollit per unanimitat i en primera vota-
ció, ha acceptat l’elecció i ha assumit el 
càrrec, emetent la professió de fe davant 
el Col·legi de Consultors.

Amb la presa de possessió de Mons. 
Javier Salinas com a bisbe de Mallorca el 
dissabte 12 de gener, la diòcesi de Tortosa 
resta amb “seu vacant”. La Seu episcopal 
de Tortosa serà vacant, desocupada i no 
hi haurà bisbe propi. A partir d’avui, però, 
compta amb un administrador diocesà. El 
gran criteri d’actuació per l’Administrador 
Diocesà és que “mentre la Seu és vacant, 
res no s’ha d’innovar” (CIC 428), no es pot 
innovar-canviar el rumb de la vida i acció 
pastoral, però sí s’han de mantenir i acti-
var tots els objectius pastorals legítima-
ment marcats a la Diòcesi. L’Administrador 
Diocesà no pot realitzar cap acte que pu-
gui causar un perjudici a la Diòcesi i cessa 
el seu càrrec quan el nou bisbe pren pos-
sessió de la Diòcesi.

Mn. Josep Lluís Arín i Roig va néixer el 
dia 1 de juliol de 1949. Va ser ordenat pre-
vere a la Catedral de Tortosa el 17 de juny 
de 1973. És llicenciat en Sagrada Escrip-
tura pel Pontifici Institut Bíblic de Roma 
(juny 1981) i fins al nomenament de Mons. 
Salinas com a bisbe electe de Mallorca ha 
ocupat els següents càrrecs: Vicari Gene-
ral i Moderador de la Cúria, Canonge Lec-
toral de la Catedral de Tortosa, Degà del 
Capítol Catedral, Membre del Consell Epis-
copal i dels Consells de Presbiteri i de Pas-
toral, Membre del Col·legi de Consultors, 
Professor del Seminari i de l’ISCRD “Sant 
Agustí” (Institut Superior de Ciències Reli-
gioses a Distància), Rector de la Parròquia 
Sant Crist del Sagrari de la Catedral de Tor-
tosa, Consiliari del Patronat Escolar Obrer 

xistència pacífica en el marc de dos Estats 
sobirans, on es preservin i garanteixin el 
respecte de la justícia i les aspiracions le-
gítimes dels dos pobles. Jerusalem, sigues 
el que el teu nom significa! Una ciutat de la 
pau, i no de divisió”.

“Amb paraules d’un dels Salms, que 
cada dia resem junts: “Augureu la pau a 
Jerusalem!” (Salm 122,6).”

Signen el comunicat final: Mons. Ri-
chard Smith - Arquebisbe d’Edmonton 
(Canadà), Mons Joan-Enric Vives - Arque-
bisbe d‘Urgell (Espanya i Andorra), Mons. 
Gerald Kicanas - Bisbe de Tucson (Estats 
Units d’Amèrica del Nord), Mons. Stephan 
Ackermann - Bisbe de Trèveris (Alema-
nya), Mons. Michel Dubost - Bisbe d’Évry 
(França), Mons. William Kenney - Bisbe 
aux. de Birmingham (COMECE), Mons. Pe-
ter Bürcher - Bisbe de Reykjavik (Islàndia 
i Conferència Episcopal Països Nòrdics), 
Mons. Declan Lang - Bisbe de Clifton (An-
glaterra i Gal·les).

Aquesta Nota de premsa i el Comunicat 
de la Coordinadora de les Conferències 
Episcopals en suport de l’Església a Terra 
Santa han estat enviats per la Delegació 
de Mitjans de Comunicació del bisbat d’Ur-
gell i reemesos per aquest Gabinet d’Infor-
mació de l’Església a Catalunya.

Mn. Jose� Lluís Arín Roi�, escollit admi�
nistrador diocesà de Tortosa 

Barcelona, 14-1-2013

Avui dilluns, 14 de gener, al migdia, a la 
Cúria Diocesana de Tortosa, el Col·legi de 
Consultors de Tortosa ha elegit Mn. Josep 
Lluís Arín Roig com a nou Administrador Di-
ocesà. El Col·legi de Consultors el formen 
deu sacerdots designats legítimament pel 
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D o c u m e n t s

sistori d’aquell mateix matí. Els bisbes han 
encomanat al Sr. Cardenal que, en nom de 
tots, fes públic un comunicat en relació a 
aquest important esdeveniment per a l’Es-
glésia, i han volgut expressar en aquests 
moments amb el seu afecte i la seva pre-
gària la comunió eclesial amb el Sant Pare 
Benet XVI, Successor de Sant Pere, a qui 
han encomanat en la celebració eucarísti-
ca del migdia.

A la tarda, els bisbes han tractat diver-
sos temes de l’ordre del dia:

1. Els bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense han fet 
pública la convocatòria d’una 
Jornada sacerdotal interdiocesana, 
amb motiu de l’Any de la Fe, al 
Monestir de Sta. Maria de Poblet, el 
proper dia 22 d’abril. Per a aquesta 
trobada s’ha convidat a parlar als 
preveres, el Cardenal-Arquebisbe de 
Viena, Christoph Schönborn, O.P., 
un dels principals responsables de 
la redacció de l’actual Catecisme de 
l’Església Catòlica, així com també de 
la seva versió per als joves, el YouCat.

2. Mons. Jaume Pujol ha exposat 
detalladament tots els projectes que 
s’estan portant a terme de cara a les 
properes beatificacions dels màrtirs 
del segle XX a Tarragona el proper mes 
d’octubre. Els bisbes celebren que 
aquesta beatificació, tan anhelada a 
les Esglésies de la Tarraconense, se 
celebri a la seu primada i animen els 
fidels a preparar-s’hi espiritualment, 
acollint el gran testimoniatge dels 
màrtirs de la fe en el segle XX.

3. Mons. Joan-Enric Vives ha presentat 
als bisbes el Balanç econòmic de 
l’any 2012 i el Pressupost per a l’any 
2013 del Fons Comú Interdiocesà. 

“Sagrada Família” i Consiliari de l’Espai 
Patronat.

Comunicat de la reunió núm. 205

Barcelona, 11 de febrer de 2013

El dia 11 de febrer de 2013 ha tingut lloc la 
reunió núm. 205 de la Conferència Episco-
pal Tarraconense (CET) a la Casa d’Espiri-
tualitat «Maria Immaculada» de Tiana. La 
reunió ha estat presidida per Mons. Jaume 
Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona. 
Han excusat la seva assistència el bisbe de 
Girona, que s’està recuperant d’una inter-
venció quirúrgica, i el bisbe de Solsona. Ha 
assistit també a la reunió l’Administrador 
diocesà de Tortosa, Mn. Josep Lluís Arín.

Durant el matí s’ha fet present en la re-
unió Mons. Xavier Salinas, actual bisbe de 
Mallorca. Mons. Jaume Pujol, en nom de 
tots, ha expressat a Mons. Salinas l’agra-
ïment pel treball realitzat a Tortosa i en 
les diverses responsabilitats exercides en 
l’àmbit de la Conferència Episcopal Tarra-
conense, especialment com a president 
del Secretariat Interdiocesà de Catequesi 
(SIC).

En començar, i després de la pregària 
inicial, Mons. Pujol ha informat els bisbes 
de l’estat de salut de Mons. Francesc Par-
do que evoluciona satisfactòriament.

A continuació, i amb motiu de l’Any de 
la Fe, els bisbes han dedicat el matí a un 
recés espiritual, que ha predicat Mn. Joan 
Planellas, prevere de Girona i vicedegà de 
la Facultat de Teologia de CatalunyaDurant 
el recés, el Cardenal Lluís Martínez Sistach 
ha comunicat als bisbes la notícia de la re-
núncia del papa Benet XVI al ministeri pe-
trí com a bisbe de Roma, i han pogut llegir 
el text pronunciat pel Pontífex en el Con-
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9 Els bisbes els han estudiats i els han 

aprovats.
4. També han estat tractats diversos 

aspectes relacionats amb els àmbits 
de la pastoral de la família i de la 
vida, així com també dels mitjans de 
comunicació.

5. Els bisbes han reestructurat les 
responsabilitats a l’interior de la CET, 
confiant l’àmbit de la Catequesi (SIC) 
al bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. 
Sebastià Taltavull, i el dels Mitjans 
de Comunicació Social (SIMCOS), al 
bisbe de Lleida Mons. Joan Piris.

6. Finalment, els bisbes han nomenat 
per un període de tres anys, Mn. 
Josep Baena Iniesta, prevere del 
bisbat de Terrassa, com a Consiliari 
català del Moviment Infantil i Juvenil 
d’Acció Catòlica (MIJAC).

Comunicat del Cardenal Arquebisbe de 
Barcelona, Lluís Martínez �istach, en 
nom dels arquebisbes i bisbes de la Con�
ferència E�isco�al Tarraconense en rela�
ció a la �ro�era renúncia del �a�a Benet 
X�I 

Barcelona, 11-2-2013

El Sant Pare Benet XVI en el Consistori 
d’aquest matí ha anunciat una decisió 
molt important que ha pres després d’ha-
ver-la examinada repetidament en la seva 
consciència: la de renunciar al ministeri de 
Bisbe de Roma i Successor de Sant Pere, 
de manera que el proper 28 d’aquest mes 
de febrer la Seu de Sant Pere quedarà va-
cant i caldrà convocar el Conclave per a 
l’elecció d’un nou Papa. El Sant Pare ha 
manifestat també que ha pres aquesta de-
cisió per causa de la seva edat avançada i 

considerant que no disposa de les forces 
adequades per a exercir el Ministeri Petrí.

Aquesta decisió que ha fet pública avui 
el Sant Pare és coherent amb alguna ma-
nifestació que ja havia fet en el sentit que, 
si considerava més endavant que no po-
dia realitzar degudament el seu Ministeri 
Petrí, renunciaria. Considero que aquesta 
decisió posa en relleu la profunda espi-
ritualitat del Sant Pare, la lucidesa amb 
què ha pres aquesta determinació i el seu 
gran amor a l’Església, a la qual ha volgut 
servir sempre amb la màxima entrega en 
els diversos ministeris que el Senyor li ha 
confiat. 

Tots recordem amb molta satisfacció 
la visita pastoral del Sant Pare Benet XVI 
a Barcelona amb motiu de la dedicació 
de la Basílica de la Sagrada Família i la vi-
sita a l’Obra del Nen Déu. Aquesta visita 
deixà al Sant Pare i a tots nosaltres un re-
cord inoblidable. Demano a tots els fidels 
expressar amb el nostre afecte i la nostra 
pregària la comunió eclesial amb el Sant 
Pare Benet XVI, Successor de Pere. 

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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92009 se entregaron 2,9 millones de euros; 
4 millones en el 2010, 5 millones en el 2011 
y 6 millones en 2012, lo que supone un to-
tal de casi 20 millones de euros en 5 años. 

Cáritas es la Iglesia 
Estas aportaciones extraordinarias de 

la Conferencia Episcopal Española, no son, 
ni mucho menos, el total de lo que la Igle-
sia aporta a Cáritas, porque Cáritas es la 
Iglesia misma en su estructura más funda-
mental que es la parroquia. Son las parro-
quias las que corren con todos los gastos 
ordinarios, las que recogen los donativos 
y es en las comunidades parroquiales don-
de surgen los voluntarios que entregan su 
tiempo y trabajo en Cáritas. 

De la misma forma que no habría Iglesia 
sin el anuncio de la Palabra y sin la cele-
bración de los Sacramentos, tampoco la 
habría sin el ejercicio de la caridad. Cáritas 
es la Iglesia y la Iglesia también es Cáritas. 

El Amor –Caritas– siempre será necesario 
Como nos recuerda Benedicto XVI en 

su encíclica “Deus Caritas est”, “el amor 
–caritas– siempre será necesario, incluso 
en la sociedad más justa. No hay orden 
estatal, por justo que sea, que haga su-
perfluo el servicio del amor. Quien intenta 
desentenderse del amor se dispone a des-
entenderse del hombre en cuanto hombre. 
Siempre habrá sufrimiento que necesite 
consuelo y ayuda”. 

Nota de a�radecimiento a Benedicto X�I

Madrid, 11-2-2013 

Después de haber conocido esta misma ma-
ñana la renuncia de Su Santidad el Papa Be-
nedicto XVI al ministerio petrino, me apre-
suro a expresar al Santo Padre, en nombre 
propio, y de todos los obispos miembros de 

La Conferencia E�isco�al Es�añola entre�
�a a Cáritas 6 millones de euros 

Madrid, 20-2-2013

La Conferencia Episcopal Española ha he-
cho efectiva la entrega a las Cáritas dio-
cesanas de la aportación económica de 6 
millones de euros que aprobó la Asamblea 
Plenaria en su reunión del mes de noviem-
bre, con cargo a los Presupuestos de 2013. 

Por quinto año consecutivo, los obis-
pos españoles decidieron mantener esta 
aportación extraordinaria y, en esta oca-
sión, aumentar la cuantía en un 20% con 
respecto al año pasado, mientras las de-
más partidas presupuestarias fueron con-
geladas. La aportación, que se entrega del 
Fondo Común Interdiocesano, procede de 
lo que se recibe por la asignación tributa-
ria a favor de la Iglesia. 

La CEE ha donado casi 20 millones de 
euros en cinco años

Los obispos españoles, en la Asamblea 
Plenaria de noviembre de 2008, decidie-
ron donar a las diferentes Cáritas dioce-
sanas el 1% del total del Fondo Común In-
terdiocesano, lo que entonces supuso una 
aportación de 1,9 millones de euros. La 
cantidad se ha ido incrementando anual-
mente hasta situarse en el 2,59%. Así, en 

D o c u m e n t s

[ ]Conferència
Episcopal
Espanyola
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9 Orientaciones pastorales para la coordina-

ción de la familia, la parroquia y la escuela 
en la transmisión de la fe

La Comisión Permanente ha estudiado 
las enmiendas introducidas en el docu-
mento Orientaciones pastorales para la 
coordinación de la familia, la parroquia 
y la escuela en la transmisión de la fe. El 
texto, presentado por la Comisión Episco-
pal de Enseñanza y Catequesis, ya había 
sido aprobado por la Asamblea Plenaria y 
quedaban pendientes de introducir y revi-
sar algunas enmiendas. La Permanente ha 
dado el visto bueno definitivo y el docu-
mento se hará público próximamente.

Estudio de otros documentos
La Comisión Episcopal del Clero ha pre-

sentado un texto sobre las Normas básicas 
para la formación de diáconos permanen-
tes en las diócesis españolas. El Documen-
to pasa a la Asamblea Plenaria para su es-
tudio y eventual aprobación.

Por su parte, la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social ha dado a conocer a la 
Permanente un informe acerca del Motu 
Proprio Intima Ecclesiae Natura, que versa 
sobre las instituciones que ejercen la ca-
ridad en la Iglesia y que se hizo público el 
pasado 1 de diciembre. En él, el Papa insis-
te en que el verdadero sujeto de caridad 
es la propia Iglesia y que a través de las 
organizaciones caritativas de la Iglesia, 
esta no coopera colateralmente, sino que 
actúa como sujeto directamente responsa-
ble, haciendo algo que corresponde a su 
naturaleza.

Convenio Fundación ENDESA para ilumi-
nación de catedrales y otros templos

La Comisión Permanente ha aprobado 
las ayudas concedidas con cargo al con-

la Conferencia Episcopal Española, nuestra 
más profunda gratitud por el impagable 
servicio prestado a la Santa Iglesia en estos 
intensos años de pontificado. 

Estamos afectados y como huérfanos 
por esta decisión que nos llena de pena, 
pues nos sentíamos seguros e iluminados 
por su riquísimo magisterio y por su cerca-
nía paternal. Al mismo tiempo, acogemos 
la voluntad del Santo Padre con reveren-
cia filial. Estamos seguros de que el Señor 
bendecirá el costoso paso que él acaba de 
dar con gracias abundantes para el nuevo 
Papa y para toda la Iglesia. 

Pedimos a todos los fieles que enco-
mienden al Señor la persona tan querida 
del Papa Benedicto XVI, que le consue-
le y dé fuerzas para seguir sirviendo a 
la Iglesia de un modo nuevo mientras la 
Providencia disponga. Pedimos también 
oraciones para que el proceso de elección 
del Sumo Pontífice que se abrirá a partir 
del próximo día 28 sea guiado e iluminado 
por la fuerza del Espíritu Santo. Todo, en la 
confianza cierta de que el Señor está siem-
pre con su Iglesia. 

El Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española 

Cardenal Antonio Mª Rouco Varela 

Nota de la Comisión Permanente de la 
Conferencia E�isco�al Es�añola 26�3�2013

La Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado su 
CCXXVI reunión el lunes día 25 de febre-
ro. Aunque en un principio estaba previs-
ta para los días 26 y 27, se ha tenido que 
adelantar, porque en estos días algunos 
de sus miembros viajarán a Roma para 
asistir a la última audiencia pública de Be-
nedicto XVI.
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D o c u m e n t s

de Medios de Comunicación Social, 
ha sido nombrado Consiliario de la 
Asociación SIGNIS (Asociación Cató-
lica Española para la Comunicación) y 
Consiliario de la UCIP-E (Unión Cató-
lica de Informadores y Periodistas de 
España).

• D. Carlos Menduiña Fernández, laico 
de la Archidiócesis de Madrid, ha sido 
nombrado para un nuevo mandato 
Presidente Nacional de la “Adoración 
Nocturna Española” (ANE).

• Dª. Camino Cañón Loyes, miembro de 
la Institución Teresiana y pertenecien-
te a la Archidiócesis de Madrid, ha 
sido nombrada para un nuevo man-
dato Presidenta General del “Foro de 
Laicos”.

• Dª. Mª. Teresa Gómez Romero, laica 
perteneciente a la Diócesis de Pa-
lencia, ha sido nombrada Presidenta 
del Movimiento “Scouts Católicos de 
Castilla y León” (MSC).

• La Comisión Permanente ha dado 
el visto bueno para que la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social renue-
ve el nombramiento de D. Rafael del 
Río Sendino, laico de la Diócesis de 
Madrid, como Presidente de Cáritas 
Española.

•	 La Permanente ha autorizado 
también a la Comisión Episcopal 
de Migraciones para proceder al 
nombramiento del Rvdo. P. D. Óscar 
Olmos Centenera, de la Congregación 
de San José (Josefinos de Murialdo) y 
sacerdote de la Diócesis de Getafe, 
como Director del Departamento de 
Inmigración. 

venio con la Fundación ENDESA para la 
iluminación de catedrales y otros templos.

En esta ocasión, las ayudas concedidas 
son las siguientes:

• Parroquia de Santa María del Mar 
(Barcelona): 81.862 euros

• Catedral de Santa María (Tortosa, Ta-
rragona): 65.854 euros

• Catedral de Santa María (Vitoria): 
87.734 euros

• Iglesia Parroquial de Santiago Após-
tol (Lorca, Murcia): 45.478 euros

• Iglesia Parroquial de San Juan Bautis-
ta (Chiclana, Cádiz y Ceuta): 27.536 
euros

• Iglesia Parroquial de Santiago Após-
tol (Montilla, Córdoba): 27.536 euros

Otros temas
Los obispos han aprobado la modifica-

ción de las normas de funcionamiento de 
la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), 
han aprobado también el temario de la 
próxima Asamblea Plenaria (15-19 de abril 
de 2013), han tratado diversos asuntos de 
seguimiento y temas económicos. Asimis-
mo, las distintas Comisiones Episcopales 
han informado sobre el cumplimiento del 
Plan Pastoral.

Nombramientos
• Rvdo. D. Agustín del Agua Pérez, sa-

cerdote de la Archidiócesis de Valla-
dolid y Director del Secretariado de la 
Subcomisión Episcopal de Universi-
dades, ha sido nombrado Director del 
Secretariado de la Comisión Episco-
pal para la Doctrina de la Fe.

• Rvdo. D. José Gabriel Vera Beorle-
gui, sacerdote de la Archidiócesis de 
Pamplona y Tudela y Director del Se-
cretariado de la Comisión Episcopal 
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9 nament”, sinó la resposta al do de l’amor, 

amb el qual Déu ve al nostre encontre» 
(Deus caritas est, 1). La fe constitueix 
l’adhesió personal —que inclou totes les 
nostres facultats— a la revelació de l’amor 
gratuït i «apassionat» que Déu té per nos-
altres i que es manifesta plenament en Je-
sucrist. L’encontre amb Déu Amor implica 
no sols el cor, sinó també l’entesa: «El re-
coneixement del Déu viu és una via cap a 
l’amor, i el sí de la nostra voluntat a la seva 
comprèn enteniment, voluntat i sentiment 
en l’acte únic de l’amor. Això no obstant, 
aquest és un procés que sempre està en 
camí: l’amor mai no es dóna per «conclòs» 
i completat» (ibidem, 17). D’aquí deriva 
per a tots els cristians i, en particular, per 
als «agents de la caritat», la necessitat de 
la fe, de l’«encontre amb Déu en Crist que 
susciti en ells l’amor i obri el seu esperit a 
l’altre, de manera que, per a ells, l’amor al 
proïsme ja no sigui un manament imposat 
des de fora, sinó una conseqüència que es 
desprèn de la seva fe, la qual actua per la 
caritat» (ib., 31a). El cristià és una persona 
conquerida per l’amor de Crist i moguda 
per aquest amor —«Caritas Christi urget 
nos» (2Co 5,14)—, està oberta de mane-
ra profunda i concreta a l’amor al proïsme 
(cf. ib., 33). Aquesta actitud neix sobretot 
de la consciència de sentir-nos estimats, 
perdonats, més encara, servits pel mateix 
Senyor, que s’inclina a rentar els peus dels 
Apòstols i s’entrega ell mateix a la creu per 
atraure la humanitat a l’amor de Déu.

«La fe ens mostra Déu que ens ha do-
nat el seu Fill i així suscita en nosaltres 
la certesa ferma que realment és veritat 
que Déu és amor […]. La fe, que fa prendre 
consciència de l’amor de Déu revelat en el 
cor traspassat de Jesús a la creu, suscita 
l’amor. L’amor és una llum —en el fons 

Missat�e de Benet X�I �er a la quaresma 
2013 

Vaticà, 15-10-2012

Creure en la caritat suscita caritat «Hem 
conegut l’amor que Déu ens té i hi hem 
cregut» (1Jn 4,16)

Benvolguts germans i germanes,
La celebració de la Quaresma, en el 

marc de l’Any de la fe, ens ofereix una oca-
sió preciosa per a meditar sobre la relació 
entre fe i caritat: entre creure en Déu, el 
Déu de Jesucrist, i l’amor, que és fruit de 
l’acció de l’Esperit Sant i ens guia per un 
camí d’entrega a Déu i als altres.

1. La fe com a resposta a l’amor de Déu
En la meva primera encíclica vaig expo-

sar ja alguns elements per a comprendre 
el vincle estret que hi ha entre aquestes 
dues virtuts teologals, la fe i la caritat. Par-
tint de l’afirmació fonamental de l’apòstol 
Joan: «Hem conegut l’amor que Déu ens 
té i hi hem cregut» (1Jn 4,16), recordava 
que «no es comença a ser cristià per una 
decisió ètica o per una gran idea, sinó per 
l’encontre amb un esdeveniment, amb una 
Persona, que dóna un nou horitzó a la vida 
i, amb això, una orientació decisiva […]. I ja 
que és Déu qui ens ha estimat primer (cf. 
1Jn 4,10), ara l’amor ja no és sols un “ma-

[ ]Santa Seu
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D o c u m e n t s

na donant el fruit de l’Esperit Sant (cf. Ga 
5,22). La fe ens porta a reconèixer els dons 
que el Déu bo i generós ens encomana; la 
caritat fa que fructifiquin (cf. Mt 25,14-30).

3. El llaç indissoluble entre fe i caritat
A la llum de tot el que hem dit, resul-

ta clar que mai no podem separar i molt 
menys oposar, fe i caritat. Aquestes dues 
virtuts teologals estan íntimament unides, 
per la qual cosa és erroni veure en elles 
un contrast o una «dialèctica». Per una 
part, en efecte, representa una limitació 
l’actitud de qui accentua desmesurada-
ment la prioritat i el caràcter decisiu de la 
fe, subestimant i gairebé menyspreant les 
obres concretes de caritat i reduint-les a 
un humanitarisme genèric. Per una altra, 
però, també és una limitació sostenir una 
supremacia exagerada de la pràctica de la 
caritat i de la seva laboriositat, pensant 
que les obres puguin substituir la fe. Per a 
una vida espiritual sana cal defugir tant el 
fideisme com l’activisme moralista.

L’existència cristiana consisteix a pujar 
continuadament a la muntanya de l’encon-
tre amb Déu per a tornar a baixar després, 
portant l’amor i la força que en deriven, a 
fi de servir els nostres germans i germanes 
amb el mateix amor de Déu. En la Sagrada 
Escriptura veiem que el zel dels Apòstols 
en l’anunci de l’evangeli que suscita la fe 
està estretament vinculat a la sol·licitud 
caritativa respecte al servei dels pobres 
(cf. Ac 6,1-4). A l’Església, contemplació i 
acció, simbolitzades d’alguna manera per 
les figures evangèliques de les germanes 
Marta i Maria, han de coexistir i integrar-
se (cf. Lc 10,38-42). La prioritat correspon 
sempre a la relació amb Déu i el compartir 
evangèlic vertader ha d’estar arrelat en la 
fe (cf. audiència general de 25 d’abril de 
2012). A vegades, de fet, es té la tendèn-

l’única— que il·lumina constantment un 
món fosc i ens dóna la força per a viure i 
actuar» (ib., 39). Tot això ens fa compren-
dre que l’actitud principal i distintiva dels 
cristians és precisament «l’amor fonamen-
tat en la fe i plasmat per ella» (ib., 7).

2. La caritat com a vida en la fe
Tota la vida cristiana és una resposta 

a l’amor de Déu. La primera resposta és 
precisament la fe, entesa com acolliment 
ple d’estupor i de gratitud d’una inicia-
tiva divina inaudita que ens precedeix i 
ens interpel·la. I el «sí» de la fe marca el 
començament d’una història lluminosa 
d’amistat amb el Senyor, que omple tota 
la nostra existència i li dóna sentit ple. 
Això no obstant, Déu no en té prou que 
nosaltres acollim el seu amor gratuït. No 
es limita a estimar-nos. Vol atraure’ns cap 
a ell i transformar-nos d’una manera tan 
profunda que puguem dir amb sant Pau: 
«Ja no sóc jo qui visc; és Crist qui viu en 
mi» (Ga 2,20).

Quan nosaltres deixem lloc a l’amor de 
Déu, som fets semblants a ell, partícips de 
la seva mateixa caritat. Obrir-nos al seu 
amor significa deixar que ell visqui en nos-
altres i ens porti a estimar amb ell, en ell i 
com ell; només llavors la nostra fe arriba 
veritablement «a actuar per la caritat» (Ga 
5,6) i ell habita en nosaltres (cf. 1Jn 4,12).

La fe és conèixer la veritat i adherir-s’hi 
(cf. 1Tm 2,4); la caritat és «caminar» en la 
veritat (cf. Ef 4,15). Amb la fe s’entra en 
l’amistat amb el Senyor; amb la caritat 
es viu i es conrea aquesta amistat (cf. Jn 
15,14s). La fe ens fa acollir el manament 
del Senyor i Mestre; la caritat ens dóna 
la felicitat de posar-lo en pràctica (cf. Jn 
13,13-17). En la fe som engendrats com a 
fills de Déu (cf. Jn 1,12s); la caritat ens fa 
perseverar concretament en la filiació divi-
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9 seva gràcia, del seu perdó acollit en la fe; 

però aquesta iniciativa, lluny de limitar la 
nostra llibertat i la nostra responsabilitat, 
més aviat fa que siguin autèntiques i les 
orienta cap a les obres de caritat, que no 
són fruit principalment de l’esforç humà, 
del qual gloriejar-se, sinó que neixen de la 
fe, brollen de la gràcia que Déu concedeix 
abundantment. Una fe sense obres és com 
un arbre sense fruits: aquestes dues vir-
tuts es necessiten recíprocament. La Qua-
resma, amb les tradicionals indicacions 
per a la vida cristiana, ens invita precisa-
ment a alimentar la fe a través d’una escol-
ta més atenta i prolongada de la Paraula 
de Déu i la participació en els sagraments 
i, al mateix temps, a créixer en la caritat, en 
l’amor a Déu i al proïsme, també a través 
de les indicacions concretes del dejuni, de 
la penitència i de l’almoina.

4. Prioritat de la fe, primacia de la ca-
ritat

Com tots els dons de Déu, fe i caritat 
s’atribueixen a l’acció de l’únic Esperit 
Sant (cf. 1Co 13), aquest Esperit que crida 
en nosaltres «Abbà, Pare! (Ga 4,6), i que 
ens fa dir: «Jesús és el Senyor!» (1Co 12,3) 
i «Marana ta!» (1Co 16,22; Ap 22,20).

La fe, do i resposta, ens fa conèixer la 
veritat de Crist com a Amor encarnat i cruci-
ficat, adhesió plena i perfecta a la voluntat 
del Pare i misericòrdia divina infinita amb 
el proïsme; la fe grava en el cor i la ment 
la ferma convicció que precisament aquest 
Amor és l’única realitat que venç el mal i la 
mort. La fe ens invita a mirar cap al futur 
amb la virtut de l’esperança, esperant con-
fiadament que la victòria de l’amor de Crist 
arribi a la seva plenitud. Per part seva, la 
caritat ens fa entrar en l’amor de Déu que 
es manifesta en Crist, ens fa adherir de ma-
nera personal i existencial a l’entrega total 

cia a reduir el terme caritat a la solidaritat 
o a la simple ajuda humanitària. En canvi, 
és important recordar que l’obra de cari-
tat més gran és precisament l’evangelitza-
ció, és a dir, el «servei de la Paraula». Cap 
acció no és més benèfica i, per tant, més 
caritativa envers el proïsme que partir el 
pa de la paraula de Déu, fer-lo partícip de 
la Bona Nova de l’evangeli, introduir-lo en 
la relació amb Déu: l’evangelització és la 
promoció més gran i integral de la perso-
na humana. Com escriu el servent de Déu 
papa Pau VI a l’encíclica Populorum pro-
gressio, el primer i principal factor de de-
senvolupament és l’anunci de Crist (cf. n. 
16). La veritat originària de l’amor de Déu 
per nosaltres, viscuda i anunciada, obre la 
nostra existència a acceptar aquest amor 
fent possible el desenvolupament integral 
de la humanitat i de cada home (cf. Caritas 
in veritate, 8).

En definitiva, tot parteix de l’amor i ten-
deix a l’amor. Coneixem l’amor gratuït de 
Déu mitjançant l’anunci de l’evangeli. Si 
l’acollim amb fe, rebem el primer contac-
te –indispensable- amb allò diví, capaç de 
fer-nos «enamorar de l’Amor», per a viure 
i créixer després en aquest Amor i comuni-
car-lo amb alegria als altres.

Pel que fa a la relació entre fe i obres 
de caritat, unes paraules de la Carta de 
Sant Pau als cristians d’Efes resumeixen 
molt bé la seva correlació: «És per la grà-
cia que heu estat salvats per mitjà de la 
fe! I això no ve de vosaltres: és un do de 
Déu. No és fruit de les obres, perquè ningú 
no pugui gloriar-se’n. Som obra seva: Déu 
ens ha creat en Jesucrist, i ens ha destinat 
a realitzar les bones obres que ell mateix 
havia preparat perquè visquéssim prac-
ticant-les» (2,8-10). Aquí es percep que 
tota la iniciativa salvadora ve de Déu, de la 
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D o c u m e n t s

Benvolguts germans i germanes,
1. L’11 de febrer de 2013, memòria litúr-

gica de la benaurada Mare de Déu de Lour-
des, al santuari marià d’Altötting, se cele-
brarà solemnement la XXI Jornada Mundial 
del Malalt. Aquesta Jornada representa 
per a tots els malalts, agents sanitaris, 
fidels cristians i per a totes la persones 
de bona voluntat, «un moment fort de 
pregària, de participació i d’oferiment del 
sofriment per al bé de l’Església, així com 
d’invitació a tothom perquè reconeguin en 
el rostre del germà malalt el sant rostre 
de Crist que, patint, morint i ressuscitant, 
va realitzar la salvació de la humanitat» 
(Joan Pau II, Carta per la qual s’instituïa 
la Jornada Mundial del Malalt, 13 de maig 
de 1992, 3). En aquesta ocasió, em sento 
especialment proper a cadascun de vosal-
tres, estimats malalts que, als centres de 
salut i d’assistència, o també a casa, viviu 
un moment difícil de prova per raó de la 
malaltia i del sofriment. Que arribin a tots 
les paraules plenes de coratge pronuncia-
des pels Pares del concili ecumènic Vaticà 
II: «No esteu ni abandonats ni sou inútils; 
sou els cridats per Crist, la seva imatge 
viva i transparent » (Missatge als malalts, 
a tots els qui sofreixen).

2. Per acompanyar-vos en el pelegri-
natge espiritual que des de Lourdes, lloc i 
símbol d’esperança i gràcia, ens condueix 
cap al santuari d’Altötting, voldria propo-
sar a la vostra consideració la figura em-
blemàtica del Bon Samarità (cf. Lc 10,25-
37). La paràbola evangèlica narrada per 
sant Lluc forma part d’una sèrie d’imat-
ges i narracions extretes de la vida quo-
tidiana, amb les quals Jesús ens ensenya 
l’amor profund de Déu per qualsevol és-
ser humà, especialment quan experimen-
ta la malaltia i el dolor. Però a més, amb 

i sense reserves de Jesús al Pare i als seus 
germans. Infonent en nosaltres la caritat, 
l’Esperit Sant ens fa partícips de l’abnega-
ció pròpia de Jesús: filial amb Déu i frater-
nal envers els altres (cf. Rm 5,5).

La relació entre aquestes dues virtuts 
és anàloga a la que existeix entre dos sa-
graments fonamentals de l’Església: el 
baptisme i l’eucaristia. El baptisme (sa-
cramentum fidei) precedeix l’eucaristia 
(sacramentum caritatis), però hi està ori-
entat, perquè constitueix la plenitud del 
camí cristià. Anàlogament, la fe precedeix 
la caritat, però es revela genuïna només si 
culmina en ella. Tot parteix de l’acceptació 
humil de la fe («saber-nos estimats per 
Déu»), però ha d’arribar a la veritat de la 
caritat («saber estimar Déu i el proïsme»), 
que roman per sempre, com a compliment 
de totes les virtuts (cf. 1Co 13,13).

Estimats germans i germanes, en 
aquest temps de Quaresma, durant el qual 
ens preparem per a celebrar l’esdeveni-
ment de la creu i la resurrecció, mitjançant 
el qual l’amor de Déu va redimir el món i va 
il·luminar la història, us desitjo a tots que 
visqueu aquest temps preciós revifant la 
fe en Jesucrist, per entrar en el seu mateix 
torrent d’amor pel Pare i per cada germà i 
germana que trobem en la nostra vida. Per 
això, elevo la meva pregària a Déu, alhora 
que invoco sobre cadascun de vosaltres 
i sobre cada comunitat la benedicció del 
Senyor.

Benet XVI

Missat�e de Benet X�I en ocasió de la XXI 
Jornada mundial del malalt

Vaticà, 2-1-2013
«Vés, i tu fes igual» (Lc 10,37)
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9 del sofriment humà, per vessar l’oli del 

consol i el vi de l’esperança.
4. L’Any de la fe que estem vivint cons-

titueix una ocasió propícia per a intensifi-
car la diaconia de la caritat en les nostres 
comunitats eclesials, per ser cadascú bon 
samarità de l’altre, del qui és al nostre 
costat. En aquest sentit, i perquè ens ser-
veixin d’exemple i d’estímul, voldria cridar 
l’atenció sobre algunes de les moltes fi-
gures que en la història de l’Església han 
ajudat les persones malaltes a valorar el 
sofriment des del punt de vista humà i es-
piritual. Santa Teresa de l’Infant Jesús i de 
la Santa Faç, «experta en la scientia amo-
ris» (Joan Pau II, Carta ap. Novo millen-
nio ineunte, 42), va saber viure «en unió 
profunda a la Passió de Jesús» la malaltia 
que «la portaria a la mort enmig de grans 
sofriments» (Audiència general, 6 d’abril 
de 2011). El venerable Luigi Novarese, del 
qual moltes persones conserven encara 
avui un record viu, va advertir de manera 
particular en l’exercici del seu ministeri la 
importància de la pregària pels malalts i 
amb ells i aquells que pateixen, als quals 
acompanyava ben sovint als santuaris 
marians, de manera especial a la gruta de 
Lourdes. Mogut per la caritat envers el pro-
ïsme, Raül Follereau va dedicar la seva vida 
a la cura de les persones afectades per la 
lepra, fins als llocs més remots del plane-
ta, promovent entre d’altres coses la Jorna-
da Mundial contra aquesta malaltia. La be-
ata Teresa de Calcuta començava sempre 
el dia trobant Jesús en l’eucaristia, sortint 
després pels carrers amb el rosari a la mà 
per trobar i servir el Senyor present en els 
qui pateixen, especialment en els que «no 
són volguts, ni estimats, ni atesos». Tam-
bé santa Anna Schäffer de Mindelstetten 
va saber unir de manera exemplar els seus 

les paraules finals de la paràbola del Bon 
Samarità, «Vés, i tu fes igual» (Lc 10,37), 
el Senyor ens indica quina és l’actitud que 
qualsevol deixeble seu ha de tenir envers 
els altres, especialment envers aquells als 
quals cal atenció. Es tracta per tant d’ex-
treure de l’amor infinit de Déu, a través 
d’una relació intensa amb ell en la pre-
gària, la força per a viure cada dia com el 
Bon Samarità, amb una atenció concreta 
per aquell que està ferit en el cos i l’espe-
rit, aquell que demana ajuda, encara que 
sigui un desconegut i no tingui recursos. 
Això no sols val per als agents pastorals 
i sanitaris, sinó per a tots, també per al 
malalt mateix, que pot viure la pròpia 
condició en una perspectiva de fe: «Allò 
que guareix l’home no és esquivar el sofri-
ment i fugir davant el dolor, sinó la capa-
citat d’acceptar la tribulació, de madurar 
en ella i de trobar-hi un sentit mitjançant 
la unió amb Crist, que ha patit amb amor 
infinit» (Enc. Spe salvi, 37).

3. Diferents Pares de l’Església han vist 
en la figura del Bon Samarità Jesús mateix, 
i en l’home caigut a les mans dels lladres 
Adam, la humanitat perduda i ferida pel 
propi pecat (cf. Orígenes, Homilia sobre 
l’Evangeli de Lluc XXXIV, 1-9; Ambròs, Co-
mentari a l’Evangeli de sant Lluc, 71-84; 
Agustí, Sermó 171). Jesús és el Fill de Déu, 
que fa present l’amor del Pare, amor fidel, 
etern, sense barreres ni límits. Però Jesús 
és també aquell que «es desposseeix» de 
la seva «vestidura divina», que es rebaixa 
de la seva «condició» divina, per assumir 
la forma humana (cf. Fl 2,6-8) i acostar-se 
al dolor de l’home, fins baixar als inferns, 
com recitem en el Credo, i portar esperan-
ça i llum. Ell no reté amb avidesa la seva 
igualtat amb Déu (cf. Fl 2,6), sinó que s’in-
clina, ple de misericòrdia, sobre l’abisme 
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D o c u m e n t s

seus germans i germanes que pateixen la 
malaltia i el sofriment, alhora que impar-
teixo de tot cor la Benedicció Apostòlica.

Benedictus PP XVI

Declaració de Benet X�I, en el Consistori 
ordinari �úblic sobre la se�a renúncia al 
ministeri de bisbe de Roma

Vaticà, 11-2-2013

Estimadíssims germans,
Us he convocat en aquest Consistori 

no sols per a les tres causes de canonit-
zació, sinó també per a comunicar-vos 
una decisió de gran importància per a la 
vida de l’Església. Després d’haver exa-
minat davant Déu reiteradament la meva 
consciència, he arribat a la certesa que, 
per l’edat avançada, ja no tinc forces per 
a exercir de manera adequada el minis-
teri petrí. Sóc molt conscient que aquest 
ministeri, per la naturalesa espiritual que 
té, ha de ser portat a terme no únicament 
amb obres i paraules, sinó també, i no en 
menor grau, patint i pregant. Malgrat això, 
el món d’avui, subjecte a ràpides transfor-
macions i sacsejat per qüestions de gran 
relleu per a la vida de la fe, per a governar 
la barca de sant Pere i anunciar l’Evangeli 
necessita també el vigor tant del cos com 
de l’esperit, vigor que, en els darrers me-
sos, ha disminuït en mi de tal manera que 
he de reconèixer la meva incapacitat per 
a exercir bé el ministeri que em va ser en-
comanat. Per això, essent molt conscient 
de la seriositat d’aquest acte, amb plena 
llibertat, declaro que renuncio al minis-
teri de bisbe de Roma, successor de sant 
Pere, que em va ser confiat per mitjà dels 
Cardenals el 19 d’abril de 2005, de manera 

patiments mateixos als de Crist: «L’habita-
ció de la malalta es va transformar en una 
cel·la conventual, i el patiment en servei 
missioner. […] Fortificada per la comunió 
quotidiana es va convertir en una interces-
sora infatigable en la pregària, i un mirall 
de l’amor de Déu per a moltes persones a 
la recerca de consell» (Homilia en la cano-
nització, 21 d’octubre de 2012). A l’evange-
li destaca la figura de la benaurada Mare 
de Déu, que va seguir el Fill sofrent fins al 
sacrifici suprem al Gòlgota. No va perdre 
mai l’esperança en la victòria de Déu sobre 
el mal, el dolor i la mort, i va saber acollir 
amb la mateixa abraçada de fe i amor el 
Fill de Déu nascut a la gruta de Betlem i 
mort a la creu. La seva ferma confiança en 
la potència divina es va veure il·luminada 
per la resurrecció de Crist, que ofereix es-
perança a qui es troba en el sofriment i re-
nova la certesa de la proximitat i el consol 
del Senyor.

5. Voldria, per últim, dirigir una parau-
la de reconeixement profund i de coratge 
a les institucions sanitàries catòliques i 
a la societat civil mateixa, a les diòcesis, 
les comunitats cristianes, les associaci-
ons d’agents sanitaris i de voluntaris. Que 
en tots creixi la consciència que «en l’ac-
ceptació amorosa i generosa de tota vida 
humana, sobretot si és feble o malalta, 
l’Església viu avui un moment fonamental 
de la seva missió» (Joan Pau II, Exhort. ap. 
postsinodal Christifideles laici, 38).

Confio aquesta XXI Jornada Mundial 
del Malalt a la intercessió de la Santíssi-
ma Mare de Déu de les Gràcies, venerada 
a Altötting, perquè acompanyi sempre la 
humanitat que pateix, a la recerca d’alleu-
geriment i d’esperança ferma, que ajudi a 
tots els qui participen en l’apostolat de la 
misericòrdia a ser bons samaritans per als 
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9 que té a veure, encara que amb diferent 

grau, amb l’elecció del Romà Pontífex, en 
particular una interpretació i una aplicació 
més fiable d’algunes disposicions, esta-
bleixo i prescric que algunes normes de la 
Constitució apostòlica Universi Dominici 
gregis i allò que jo mateix he disposat en 
l’esmentada Carta apostòlica, siguin subs-
tituïdes per les normes que segueixen:

n. 35. “Cap cardenal elector no pot ser 
exclòs de l’elecció, sigui activa o passiva, 
per cap motiu o pretext, quedant en vi-
gor tot allò que estableix el n. 40 i el n. 75 
d’aquesta Constitució.”

n. 37. “Ordeno que, des del moment en 
què la Seu Apostòlica estigui legítimament 
vacant, s’haurà d’esperar durant quinze 
dies complets els absents abans d’inici-
ar-se el Conclave, però deixo al Col·legi 
Cardenalici la facultat d’anticipar l’inici 
del conclave si consta la presència de tots 
els Cardenals electors, així com la facultat 
d’ampliar, si hi ha motius greus, el comen-
çament de l’elecció, per uns dies més. 
Transcorreguts, però, com a màxim, vint 
dies des de l’inici de la Seu Vacant, tots els 
Cardenals electors presents estan obligats 
a procedir a l’elecció.”

n. 43. “Des del moment en què s’hagi 
disposat l’inici de les operacions de l’elec-
ció, fins a l’anunci públic de l’elecció del 
Summe Pontífex, o fins que s’hagi ordenat 
el nou Pontífex, els locals de la Domus 
Sanctae Marthae, Residència Santa Marta, 
com també i sobretot la Capella Sixtina i 
els àmbits destinats a les celebracions li-
túrgiques hauran de ser tancats, sota l’au-
toritat del Cardenal Camarlenc i amb la col-
laboració externa del Vice Camarlenc i del 
substitut de la Secretaria d’Estat, a les per-
sones no autoritzades, tal com estableixen 
els números següents.

que, des del 28 de febrer de 2013, a les 
20.00 hores, la seu de Roma, seu de sant 
Pere, quedarà vacant i haurà de ser convo-
cat, per part de qui té competències per a 
fer-ho, el conclave per a l’elecció del nou 
summe pontífex.

Estimadíssims germans, us dono les 
gràcies de cor per tot l’amor i el treball 
amb què heu portat al meu costat el pes 
del meu ministeri, i demano perdó per tots 
els meus defectes. Ara confiem l’Església 
a la cura del seu Summe Pastor, nostre Se-
nyor Jesucrist, i supliquem a Maria, la seva 
santa Mare, que assisteixi amb la seva 
bondat maternal els pares cardenals en 
elegir el nou Summe Pontífex. Pel que fa a 
mi, també en el futur, voldria servir de tot 
cor la santa Església de Déu amb una vida 
dedicada a la pregària.

Carta a�ostòlica, en forma de Motu pro-
prio, Normas nonnullas de Benet X�I so�
bre al�unes modificacions a les normes 
relati�es a l’elecció del romà �ontífex

Amb la Carta apostòlica De aliquibus mu-
tationibus in normis de electione Romani 
Pontificis, Motu Proprio, donada a Roma 
l’11 de juny de 2007, en el tercer any del 
meu pontificat, he establert algunes nor-
mes, mitjançant la derogació de les pre-
vistes al n. 75 de la Constitució Apostòlica 
Universi Dominici gregis, promulgada el 
22 de febrer de 1996 pel meu predecessor, 
el beat Joan Pau II, les quals han tornat a 
establir la norma, sancionada per la tradi-
ció, segons la qual per a l’elecció vàlida 
del Romà Pontífex sempre es requereix la 
majoria dels dos terços dels vots dels car-
denals electors presents.

Tenint en compte la importància de ga-
rantir el millor funcionament de tot allò 
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D o c u m e n t s

n. 48. “Les persones esmentades en el 
n. 46 i n. 55, paràgraf 2 d’aquesta Cons-
titució, degudament advertides sobre el 
significat i abast del jurament que han de 
fer abans de l’inici de les operacions de 
l’elecció davant del Cardenal Camarlenc 
o d’un altre Cardenal delegat per ell, en 
presència de dos Protonotaris Apostòlics 
Participants de Número, en el seu moment 
hauran de pronunciar i de signar el jura-
ment d’acord amb la fórmula següent:

Jo, N. N., prometo i juro observar el se-
cret absolut amb qualsevol persona que 
no formi part del Col·legi dels Cardenals 
electors, i això per sempre, llevat que rebi 
poders especials expressament donats pel 
nou Pontífex electe o pels seus succes-
sors, sobre tot allò relacionat directament 
o indirectament amb les votacions i els es-
crutinis per l’elecció del Summe Pontífex.

De la mateixa manera, prometo i juro 
d’abstenir-me d’utilitzar qualsevol instru-
ment de gravació o d’audició o de visió 
d’allò que, en el període de l’elecció, es 
desenvolupi en l’àmbit de la Ciutat del 
Vaticà i, en particular, de tot allò que di-
rectament o indirectament, de qualsevol 
manera, tingui relació amb les operacions 
connexes amb l’elecció mateixa.

Declaro en emetre aquest jurament que 
conec que una infracció d’ell comportarà 
contra mi la pena d’excomunió latae sen-
tentiae reservada a la Seu Apostòlica.

Així Déu m’hi ajudi i aquests Sants 
Evangelis, que toco amb la meva mà.”

n. 49. “Celebrats segons els ritus pres-
crits els funerals del difunt Pontífex, pre-
parat allò necessari per al bon desenvolu-
pament de l’elecció, en el dia assenyalat, 
en els termes del n. 37 d’aquesta Consti-
tució, per a l’inici del Conclave tots els Car-
denals aniran a la Basílica de Sant Pere del 

Tot el territori de la Ciutat del Vaticà i 
també les activitats ordinàries de les ofi-
cines establertes en el seu àmbit hauran 
de ser regulats per aquest període, amb 
la finalitat d’assegurar la confidencialitat 
i el lliure desenvolupament de totes les 
operacions relacionades amb l’elecció 
del Summe Pontífex. En particular, amb 
l’ajuda dels Prelats Clergues de Cambra, 
s’haurà de vetllar perquè ningú no s’acosti 
als Cardenals electors en el camí des de la 
Domus Sanctae Marthae al Palau Apostò-
lic Vaticà.”

n. 46/1. “Per satisfer les necessitats 
personals i d’oficina relacionades amb la 
celebració de les eleccions, hauran d’estar 
disponibles i convenientment allotjats en 
locals adequats dins dels límits esmentats 
en el n. 43 d’aquesta Constitució, el Se-
cretari del Col·legi Cardenalici, que actua 
com a Secretari de l’assemblea electiva; 
el Mestre de les Celebracions Litúrgiques 
Pontifícies amb vuit Mestres de Cerimòni-
es i dos Religiosos adscrits a la Sagristia 
Pontifícia, un eclesiàstic triat pel Cardenal 
Degà o pel Cardenal que el substitueixi, 
perquè l’ajudi a la seva oficina.”

n. 47. “Totes les persones menciona-
des en el n. 46 i el n. 55, paràgraf 2, de la 
present Constitució Apostòlica, que per 
qualsevol motiu i en qualsevol moment 
tinguin coneixement d’allò que directa-
ment o indirectament es relaciona amb els 
actes propis de l’elecció i, en particular, 
amb tot allò que afecta els escrutinis fets 
durant l’elecció mateixa, estan obligats a 
guardar secret estricte amb qualsevol per-
sona estranya al Col·legi dels Cardenals 
electors: amb aquesta finalitat, abans del 
començament de les operacions de l’elec-
ció, prestaran jurament en la forma i amb 
la fórmula que figura al número següent.”
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9 ment per scrutinium (per escrutini), abo-

lides les formes d’elecció anomenades 
per acclamationem seu inspirationem (per 
aclamació o inspiració) i per compromis-
sum (per compromís).

Estableixo, per tant, que, per la vàlida 
elecció del Romà Pontífex, es requereixen 
almenys dos terços dels sufragis, compu-
tats sobre la base dels electors presents i 
votants.”

n. 64. “El procediment de l’elecció es 
desenvolupa en tres fases, la primera de 
les quals que es pot anomenar pre-escru-
tini, comprèn: 1) la preparació i distribució 
de les paperetes per part dels Mestres de 
Cerimònies –cridats a l’Aula juntament 
amb el Secretari del Col·legi Cardenalici i 
amb el Mestre de les Celebracions Litúr-
giques Pontifícies-, els quals en lliuren 
almenys dues o tres a cadascun dels Car-
denals electors; 2) el sorteig, entre tots els 
Cardenals electors, de tres Escrutadors, 
de tres encarregats de recollir els vots dels 
malalts, anomenats Infirmarii (infermers), 
i de tres Auditors; aquest sorteig el fa pú-
blicament l’últim Cardenal Diaca, el qual 
extreu, seguits, els nou noms d’aquells 
que hauran d’exercir aquestes tasques; 
3) si en l’extracció dels Escrutadors, dels 
Infermers i dels Auditors, surten noms 
de Cardenals electors que, per malaltia 
o un altre motiu, estan impedits per rea-
litzar aquestes tasques, en lloc seu seran 
extrets els noms d’altres que no estiguin 
impedits. Els tres primers extrets actuaran 
d’Escrutadors, els tres segons d’Infermers, 
els altres tres d’Auditors.”

n. 70/2. “Els Escrutadors fan la suma 
de tots els vots que cadascú ha obtingut, 
i si cap no ha aconseguit almenys els dos 
terços dels vots en aquella votació, el Papa 
no ha estat elegit; en canvi, si resulta que 

Vaticà, o en una altra part, d’acord amb les 
possibilitats i necessitats de temps i lloc, 
per participar en una solemne celebració 
eucarística amb la missa votiva pro eligen-
do Papa. Això s’haurà de realitzar en ho-
res adequades del matí, de manera que a 
la tarda es pugui dur a terme tot allò que 
prescriuen els números següents de la ma-
teixa Constitució.”

n. 50. “Des de la Capella Paulina del Pa-
lau Apostòlic, on s’hauran reunit en hora 
adequada de la tarda, els Cardenals elec-
tors, en hàbit coral, aniran en processó 
solemne, invocant l’assistència de l’Espe-
rit Sant amb el cant del Veni Creator, cap 
a la Capella Sixtina del Palau Apostòlic, 
lloc i seu del desenvolupament de l’elec-
ció. Participaran en la processó el Vice 
Camarlenc, l’auditor general de la Cambra 
apostòlica i dos membres de cada un dels 
Col·legis dels Protonotaris Apostòlics Par-
ticipants de Número, dels Prelats Auditors 
de la Rota romana i dels Prelats Clergues 
de Cambra.

n. 51/2. “El Col·legi Cardenalici, actuant 
sota l’autoritat i la responsabilitat del Ca-
marlenc ajudat per la Congregació particu-
lar a la qual es refereix el n. 7 de la present 
Constitució, tindrà cura que, a l’interior 
de l’esmentada Capella i de les habitaci-
ons adjacents, tot estigui disposat prèvi-
ament, també amb l’ajut extern del Vice 
Camarlenc i del substitut de la Secretaria 
d’Estat, de manera que la regular elecció i 
la seva privacitat siguin tutelades.”

n. 55/3. “Si es dóna qualsevulla infrac-
ció a aquesta norma, sàpiguen els seus 
autors que incorreran en la pena de l’exco-
munió latae sententiae reservada a la Seu 
Apostòlica.”

n. 62. “La forma d’elecció del Romà 
Pontífex serà, d’ara en endavant, única-
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D o c u m e n t s

Donat a Roma, prop de Sant Pere, el dia 
22 del mes de febrer de l’any 2013, vuitè 
del meu Pontificat.

Benet XVI

algú ha obtingut almenys els dos terços, hi 
ha elecció del Romà Pontífex i certament 
canònicament vàlida.”

n. 75. “Si les votacions a les quals es 
refereixen els nn. 72, 73 i 74 de la Cons-
titució abans esmentada no tenen èxit, 
cal dedicar un dia a la pregària, la reflexió 
i el diàleg; en les successives votacions, 
observat l’ordre establert en el n. 74 de 
la mateixa Constitució, només tindran veu 
passiva els dos noms que en l’escrutini 
precedent hagin obtingut el major número 
de vots, sense apartar-se de la norma que, 
per la vàlida elecció, també en aquests es-
crutinis, es requereix la majoria qualifica-
da d’almenys dos terços dels sufragis dels 
Cardenals presents i votants. En aquestes 
votacions el dos noms que tinguin veu 
passiva no tindran veu activa.”

n. 87. “Realitzada canònicament l’elec-
ció, l’últim dels Cardenals Diaques crida a 
l’aula de l’elecció el Secretari del Col·legi 
Cardenalici, el Mestre de les Celebracions 
Litúrgiques Pontifícies i dos Mestres de 
Cerimònies; aleshores, el Cardenal Degà, 
o el primer dels Cardenals per orde i anci-
anitat, en nom de tot el Col·legi dels elec-
tors demana el consentiment de l’elegit 
amb les següents paraules: ¿Acceptes la 
teva elecció canònica com a Summe Pon-
tífex? I un cop rebut el consentiment li de-
mana: ¿Com vols ser anomenat? Llavors, el 
Mestre de les Cerimònies Litúrgiques Pon-
tifícies, actuant com a notari i tenint com a 
testimonis els dos Mestres de Cerimònies, 
redacta un document sobre l’acceptació 
del nou Pontífex i el nom pres per ell.”

Aquest document entrarà en vigor im-
mediatament després de la seva publica-
ció a L’Osservatore Romano. 

Això decideixo i estableixo, sense que 
hi obsti qualsevulla disposició en contra.
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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


