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Fe-conversió:Thomas Merton (1) 
(3-3-2013)

De vegades trobem en determinats tes-
timonis de conversió a la fe cristiana tal 
riquesa, que un tractament tan breu i re-
sumit sembla gairebé un ultratge. Aquest 
és el cas de Thomas Merton, periodista, 
escriptor, poeta, teòleg i monjo. Se’l pot 
considerar un paradigma de l’home mo-
dern cercador de la bellesa i la felicitat. La 
seva capacitat per estar atent i respondre 
als problemes actuals, el converteix en un 
testimoni de la fe realment oportú.

Thomas James Merton va néixer a Pra-
da (sud de França) el 1915 i va morir a 
Bangkok, el 1968. És important l’herència 
familiar: de la seva mare, que va morir 
prematurament, recordarà el seu desig de 
perfecció i independència; del seu pare, 
pintor, l’honradesa intel·lectual, la since-
ritat, la sensibilitat vers la bellesa i el seu 
caràcter bohemi. A causa de les freqüents 
absències del seu pare, Thomas queda 
aviat sota la tutela del seu avi matern Pop 
Jenkins, per a qui catòlics i jueus eren tots 
hipòcrites i malfactors, i “Vaticà” resultava 
ser una paraulota. Durant una breu estada 
amb el seu pare a Saint Antonin, un poblet 
del sud de França, experimenta l’encant 
de l’arquitectura religiosa medieval i de 
l’amabilitat, bondat i senzillesa d’una fa-

mília pagesa profundament catòlica, que 
s’afanya per guarir-lo d’un atac de tubercu-
losi. Es trasllada a Anglaterra, on, després 
d’un període breu de fervor religiós entre 
anglicans, perd totalment la fe “ajudat” 
per dues circumstàncies: una, el sofriment 
ocasionat per la depressió econòmica i la 
guerra (es va alinear amb el pacifisme de 
Gandhi) i per la mort del seu pare, el qual 
tanmateix va arribar a mostrar-se-li profun-
dament religiós; una altra, la disponibili-
tat de recursos econòmics substanciosos 
fornits per l’avi. És el començament d’una 
vida abocada al benestar i al consum com-
pulsiu. Així confessarà:

“No hi havia lloc per a cap déu en aquest 
temple buit ple de pols i brossa… que jo 
anava a guardar davant tots els intrusos, 
a fi de dedicar-lo al culte del meu propi i 
estúpid voler. I així em vaig transformar en 
el perfecte home del segle XX… el segle del 
gas verinós i de les bombes atòmiques”.

En el seu viatge a Amèrica s’enamora 
apassionadament, aprèn a moure’s amb 
soltesa en el món (s’estrenava com a 
“adult”) i es fa comunista. El “Manifest co-
munista” li sembla la resposta messiànica 
als mals del món, encara que ja veia un 
futur de guerres “cada vegada més grans 
i terribles, calculades per copejar els caps 
recolzats sobre quadrades espatlles”. Al-
hora –dirà– “creia en el bell mite de gau-
dir com més millor, mentre no fes mal a un 
altre”.

Se succeeixen experiències plenes de 
significat. A Alemanya en un camí rural 
gairebé és atropellat per un cotxe carre-
gat de joves nazis, que brandaven els seus 
punys; ell cau i es fereix un peu. La ferida 
arriba a gangrenar-se i va estar convales-
cent a l’hospital diverses setmanes: “la 
mort em semblava sols una bona venjança 

[ ]Escrits
dominicals
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contra la vida”. Recuperat, va poder viatjar 
a Roma, on rep una forta impressió dels 
mosaics bizantins d’algunes esglésies: va 
copsar la mirada de Crist “envoltat d’una 
teologia de la llum”. Va decidir conèixer-lo 
millor i es comprà un Nou Testament, que 
va llegir febrilment: hi havia una pau que 
desitjava per a si mateix. A l’església de 
Santa Savina va començar a resar, amagat 
per la vergonya.

Tot i això, allò sols va ser un núvol d’es-
tiu. Va significar l’inici d’un període de 
dubtes i contradiccions. Tornat a Estats 
Units per una temporada, es llogà com a 
presentador en un espectacle poc recoma-
nable, alhora que treia el cap en algunes 
esglésies protestants sense trobar pau. 
Anava a esdevenir un clar exemple que la 
conversió no és un instant enlluernador, 
sinó un camí de recerca que travessa de 
vegades racons de l’infern.

Fe-conversió: Thomas Merton (2) 
(10-3-2013)

Els racons de l’infern que va arribar a viure 
Thomas Merton van ser en part consignats 
en la seva famosa autobiografia espiritu-
al La muntanya dels set cercles. Resumint 
la seva experiència podem dir que l’any 
transcorregut a Cambridge com a estudi-
ant al col·legi Clare, va transcórrer entre 
disbauxes, barbaritats, buit i horror. Es va 
lliurar a la beguda, a la passió desfermada 
i al dispendi sense control.

Trenca amb el seu tutor, Tom Bennet, 
i torna a Estats Units, tenint ja vint anys, 
amb una sensació de decadència culpa-
ble, dintre i fora seu, a la vista de la de-
pressió social, preàmbul de la gran guer-
ra europea. El comunisme li semblava la 
seva nova religió, que oferia, a més de la 

“utopia terrena”, una explicació tranquil-
litzadora dels seus propis errors, com a 
producte del sistema capitalista. S’inscriu 
en la Lliga de Joves Comunistes i, com a 
tal, participa en diverses accions. Aviat so-
freix una gran decepció en constatar que el 
pacifisme que el partit propugnava es con-
vertia en defensa a ultrança de l’acció bèl-
lica segons les circumstàncies. En el marc 
estudiantil de la Universitat de Colúmbia, 
s’integra en el grup que es dedica al perio-
disme “activista”. Allí contacta amb amics 
catòlics, sobretot amb Bob Lax, del qual va 
ser col·laborador al capdavant de la revis-
ta The Jester. Però, esgotat pel treball per 
guanyar-se la vida i derrotat per l’experi-
ència de successives morts d’amics, va 
caure en una forta depressió física i psíqui-
ca, que incloïa el reclam del suïcidi.

Crist se li apropa, sobretot per la via 
dels llibres. L’esperit de l’Edat Mitjana, 
de E. Gilson, un cop vençut el primer mo-
viment d’aversió, li va revelar la serietat i 
profunditat de la teologia catòlica, Ends 
and Means d’A. Huxley el valor de l’ascesi, 
la poesia de William Blake, la crítica pro-
fètica, realitzada en nom del veritable Déu 
bíblic, contra la civilització i el falsejament 
de la fe, la Imitació de Crist, que li va re-
comanar ni més ni menys que un hindú, 
el valor de l’oració, i Art i Escolasticisme, 
de J. Maritain, la “virtut” com a via de la 
felicitat.

Eren picades d’ullet de l’amor de Déu, 
que el predisposaven a apropar-se a una 
església. En una ocasió va quedar enllu-
ernat per la figura d’una jove, senzilla i 
bella, que pregava agenollada i en silenci. 
Va freqüentar celebracions de l’Eucaristia, 
sempre des de la penombra d’un racó. El 
pas decisiu es va produir quan va rebre el 
testimoniatge de la conversió de G. M. Ho-
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grafia, va experimentar tal agitació interior 
que va haver d’aixecar-se i dirigir-se amb 
pas decidit, sota la pluja, a una parròquia 
propera, a Broadway. “Llavors –dirà– el 
meu interior va començar a cantar”. Digué 
al rector que volia ser cristià. Després de 
la preparació va rebre el baptisme. Quatre 
amics en foren testimonis, dels quals tres 
eren jueus.

Com és sabut, després d’una àrdua 
recerca, acaba ingressant en l’ordre del 
Císter, en l’abadia de Gethsemaní, de Ken-
tucky. Des d’allí, amb la mirada de Déu, 
copsava els grans problemes de la huma-
nitat, als quals responia amb els seus es-
crits a favor de la pau, el diàleg entre les 
religions, la reivindicació de l’esperit. El 
seu biògraf, Jim Forest, recordant les seves 
primeres trobades amb ell, dirà que “de 
vegades originava una alegria que venia 
directament del cel”, alhora que destaca-
rà, entre els seus missatges, aquest, ple 
de confiança:

“Tenim el que busquem. No hi hem de 
córrer al darrere. Hi ha estat des de sem-
pre i, si li donem temps, es revelarà a nos-
altres”.

Convertits a la presó: rostres sacerdotals 
(17-3-2013)

Aportem aquí, trets del llibre No es bueno 
que Dios esté solo, de G. Altozano, els tes-
timoniatges de dos convertits que van des-
cobrir la fe ni més ni menys que a la presó. 
Tots dos testimoniatges tenen en comú, a 
més de la circumstància de produir-se en 
un ambient presidiari, el fet de comptar 
amb la mediació de sengles sacerdots. No 
és estrany, perquè una altra de les seves 
coincidències és la necessitat profunda 

de rebre i oferir perdó. Convé recordar-ho 
quan, amb motiu del dia del Seminari, som 
més conscients de la necessitat de sacer-
dots. Ells són, en efecte, sobretot en el 
Sagrament de la Reconciliació, represen-
tació dels braços del Pare que acullen el 
Fill quan torna a casa.

Raúl Oreste va sofrir un veritable trau-
ma, arran de la mort de la seva dona: d’una 
banda, li va provocar l’abandó total de la 
feble fe que tenia des de petit, per una al-
tra, es lliurà a tota mena d’excessos, com 
la droga, per omplir un buit insofrible. En 
aquest ambient de disbauxa arriba a delin-
quir i acaba a la presó. Un dia, ja dins de 
la presó protagonitza una dura baralla amb 
un company, al qual arriba a donar un cop 
tan fort que el deixa inconscient. La seva 
consciència reacciona: “jo plorava d’impo-
tència per haver-me portat com un animal”, 
confessarà. I en el marc d’aquesta vivència 
interior, va sentir propera la figura de Jesús, 
ell mateix maltractat, en companyia de ma-
lalts, pecadors, drogoaddictes, prostitutes, 
que li deia: “Què en fas de la teva vida?” 
Fou una sacsejada que el va portar a apro-
fundir en els Evangelis i deixar-se guiar per 
un sacerdot. Després de complir la seva 
condemna va tornar a la presó, llavors com 
a voluntari, per tal d’ajudar els interns a 
descobrir “algú que els ensenyi a gestionar 
la llibertat i demanar perdó a les víctimes”. 
Va plasmar la seva experiència en el llibre 
Un part a la presó.

Shane Paul O’Doherty era un terrorista 
de l’IRA que va ser condemnat a quatre 
cadenes perpètues. Restà impressionat 
per la lectura dels noms de les víctimes 
innocents que no figuraven en les cartes 
bomba que ell havia enviat. Fou internat 
a la presó de Wornwood Scrubs, on va es-
tar en reclusió aïllada més d’un any. Allí 
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es va lliurar a la reflexió sobre els ideals, 
la utopia i el compromís de millora, sobre 
el bé i el mal, els drets humans, les víc-
times i la fe religiosa. Tanmateix, la gran 
qüestió romania sense resoldre: el perdó, 
com demanar-lo, obtenir-lo i donar-lo. 
Un dia va preguntar al capellà, el jesuïta 
Anthony Lawn, on podia trobar proves de 
l’existència de Déu i va obtenir una res-
posta senzilla: “En els Evangelis, per des-
comptat”. Va quedar enlluernat després 
d’una lectura apassionada i detinguda: 
Jesucrist, la seva autenticitat, el seu trac-
te amb els pobres i, sobretot, la seva doc-
trina i la seva experiència de l’amor als 
enemics, tal com es reflecteix en el Sermó 
de la Muntanya. Va optar per un profund 
penediment i pel compromís de corregir, 
tant com fos possible, el mal que havia 
fet. Així, va escriure el llibre No més bom-
bes, on feia pública tota la seva vivència, 
oferia el seu testimoniatge perquè cap 
jove no cometés els seus errors i pecats, i 
propugnava les vies evangèliques per a la 
solució de conflictes.

Gairebé sempre la fe es troba a impul-
sos de la necessitat d’amor. Però l’amor 
anhelat adquireix moltes vegades el rostre 
del perdó, que és una de les seves cares 
més pures i transparents. No és infreqüent 
que una persona convertida demani parti-
cipar en el Sagrament de la Reconciliació, 
potser perquè en aquest sagrament l’amor 
sobreabunda i venç tot pecat. I així, a l’ale-
gria de creure, s’hi afegeix la de sentir-se 
lliure per ser estimat gratuïtament.

Convertits propers (24-3-2013)

No voldríem fer l’efecte que la conversió 
a la fe cristiana és cosa només de grans 
personatges, d’intel·lectuals o de “gent 

especial”: senzillament no és veritat. Tan 
importants, o potser més, són les conver-
sions de les persones normals, del carrer, 
que han trobat Crist en allò quotidià i sen-
zill de la vida. Són conversions que no han 
necessitat grans temples per trobar la fe, 
tret que considerem com un gran temple la 
pròpia consciència.

Conèixer testimoniatges quotidians de 
conversions ens permet desmitificar mol-
tes coses. Així, diem sovint que la gent 
normal no es formula les grans preguntes 
sobre la vida. Però el taxista Paco Fernán-
dez no tenia cap problema d’afirmar que 
la seva història es resumeix a haver can-
viat el Che Guevara per Crist. Trobà la fe 
en un moment en què li va venir a la ment 
la idea que “néixer, viure, morir, no tenia 
cap sentit: “per a què tot això?” I va co-
mençar, com qui no fa res, a preguntar als 
seus clients si creien en Déu. Hom es pot 
imaginar les reaccions que aquesta gosa-
dia provocava. Entre els seus enquestats 
va trobar una jove creient i practicant. Dirà 
que per a ell fou el seu “àngel de la guar-
da”. Ella li va recomanar que mirés al seu 
voltant. Una mirada sobre el món que ens 
envolta pot ser decebedora: “tot és tan pe-
tit…”. Però també pot servir per descobrir 
el nostre anhel insaciable de més veritat, 
més bellesa i més amor. És el que li va pas-
sar a ell. I en rebre el Déu que se li oferia, 
es va trobar amb si mateix. Des de llavors 
sol conduir les converses en el taxi cap a 
temes “transcendents” sense deixar el to 
simpàtic i proper…

Un polític en actiu confessa haver inici-
at la seva conversió a Crist en un lloc in-
sospitat: a Las Vegas. Hi va ser convidat, 
durant un viatge oficial a Estats Units, a 
passar un cap de setmana. L’acompa-
nyava un gran amic, que al capvespre del 
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0 Fe-conversió-resurrecció (31-3-2013)

L’essència de la fe és la conversió, i el moll 
de la conversió és el Misteri Pasqual.

Avui, respirant profundament l’aire nou 
de la Pasqua, mantenint despert el record 
de les experiències viscudes a la Quares-
ma i la Setmana Santa, entenem molt mi-
llor la crida que ens fa l’Any de la fe: creure 
més profundament, amb més autenticitat, 
amb més vida.

La successió de testimoniatges sobre 
persones que han trobat la fe, ens ha dei-
xat ben paleses algunes veritats. 

- La primera i fonamental, que no es 
pot arribar a creure de debò sense 
convertir-se.

- La segona, que la fe i la conversió són 
un moviment vital, de tota la persona, 
cos, ment i esperit, cap a la persona 
de Jesucrist; un moviment que és 
sobretot interior, però que també es 
manifesta exteriorment en paraules 
i gestos; que, a més, essencialment, 
consisteix en un dinamisme d’amor, 
de qui només s’estimava a si mateix 
i que comença a estimar Crist i els 
altres.

- La tercera, que la fe i la conversió, 
segons testimoniatge dels convertits, 
és una cosa semblant al que passa en 
la relació d’amor entre les persones, 
és a dir, alguna cosa “que els ha 
passat”, sobrevingut, no simplement 
construït per un mateix, i que sempre 
conté un element sorpresa, encara 
que hagi estat el resultat també d’una 
recerca personal. Els convertits tenen 
la sensació d’haver estat conquerits, 
més que d’haver conquerit ells la fe.

- La quarta, que la fe i la conversió 
s’experimenten com “un adonar-

dissabte li diu que vol anar a missa. Sor-
près per aquest desig l’acompanya a una 
església, però sense entrar-hi. Va passar 
el temps sol, desconcertat, pensant què 
significava tot allò… Va ser l’inici d’una 
recerca “il·luminada” per alguns llibres: 
La història d’un ànima, de Sta. Teresa del 
Nen Jesús, les Confessions de Sant Agus-
tí, El retorn del Fill Pròdig, de H. Nowen. 
Va ser un camí de sis anys, al cap dels 
quals va entendre que havia de prendre 
una decisió radical a favor o al marge de 
Jesucrist. Va vèncer Jesucrist, a qui des 
d’aleshores desitja seguir i servir en el 
compromís polític.

L’actriu i presentadora de televisió Pilar 
Soto explica que, després d’haver sofert 
durant quatre anys una greu bulímia, con-
seqüència de viure la seva professió ob-
sessivament preocupada per la imatge, un 
dia en acabar una actuació va perdre el co-
neixement. Estigué a les portes de la mort 
i, en aquell tràngol, li va venir a la ment 
resar. Ja recuperada va contactar amb una 
comunitat franciscana, la primera església 
oberta que trobà. Va ser el primer pas d’un 
camí il·luminador des de Sant Francesc, la 
integració en un moviment, la recuperació 
personal i professional i un nou ritme de 
vida en l’Esperit: la llibertat de viure vin-
culada a la senzillesa, la veritat i l’amor a 
Crist i als germans.

Cap racó de la terra, cap moment de la 
història humana, per molt allunyat de Déu 
que sembli, no pot ser estrany a la veu de 
l’Esperit. Les ones que ell emet, des de 
Crist, omplen l’univers i la història.

Solament busquen receptors que pu-
guin i vulguin sintonitzar. Quan troben 
unes oïdes i un cor atents i sensibles, lla-
vors apareix l’espurna de la fe i la resplen-
dor de la conversió.
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se” d’alguna cosa que sempre hi ha 
estat, però que un no era capaç de 
veure o reconèixer; i això vol dir que 
“creure” no és més que un canvi de 
la mirada; aquesta, la mirada, al seu 
torn, es produeix per un canvi del cor, 
on en definitiva rauen tots els secrets 
de la fe o de la descreença.

- La cinquena, que amb la fe i la 
conversió comença alguna cosa 
radicalment nova, com si s’accedís 
a un món diferent, encara que la 
persona segueixi sent la mateixa.

És aquesta novetat el que ens fa pen-
sar en la relació que hi ha entre la fe i la 
Pasqua. Perquè s’entengui fàcilment, 
aportem aquí un fragment d’una carta que 
va escriure Edith Stein, ja coneguda entre 
nosaltres, al seu amic i confident, Roman 
Ingarden, on explicava el procés que por-
tava cap a la fe:

“No sé si de les meves comunicacions 
anteriors ja ha deduït que, després de llar-
ga reflexió, més i més m’he decidit per un 
cristianisme positiu. Això m’ha alliberat de 
la vida, que m’havia llençat per terra, i al-
hora, m’ha donat força per reprendre una 
altra vegada, agraïda, la vida. Per tant, puc 
parlar, en el sentit més profund, d’un “re-
naixement.”

La veritat és que el cristianisme, si és de 
debò, no pot ser més que positiu. Però in-
tuïm per què Edith Stein utilitzava aques-
ta expressió. Ella sabia que el seu amic, 
i molta gent, atribueixen al cristianisme 
solament les renúncies que l’Evangeli exi-
geix, cosa que per a alguns serveix d’ex-
cusa de la seva descreença. Per això, volia 
deixar ben clar que s’aproximava a la fe 
com qui busca un autèntic “renaixement, 
un tornar a néixer”, com dirà Jesús a Nico-
dem (cf. Jn 3,3).

Els cristians no ocultem les renúncies 
i el despreniment que acompanyen la fe i 
la conversió, ans les afirmem. Però no són 
allò més “nostre”, ni allò principal. Sols 
proclamem la veritat del Misteri Pasqual: 
que la renovació demana deixar el que 
és vell, que la resurrecció demana haver 
mort, que la vida és de qui la dóna.

Fruits de Pasqua: Dorothy Day (7-4-2013)

La coincidència de la Pasqua amb la pri-
mavera va fer que la tradició li apliqués 
l’adjectiu de “florida”. I certament, en el 
seu significat profund, la Pasqua és una 
veritable florida de la humanitat, realitza-
da a través de Jesús ressuscitat: en Ell la 
humanitat torna a néixer, com la naturale-
sa es desvetlla de la letargia hivernal. La 
fe i la conversió correspondrien a aquest 
moment primaveral de la vida, quan l’ar-
bre, sense deixar de ser ell mateix, es des-
plega amb força i entusiasme a la vida en 
els seus nous brots i en els pètals oberts 
de les seves flors.

Però convé que en aquest Any de la Fe 
parlem també de fruits, és a dir, de cris-
tians que, fins i tot havent recorregut un 
camí de recerca, de vegades tortuós i llarg, 
es poden considerar fruits madurs de la 
gràcia i que avui posseeixen una podero-
sa càrrega testimonial. Donada la situació 
crítica que travessem i el moment que vi-
vim a l’Església, ens sembla adient aportar 
alguns d’aquests testimoniatges. Dorothy 
Day, Madeleine Delbrêl i Maria Skobtsov, 
són tres testimonis que avui resulten ben 
significatius, tot reunint les quatre matei-
xes característiques: ser dones, professar 
i viure una profunda religiositat, estar ra-
dicalment compromeses en el món social 
i ser reconegudes oficialment per l’Esglé-
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dur a terme una revolució del cor, una 
revolució que ha de començar amb 
cadascun de nosaltres”.

- (Sobre l’avortament) “Ningú no té el 
dret d’escollir la vida o la mort d’un 
altre, assumir aquest poder sempre 
s’ha considerat com la forma més 
extrema d’opressió”.

- “No et preocupis per ser eficaç. El 
millor és concentrar-se a ser fidel a la 
veritat”. “El veritable ateu és el que 
nega la imatge de Déu en els més 
petits”.

La Conferència Episcopal dels Estats 
Units va demanar a Joan Pau II l’inici de 
la causa de canonització de Dorothy Day. 
Avui se la pot considerar “Serventa de 
Déu”, és a dir, serventa de la pau al món, 
dels drets humans, de la rehabilitació dels 
més pobres. Algú ha dit que és la santa 
“dels ponts”, més enllà dels partits, les 
faccions i de les ideologies.

Fruits de Pasqua: Madeleine Delbrêl (1) 
(14-4-2013)

Dels tres fruits de la Pasqua que hem asse-
nyalat, potser el més proper a nosaltres és 
el d’aquella gran dona que va ser Madelei-
ne Delbrêl. És, a més, el testimoniatge més 
ric en contrastos i el més suggeridor.

Va néixer el 24 d’octubre de 1904 a 
Mussidan, França, i morí el 13 d’octubre 
de 1964. No va rebre de la seva família 
cap educació religiosa. Tota la seva vida 
es veié dominada per una gran inquietud 
social, que la portava constantment a pre-
guntar-se com canviar el món i com supe-
rar tanta injustícia. Va estudiar Filosofia i 
Lletres a la Sorbona, endinsant-se en els 
ambients intel·lectuals de París. En des-

sia, en tenir obertes les seves causes de 
canonització.

Dorothy Day va fer un camí apassi-
onant. Nascuda a Brooklin el 1897, de 
família anglicana amb prou feines prac-
ticant, obrí els ulls a la vida manifestant 
una enorme sensibilitat social. Sent jove, 
agnòstica en la pràctica, es va apuntar als 
moviments més radicalment revoluciona-
ris en la línia del marxisme i l’anarquisme 
de Kropotkin.

Escriptora i activista a favor de la classe 
obrera, defensora alhora de l’amor lliure, 
va haver d’afrontar els problemes psico-
lògics causats per un avortament provo-
cat, de resultes de la seva relació amb un 
company periodista. Ja inserida en la seva 
recerca espiritual freqüentant el culte ca-
tòlic, recordant els cants que sabia de pe-
tita i resant, s’oposa a la seva nova parella, 
Forster Batterham, enemic aferrissat de la 
religió, i defensa el seu nou embaràs. Aju-
dada per la religiosa Germana Aloysius, 
bateja la seva filla Tamar Teresa.

Sintonitza amb Peter Maurin, dels Ger-
mans de la Doctrina Cristiana: la seva pre-
paració teològica i sentit de la justícia, la 
Doctrina Social i en general l’anomenat 
“cristianisme social” li fan descobrir, se-
gons dirà més tard, l’Església Catòlica com 
“l’Església dels pobres”.

Després de la seva conversió seguirà 
amb el seu compromís social, fundant el 
periòdic i el moviment homònim “Catholic 
Worker”, mentre crea comunitats de catò-
lics compromesos amb les causes socials 
de tot el món, veritables llars d’acollida i 
d’oració. Hi ha més de 100 comunitats en 
l’actualitat, a Austràlia, el Regne Unit, Ca-
nadà, Alemanya, Països Baixos, República 
d’Irlanda, Mèxic, Nova Zelanda i Suècia. 
Heus aquí alguns dels seus missatges:
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podem discernir? D’altra banda, quina re-
lació té l’oració cristiana amb el compro-
mís i l’acció social?; no són a l’Església 
uns els qui preguen i uns altres els qui es 
comprometen socialment?

Madeleine Delbrêl va trobar en Sta. 
Teresa el secret de la veritable oració. La 
santa ve a dir que l’oració en l’Esperit no 
és pròpiament una elevació cap amunt, 
lluny de la terra, ni tampoc una mirada cap 
avall, com un recurs per canviar el món, 
sinó un moviment en profunditat: l’experi-
ència radical d’amor, des de la profunditat 
del nostre ésser. Cal per tant fer un camí 
que ens permeti simultàniament aprendre 
a estimar (deixar-se estimar) i aconseguir 
aquest lloc més profund i personal, “la 
morada” més íntima, el cor que diria Sant 
Agustí, des del qual fer-ho. En aquest lloc, 
on més sentim la necessitat d’estimar i ser 
estimats, trobem el Déu de Jesucrist. I és 
en aquest lloc on, units a Jesucrist, desco-
brim el món concret, amb totes les seves 
belleses i lletjors, les seves llums i les se-
ves contradiccions, els seus assoliments i 
els seus sofriments.

En el seu llibre Ville marxiste Madeleine 
escrigué:

(Teresa de Jesús em va ensenyar que) 
“Podem estimar Déu com estimem una 
persona. Aquesta veritat, rebuda gratuïta-
ment, l’haig de donar també gratuïtament: 
la dec a Déu, que me l’ha donada; la dec 
als homes, que me l’han mostrada. L’amor 
apostòlic és una obra de justícia”.

El cardenal Veuillot, que havia seguit 
de prop la trajectòria de Madeleine Del-
brêl, lamentava en el seu llit de l’hospital 
no haver pogut complir la seva promesa 
de prologar el seu llibre L’alegria de creu-
re, però encara va poder dictar a manera 
d’agraïment aquest missatge:

cobrir la tremenda incoherència del món 
que l’envoltava, perd la feble fe que tenia: 
segons les seves paraules, va cridar “Déu 
ha mort, visca la mort”. S’enamorà d’un 
company d’estudis, J. Maydieu, que al cap 
d’un any la va deixar per entrar al noviciat 
dels dominics. Aquest abandó, la malaltia 
del seu pare que acabà cec, el treball ím-
probe de la seva mare per tirar endavant, 
li provoquen l’ànsia “d’una veritat”, que 
li permetés seguir vivint amb sentit i es-
perança. Cerca en el cristianisme i, contra 
tota previsió, queda entusiasmada amb 
Santa Teresa d’Àvila. Es compromet a se-
guir el consell de la santa: buscar la veri-
tat “pregant agenollada cinc minuts cada 
dia”. En un diàleg amb joves estudiants 
confessarà: “vaig quedar enlluernada per 
Déu i segueixo estant-ho”.

Aquesta troballa, als seus vint anys, va 
ser determinant en la seva vida. És inevi-
table la pregunta: com pogué una jove, 
tan bolcada sobre la cultura moderna i 
la qüestió social, sintonitzar amb el pen-
sament d’una mística del segle XVI, com 
Sta. Teresa? Què hi va trobar? Justament 
fa uns mesos les Carmelites Descalces 
de Puçol han publicat el seu últim llibre 
divulgatiu de les obres de la santa, Amor 
con amor. Páginas escogidas de La Mo-
radas de Teresa de Jesús. Com és sabut, 
Las Moradas, també anomenat El castell 
interior, ve a ser una exposició, a còpia 
de suggeridores imatges, del camí seguit 
per l’experiència d’oració de l’autora; per 
tant, també el camí o el viatge de l’amor 
i del descobriment del propi “jo” en l’Es-
perit. L’interès de la pregunta sobre Ma-
deleine Delbrêl i Sta. Teresa rau en el 
fet d’estar en joc dues grans qüestions, 
relacionades entre si: en què consisteix 
l’oració autènticament cristiana?; com la 
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0 tà amb elles una postura de diàleg franc, 

sense perdre la seva identitat. Va dialogar 
sobretot amb els comunistes, que llavors 
governaven l’ajuntament d’Ivry. El seu lliu-
rament i la seva col·laboració, primer com 
a assistent social i després des de les se-
ves nombroses iniciatives a favor dels més 
pobres, li van merèixer l’admiració i l’afec-
te de tots. Va desplegar una gran capacitat 
d’empatia, encara que mai no va ocultar la 
seva opinió sobre el marxisme: aquest era, 
segons va dir, una força transformadora 
“sense ànima”. Aquesta expressió en els 
seus llavis significava que li faltava autèn-
tic humanisme, transcendència i llibertat. 
Estava convençuda que les transformaci-
ons socials sense ànima, en el fons, no can-
vien res i que quan posem “ànima” en l’ac-
ció transformadora, aquesta també canvia 
en les seves maneres i en el seu estil.

Per a ella el més important era l’ésser 
humà concret. No oblidava els moviments 
polítics, però la seva preocupació se cen-
trava en el pobre, qualsevol que fos la seva 
forma de pobresa. Tothom que s’apropés a 
la Casa d’Acolliment que ella va crear junt 
amb de les seves companyes, era el més 
important del món. En tot cas, calia donar 
sempre raó de la nostra esperança. Dirà 
als estudiants el 1961:

“No es porta la Paraula de Déu a l’altre 
costat del món en una maleta, es porta 
en un mateix… No es col·loca en un racó 
amagat del nostre interior, sinó que se la 
deixa en el fons del nostre ésser… Es tracta 
d’anunciar la fe: de dir, cridar i proclamar 
el que creiem… No som responsables de la 
incredulitat, però sí de la seva ignorància”

La seva anada i tornada de Roma sola-
ment per a pregar a la tomba de Sant Pere 
és un signe del seu sentit profund d’Esglé-
sia. Aquesta, abans de res, és comunió de 

“El secret de la vida de Madeleine és 
una unió tal amb Jesucrist que li permetia 
totes les gosadies i totes les llibertats. Per 
això la seva caritat va poder fer-se concre-
ta i eficaç per a tots els homes.”

Fruits de Pasqua: Madeleine Delbrêl (2) 
(21-4-2013)

Madeleine Delbrêl va escriure:
“Si creus que el Senyor viu amb tu, allà 

on tinguis un lloc per viure, tens un lloc per 
pregar.”

En efecte, la fe actua per l’amor i l’amor 
estimula tant l’acció com la pregària. El 
descobriment de Déu i la seva conversió a 
Crist va determinar la seva manera peculi-
ar de ser en el món. Podríem dir “la seva 
vocació”. Per a Madeleine, la vocació de 
cadascun és com una invitació que Déu 
fa a realitzar una dansa. Així ho expressa 
en una bella oració que titulà El ball de 
l’obediència i que comença amb aquestes 
paraules:

“Si estiguéssim contents de tu, Senyor, 
no podríem resistir aquesta necessitat de 
dansar que desborda el món i arribaríem a 
albirar quina dansa és la que t’agrada fer-
nos ballar, seguint els passos de la teva 
Providència…”

L’alegria i la festa de la fe, la bellesa de 
la vida creient, són possibles per la fideli-
tat creativa de la ballarina a la música i el 
ritme de la partitura. Aquesta fidelitat cre-
ativa, aquesta obediència, fan possible la 
creació de bellesa en llibertat.

Aquesta vocació la va situar al barri de 
marginats on vivia (Nosaltres, gent del 
carrer és el títol d’un dels seus llibres). La 
realitat més concreta del carrer entrà al seu 
cor. I, com que el seu entorn social estava 
dominat per forces revolucionàries, adop-
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És el que estem subratllant en aquests 
“fruits de Pasqua” que anem exposant. 
Maria Skobtsov entra dins d’aquest mo-
del, encara que la seva història i les seves 
característiques són realment úniques. 
Nascuda a Riga (1891), ofereix la imatge 
d’una petitburgesa, conreada literària-
ment i radical. Viu la mort del seu pare 
com un ensopec que gairebé li fa perdre la 
fe. Traslladada a Sant Petersburg, mentre 
freqüenta ambients literaris d’elit i deca-
dents, estudia una mica de teologia, es 
casa i divorcia i té un fill. S’exilia a Anapa 
on exercirà com a alcaldessa. S’afilia al 
Partit Socialista Revolucionari, que valora 
el fet “estètic de la religió” i evita el totali-
tarisme. És denunciada pels menxevics en 
el poder com a col·laboracionista amb els 
bolxevics. El jutge que porta el judici, se 
n’enamora i es casen. Amb ell tindrà dos 
fills. El triomf dels bolxevics provocarà el 
gran exili, segons les seves paraules, “de 
l’ànima russa”, és a dir de Rússia mateixa, 
que en milers i milers de cristians ortodo-
xos amb els seus pastors es veuen obli-
gats a buscar refugi fora de la seva pàtria. 
Les penalitats, l’abandó i la misèria que 
comparteix amb els seus compatriotes 
serà la gran crida que Maria Skobtsov es-
coltarà de part de l’Esperit. El camí acaba a 
França, on, integrada en l’ACER, viu expe-
riències decisives, com els contactes amb 
els grans teòlegs i pastors Sergei Bulgakov 
i Nicolai Berdiaev. Amb ells i molts d’altres 
accepta el gran repte de tornar a pensar la 
fe i el sentit d’Església ortodoxa en la nova 
situació. Aquesta condició d’immigrant és 
l’oportunitat d’acceptar el risc de ser lliu-
res, com afirmarà ella mateixa:

“Hem de sentir-nos responsables 
d’aquesta llibertat… acceptar sincerament 
aquest do immens i difícil de portar. La lli-

germans, que “tenen necessitat avui, no 
tant d’una fe nova i rejovenida, sinó de 
viure la novetat i la joventut de la fe”.

Fou referent i far il·luminador de molts, 
entre ells del dominic Jaques Loew, qui va 
transmetre el testimoniatge de la seva re-
lació amb ella en la seva obra Viure l’Evan-
geli amb Madeleine Delbrêl. El seu bisbe, 
François Frételière, va introduir el procés 
de canonització de Madeleine el 1988, i 
publicà un llibre sobre ella titulat Aquest 
barri (banlieue) que jo estimo. El mateix 
dia de la seva mort, el 13 d’octubre de 
1964, un jove de la JOC internacional par-
lava a tots els bisbes del món a l’aula con-
ciliar sobre l’evangelització del món obrer. 
Ens quedem amb un dels lúcids missatges 
de Madeleine:

“Ser illots de residència divina. Fer lloc 
per a Déu. Creure de part del món, esperar 
per al món i estimar per al món”.

Fruits de Pasqua: Maria Skobtsov (1) 
(28-4-2013)

El professor Gabriel Amengual Pastor ha 
tingut l’encert d’introduir en la revista 
digital per a sacerdots El Bon Pastor una 
recensió del conegut article de Karl Rah-
ner, “Espiritualitat antiga i actual” (Escrits 
de Teologia, vol. VII, 1966). Aquest article 
es va fer famós per aquella sentència de 
l’autor, tan citada, que “el cristià del futur 
serà místic o no serà”. El professor Amen-
gual ho ha considerat oportú, perquè veu 
que la intuïció de Rahner, assenyalant l’es-
piritualitat procedent del Concili Vaticà II, 
resulta absolutament actual. Aquesta es-
piritualitat, dirà, a més de necessària (“no 
és un problema, sinó el problema”), haurà 
de ser profundament religiosa (mística) i 
inclourà alhora el compromís en el món.
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Conclusions en la Visita Pastoral a l’Arxi-
prestat de Bruguers

L’Excm. i Rvdm. Sr. Agustí Cortés Soriano, 
bisbe titular de la diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, al terme de la visita pastoral a 
l’arxiprestat de Bruguers i, d’acord amb el 
que ha pogut comprovar i del que els pre-
veres, religiosos i laics han manifestat, fa 
constar el que a continuació expressa.

La Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Bru-
guers va començar el dia nou de gener i es 
conclou avui, dia nou de març de 2013, en 
l’Any de la fe, i celebrant l’Eucaristia del 
quart diumenge de Quaresma a la Parrò-
quia de Sant Joan de Viladecans. Han es-
tat un total de dotze parròquies visitades 
i altres realitats pastorals i socials, com: 
comunitats religioses, ajuntaments, cate-
quesi, residències de gent gran, centres 
escolars, Càritas i altres entitats. 

Acabada la Visita Pastoral presento 
les següents conclusions que entrego al 
Vicari Episcopal i a l’Arxiprest, per a ser 
valorades i treballades en les diferents co-
munitats cristianes. Aquestes conclusions 
s’han de complementar, a cada parròquia, 
amb l’acta corresponent de la Visita Pas-
toral.

En primer lloc, dono gràcies a Déu per 
l’experiència de la Visita Pastoral perquè 

bertat obliga. La llibertat crida al sacrifici… 
Encara que ja no tinguem una pàtria terre-
nal, no hem perdut la pàtria celestial”.

És l’experiència decisiva per a la fe de 
qui viu en diàleg permanent amb Déu des 
del present: ser creient com a cercador 
i caminant i de viure l’Església com a pe-
legrina, constantment oberta al futur. A la 
nova experiència de fe i d’Església s’afe-
geix la circumstància “atroç” de la mort 
de la seva filla Anastàsia. Segons la seva 
biògrafa Emilia Bea Pérez, és el moment 
d’una “revelació” decisiva i d’una real con-
versió:

“A la capçalera de Nàstia vaig sentir 
que la meva ànima havia errat durant tota 
la meva vida per sendes tortuoses. Des 
de llavors aspiro a un veritable camí, rec-
te i buidat, no perquè cregui en la vida, 
sinó per justificar, entendre i acceptar la 
mort… No s’ha inventat mai res més fort 
que aquestes paraules: ‘estimeu-vos els 
uns als altres’, només que cal arribar fins 
al final i no fer excepcions. Llavors tot serà 
justificat i la vida s’il·luminarà. Sense això, 
tot és horror i desconsol”.

Aquest és el pas determinant del seu 
itinerari de fe: l’amor maternal “natural” 
esdevé amor espiritual efectiu envers tots 
els necessitats d’amor.

[ ]Visites
Pastorals
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3. Vull agrair el ministeri dels preveres 
d’aquest Arxiprestat, el seu servei pasto-
ral és testimoni del Crist ressuscitat, Bon 
Pastor. Davant de la preocupació manifes-
tada per la manca de preveres i vocacions 
i tot recordant que les vocacions especials 
neixen de comunitats veritablement cris-
tianes, convido a incrementar la pregària, 
personal i comunitària, demanant Déu 
que vulgui fer-nos el do de noves vocaci-
ons. També dono gràcies a Déu pel servei 
diaconal que es fa en aquest arxiprestat i 
convido a valorar el ministeri del diaconat, 
proposant-ho a persones idònies de les 
nostres comunitats cristianes.

4. Animo a continuar la coordinació 
pastoral interparroquial d’una mateixa po-
blació i de l’Arxiprestat. Constatem la im-
portant i necessària presència dels laics en 
les nostres comunitats, com un veritable 
testimoni de coresponsabilitat pastoral. 
Els agents de pastoral no només són ac-
tors o gestors d’activitats, sinó, i sobretot, 
cristians que aprofundeixen, enforteixen i 
celebren la seva fe i la proposen a tots els 
homes de bona voluntat. Serà doncs im-
portant que els laics rebin una adequada 
formació, en cadascun dels àmbits pas-
torals on es fan presents, per acomplir la 
seva missió. Ajudarà a aquest repte vetllar 
per la bona coordinació de les diferents 
pastorals en les parròquies i l’Arxiprestat, 
així com la informació de les activitats del 
diferents grups parroquials, essent consci-
ents que aquesta contribuirà a una millor 
comunió.

5. Valorem i agraïm la presència de reli-
giosos i religioses en els diferents àmbits 
pastorals i socials de l’Arxiprestat. El seu 
servei és un veritable testimoni d’esperan-
ça al costat dels infants, joves, gent gran 
i malalts. Volem agrair especialment la 

ha contribuït a una major i millor conei-
xença de l’Arxiprestat i de cadascuna de 
les comunitats cristianes, com a part inte-
grant de la nostra Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat.

1. En referència a les nostres parròqui-
es, vull recordar el que la Constitució Dog-
màtica Lumen gentium, del Concili Vaticà 
II, del qual celebrem enguany el seu cin-
quantè aniversari, refereix sobre la Parrò-
quia, quan diu que aquesta és la part del 
territori de l’Església diocesana on, pel 
ministeri del pastor enviat pel bisbe, es 
donen les tres funcions que corresponen a 
l’Església. És a dir, a la parròquia és on ha-
bitualment la fe de l’Església és anunciada 
i alimentada, se celebra el misteri de Crist i 
és practicada la caritat1.

2. Convido a mantenir i enfortir la nostra 
identitat cristiana, especialment en aquest 
Any de la fe, amb la Paraula de Déu, els sa-
graments i el testimoni de la caritat. I, així, 
com diu el document dels bisbes de Cata-
lunya, “Al servei del nostre poble”:

“... servir la nostra societat, guiats per 
la llum de l’Evangeli, amb un nou impuls 
i coratge, tot multiplicant «els gestos con-
crets de solidaritat efectiva i constant, 
manifestant així que la caritat és el distin-
tiu de la nostra condició cristiana»2. Una 
realitat que és una oportunitat per a una 
nova proposta de la fe cristiana que, des 
de la llibertat i la proximitat a totes les 
persones, proclama: «Déu t’estima. Crist 
ha vingut per tu. Sí, l’Església predica 
aquest Déu, no parla d’un Déu desconegut 
sinó del Déu que ens ha estimat fins a tal 
punt, que el seu Fill s’ha fet home per nos-
altres».3 Un fet que, al mateix temps que 
ens obre a una esperança que supera to-
tes les nostres expectatives, ens impulsa 
a treballar per un món més just i fratern4”.
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comunitats cristianes, oferint com a servei 
eclesial i sota la inspiració de l’Evangeli, 
els seus carismes i serveis. 

6. He constatat el repte pastoral de la 
no continuïtat en la vida cristiana d’aquells 
que es preparen i reben algun dels sagra-
ments. La nostra inquietud no és només la 
de convidar-los a preparar un acte concret, 
sinó, sobretot, ajudar-los a experimentar 
una veritable trobada personal amb Jesu-
crist en l’Església i possibilitar veritables 
processos d’iniciació cristiana. 

Com a resposta a aquest repte pastoral 
hem iniciat un Itinerari Diocesà de Reno-
vació Cristiana que convido a acollir en 
l’Arxiprestat com una bona experiència de 
renovació cristiana.

7. En referència a la catequesi de prepa-
ració a l’Eucaristia: Agraeixo el servei dels 
catequistes que són sovint el testimoni 
més directe de vida cristiana pels infants 
i joves. Convido a introduir, abans d’inici-
ar el procés catequètic, el que s’anomena 
“el despertar religiós” perquè es puguin 
rebre les nocions fonamentals de la vida 
cristiana. També serà important continuar 
vetllant per la participació dels pares en 
el procés catequètic dels seus fills, com 
a primers responsables de la seva edu-
cació cristiana, així com la formació dels 
catequistes, facilitant també els mitjans 
adients per a poder realitzar el seu servei, 
com dinàmiques adequades i mitjans au-
diovisuals que ajudin a presentar el pro-
grama catequètic. Convido a oferir als in-
fants i adolescents els esplais i moviments 
per a ajudar a la continuïtat a la seva edu-
cació cristiana. 

8. En referència a la classe de religió i 
moral catòlica a l’escola pública: Agraïm el 
servei i esforç dels professors de religió. 

Hem constatat que en alguns centres edu-
catius no s’informa ni s’ofereix aquesta as-
signatura. Afirmem que la petició, per part 
dels pares cristians de la classe de religió 
pel seus fills, especialment en els centres 
públics, és un dret i un deure que hem de 
saber explicar i proposar. L’ensenyament 
té com objectiu fonamental la formació 
integral de la persona; així els pares cristi-
ans han de sentir la responsabilitat que els 
seus fills rebin una formació des de les re-
ferències i els valors de l’humanisme cris-
tià. Convido a definir espais de coneixença 
i participació entre les nostres comunitats 
cristianes i els professors de religió.

9. En referència als mitjans de comuni-
cació i les notícies sobre l’Església: Cons-
tatem el gran silenci en alguns mitjans 
de les accions positives de l’Església i la 
manipulació ideològica d’algunes notíci-
es. Demanem que les informacions siguin 
veraces i objectives, demanem respecte 
en el tractament de les informacions que 
fan referència a l’Església i a la vida de les 
nostres comunitats. Constatem que sovint 
aquestes informacions no corresponen a 
la realitat. Aquesta referència la presen-
tem com un dret que hem de saber dema-
nar com a ciutadans de la nostra societat 
i, alhora, una invitació als cristians a saber 
interpretar aquestes informacions.

10. En referència a les nostres celebra-
cions litúrgiques, convido a valorar que 
per aquells que no han estat iniciats en 
la fe, és normal que costi entendre el seu 
significat i, sobretot, viure-ho. Aquesta va-
loració ens torna a situar davant del repte 
pastoral de la iniciació cristiana en tots 
els àmbits de la pastoral. Hem de fugir de 
cercar altres signes, només pensant que 
seran més clars i entenedors, buidant de 
significat la nostra tradició i litúrgia. És per 
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sibilitat concreta de l’atenció de l’Església 
als nostres germans més necessitats, així 
com proposar, especialment als joves, la 
possibilitat de col·laborar en els diversos 
serveis de Càritas. 

12. Finalment convido a valorar i poten-
ciar el treball pastoral de conjunt, tant en-
tre els preveres com entre els laics en els 
diferents àmbits pastorals, així com la re-
lació amb les corresponents Delegacions 
diocesanes. És aquí on caldrà acollir la re-
flexió dels objectius pastorals diocesans5 
que al llarg d’aquets vuit anys, ens han 
ajudat a aprofundir en la pertinença i co-
responsabilitat diocesana, en la coneixen-
ça de la Paraula de Déu, en la celebració 
dels sagraments, en l’anunci de la nostra 
fe i el compromís social. 

Al terme d’aquesta Visita Pastoral, 
donem gràcies a Déu per cadascuna de 
les comunitats cristianes d’aquest Arxi-
prestat de Bruguers i pels germans i ger-
manes que col·laboren en els diferents 
àmbits de la pastoral. Demano a Déu que 
ens continuï beneint i enfortint amb bons 
fruits de fe, esperança i caritat. I així, com 
ens deia el Papa Benet XVI, en la seva car-
ta apostòlica Porta fidei, viure i oferir als 
nostres germans “un compromís eclesial 
més convençut a favor d’una nova evan-
gelització per a redescobrir l’alegria de 
creure i tornar a trobar l’entusiasme de 
comunicar la fe6”.

Donat, en l’Any de la fe, a la Parròquia 
de Sant Joan de Viladecans, als nou dies 
del mes de març de dos mil tretze.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari de la Visita Pastoral

això que serà important vetllar perquè les 
nostres celebracions siguin entenedores 
i ben preparades, seguint les indicacions 
litúrgiques pertinents. Ajudarà a aquest 
repte la creació de grups de litúrgia en les 
parròquies que vetllin per la bona prepara-
ció de les celebracions litúrgiques.

He constatat també l’esforç per mante-
nir la dignitat dels nostres temples, com a 
lloc de pregària, trobada cristiana i refe-
rència significada en els nostres pobles i 
viles, sovint amb la definició de convenis 
amb els Ajuntaments que possibiliten la 
seva restauració i altres col·laboracions 
culturals i socials. I convido a valorar els 
espais de la reserva eucarística i del sagra-
ment del perdó com a referències impor-
tants de la nostra fe. 

11. En referència a Càritas, valoro espe-
cialment el treball i servei dels voluntaris i 
professionals, com a signe clar i testimo-
nial de l’Església al costat dels nostres 
germans més necessitats. En referència 
a la crisi econòmica, cal que les nostres 
comunitats sàpiguen acompanyar aques-
ta problemàtica amb iniciatives concretes 
i en col·laboració amb altres entitats. La 
nostra actitud creient ens portarà a recor-
dar els valors de la justícia, de la veritat, de 
l’austeritat i a continuar oferint el nostre 
ajut als més necessitats. Davant d’aquesta 
problemàtica, l’Església presenta la seva 
aportació des de la Paraula de Déu i la 
Doctrina Social de l’Església. Tampoc no 
podrem oblidar la vocació profètica, de-
nunciant amb claredat, les injustícies que 
perjudiquen especialment els més pobres. 
Vull remarcar també la bona col·laboració 
de les nostres comunitats en la integració 
dels immigrants en la nostra societat. Con-
vido que en totes les nostres parròquies 
estigui instituït el grup de Càritas com a vi-
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Homilia en la Missa del Crisma

Sant Feliu de Llobregat, 27-3-2013

Estimat P. Abat, germans preveres i dia-
ques, seminaristes, religioses i religiosos, 
germans tots ben estimats.

Hem escoltat a l’Evangeli que, un cop 
Jesús va haver triat i llegit un fragment del 
profeta Isaïes, s’assegué i aleshores “tots 
els qui hi eren tenien els ulls posats en 
Ell”.

Germans, som aquí perquè, un cop més, 
l’Esperit ens fa el regal de convocar-nos a 
la celebració, on la nostra estimada Esglé-
sia de Sant Feliu de Llobregat es troba a 
si mateixa en tant que comunió d’amor 
davant el seu Senyor Jesucrist. Participem 
per això tots d’una consciència eclesial 
ben viva. Una consciència que ha estat re-
vifada pels darrers esdeveniments, ocor-
reguts a la Seu de Pere, amb la renúncia 
del Papa Benet XVI i l’elecció del nou Papa 
Francesc. Com és sabut, tot ha esdevingut 
un fenomen mediàtic de primer ordre.

Fa uns dies veia per televisió una de 
tantes tertúlies com s’han fet sobre l’as-
sumpte. En un moment donat, un tertu-
lià va fer una afirmació que hem escoltat 
moltes vegades: “tots sabem, deia, que 
l’Església ha perdut relleu en la societat 

NOTES

1. AA 10; SC 42.
2. Benet XVI, Paraules durant la visita a 

l’Obra Benèfico Social del Nen Déu, 
Barcelona 7 de novembre de 2010.

3. Assemblea especial per a Europa del 
Sínode dels Bisbes, Declaració final, 
13 de desembre de 1991, n. 3.

4. Els bisbes catalans, “Al servei del 
nostre poble”, 21 de gener de 2011.

5. Cf. Els bisbes de Catalunya, Directori 
de l’Arxiprestat, Documents del Ma-
gisteri, 36. Claret 2001.

[ ]Homilies
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zaret i els ulls dels milions d’espectadors 
d’avui, què esperen realment? És clar que 
no podem generalitzar. Però la història de 
la Sinagoga ja sabem com va acabar: de 
l’admiració vers Jesús es va passar ràpida-
ment a l’intent d’estimbar-lo de dalt a baix. 
Esperaven potser un miracle espectacular 
o el discurs que afalagués les seves oïdes 
o simplement una novetat que els tragués 
de l’avorriment. I sabem també fins a quin 
punt moltes mirades avui sols busquen 
l’espectacle, o el signe cridaner o la con-
formitat amb el propi pensament o la notí-
cia morbosa...

Germans, avui, en el marc de la Missa 
Crismal, sentint-nos Església, Poble Sacer-
dotal, donem gràcies a Déu, perquè el seu 
Fill Jesucrist, Gran Sacerdot, es presenta 
al món amb total llibertat, autenticitat, 
transparència i senzillesa, talment segons 
el que és i la missió rebuda del Pare; no al 
dictat d’opinions alienes, no sota l’efecte 
de pressions polítiques ni ideològiques, 
no amb l’espectacularitat i l’eficàcia que 
demana el món mediàtic. És l’estil que té 
Déu de manifestar-se i d’oferir-se al món: 
no va ser el món qui el va demanar; tant el 
fet de revelar-se com la manera de fer-ho 
va ser decisió autònoma de Déu, tot naixia 
del seu íntim i lliure amor.

Donem gràcies a Déu per haver fet 
les coses d’aquesta manera. Perquè ens 
il·lumina, ens compromet i ens allibera. 
Pensem que l’Esperit que Jesús diu que re-
posa sobre Ell per a la missió que té enco-
manada, en compliment de la profecia (cf. 
Is 61,1), és realment el mateix Esperit que 
tots els batejats rebem per a la nostra mis-
sió. Qui gosaria pensar que, essent el ma-
teix Esperit, assumeixi en nosaltres altres 
maneres, un altre estil, diferent del que 
tenia en Jesús? D’on podrà néixer la nostra 

actual...” Un altre tertulià, amb voluntat de 
defensar l’Església, respongué immediata-
ment: “I què vol dir tot el que estem fent, 
els més de cinc mil periodistes de tot arreu 
del món acreditats per a seguir el conclave, 
les primeres pàgines dels diaris, els grans 
reportatges televisius...?” Es va fer silenci, 
ningú no va respondre. Però personalment 
vaig anar rumiant. No hi acabava d’estar 
totalment d’acord: tenia raó aquesta bona 
persona? Tot allò em feia pensar: real-
ment, aquesta gran expectació significa 
que l’Església té relleu en el nostre món? 
Sí que és rellevant una organització amb 
1.200 milions de seguidors escampats per 
tota la terra. Però en què consisteix aquest 
relleu? Què busquen i què veuen tants mit-
jans de comunicació? És el relleu que vol i 
que ha de tenir l’Església? I tot això, què 
té a veure amb la nostra diòcesi, amb la 
nostra manera d’ésser enmig de la nostra 
societat concreta?

No podia deixar de recordar aquells ulls 
fixos en Jesús a la Sinagoga de Natzaret, 
dels quals ens parla l’Evangeli. Què busca-
ven, què esperaven, què veien realment?

Pensem que aquestes qüestions van al 
fons de la preocupació que molt sovint ens 
plantegem, sobretot en l’Any de la Fe: ens 
preguntem per la imatge que estem do-
nant al món, si són molts els qui no creuen 
perquè no donem una figura atractiva, si 
les nostres deficiències i pecats esdeve-
nen un obstacle insalvable perquè el món 
cregui en nosaltres... 

Confessem que la temptació d’oferir 
la imatge que ens demanen és ben forta, 
quan ens deixem portar per la bona inten-
ció de recuperar el prestigi o el relleu de 
l’Església davant la societat. És una inten-
ció legítima. Però hi hem d’aprofundir una 
mica més. Els ulls de la Sinagoga de Nat-
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carà per a ells cap honor o premi, sinó que 
serà una participació tan sols per al servei 
de l’Església. El servei propi apostòlic, fer 
present Jesucrist com a Cap i Pastor de la 
comunitat. Els sacerdots que han estat cri-
dats i consagrats particularment per a rea-
litzar aquesta missió, han d’assumir per 
això una raó més, un motiu més afegit, per 
reproduir Jesucrist avui, davant del Poble i 
del món, amb total fidelitat.

La celebració d’avui precisament situa 
el nostre presbiteri diocesà, tots els qui a 
la Diòcesi de Sant Feliu realitzem la succes-
sió apostòlica, davant la mirada del poble 
al qual ha de servir. I en aquesta situació, 
sentint-nos mirats pels nostres feligresos, 
ara sí, reconeixent-hi una mirada d’amor 
sincer, em permeto fer-me ressò d’alguns 
sentiments que potser compartim els mi-
nistres ordenats.

En aquest sentit, voldria convidar-vos 
a fer de debò allò que diem en una de les 
fórmules que fem servir a l’acte peniten-
cial de la Missa: “Jo confesso a Déu tot-
poderós i a vosaltres, germans, que he 
pecat per culpa meva... per això demano 
a la Verge Maria, als àngels i als sants i a 
vosaltres, germans, que pregueu per mi a 
Déu nostre Senyor”.

Confessem davant els germans, els fi-
dels de les nostres comunitats, que hem 
pecat. Demanem perdó perquè la nostra 
fe no ha estat sempre tan forta, tan since-
ra, tan autèntica, com per a transmetre-la 
amb convicció, amb entusiasme, amb in-
tegritat, amb senzillesa, amb llibertat... 
Demanem perdó perquè les nostres vides 
no sempre han estat un fidel reflex de les 
nostres paraules... Demanem perdó per-
què no sempre ha estat Jesucrist el prota-
gonista del nostre treball ministerial...

paraula evangelitzadora sinó del nostre ín-
tim amor? Com ens presentarem al món si 
no és amb la senzillesa, la transparència, 
la humanitat de Jesús? 

Certament, recordem, sobretot aquest 
Any de la Fe, que, en tant que Església i 
Església Diocesana, som aquí perquè el 
món, el nostre més proper, cregui i, per 
tant hem de fer-li accessible la Veritat. 
Aquesta era la mateixa missió de Jesucrist, 
com ens diu repetidament l’Evangeli. Però 
la nostra preocupació principal no és real-
ment l’èxit o el fracàs del nostre treball, tot 
i el deure de fer-lo cada vegada millor des 
de tot punt de vista. La nostra preocupa-
ció primera, essencial i principal, ha de ser 
fer les coses com les feia Jesucrist, ser-li 
fidels. I no cal recordar que això ens de-
mana creure radicalment en Ell, no sols en 
la seva doctrina, sinó també en les seves 
maneres de dur a terme la seva missió, els 
seu estil de ser al món i d’evangelitzar. De 
fet, nosaltres evangelitzem transmetent la 
seva vida i la seva persona, sense trair el 
seu missatge, però també sense vestir-lo 
amb guarnicions que no li escauen o ell 
mateix va refusar.

Tot això ho diem del Poble Sacerdotal, 
que és l’Església. Però avui hem escoltat 
la veu d’un profeta, Isaïes, que es dirigia 
al poble, i el missatge de l’autor de l’Apo-
calipsi transmetent a l’Església “gràcia i 
pau de part de Jesucrist” i al propi Jesús 
que es feia present com a servent del Pare. 
També forma part de l’estil de Déu tenir 
cura del seu poble fent servir mediacions 
humanes, persones elegides lliurement 
per Ell. Alguns d’aquest Poble, en efecte, 
han rebut una participació específica en 
aquell Esperit que reposava sobre Jesús 
i, podem dir, agafava i transformava la 
seva humanitat. La participació específica 
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Homilia en la vetlla de la Mare de Déu de 
Montserrat 

Montserrat, 26-4-2013

Estimat germà en l’Episcopat, bisbe de 
Girona. Estimat Pare Abat. Germans pre-
veres, diaques, monjos i seminaristes. 
Religioses i religiosos. Molt Honorable 
President de la Generalitat. Honorable 
Sr. Josep Lluís Cleries, Director general 
d’Afers Religiosos. Director general d’Ac-
ció Cívica. Delegat del Govern per a la 
Catalunya Central. Comandaments dels 
Mossos d’esquadra. Germans tots.

Ens sentim joiosos de trobar-nos, un 
cop més, al voltant de la Mare de Déu en la 
vetlla de la seva festa. Aquestes breus pa-
raules volen ser una ajuda per a la nostra 
pregària, com a contribució a la participa-
ció personal i sincera de tots nosaltres, en 
la celebració.

Germans, quin ha estat el motiu pel 
qual hem pujat aquesta nit a Montserrat? 
Quina raó ha estat tan poderosa, que ens 
hagi mogut a deixar la comoditat de casa 
o l’estona d’esbarjo i de descans amb els 
amics?... Segurament són raons del cor 
les que ens han portat aquí, no fàcils d’ex-
pressar; però també és cert que ens cal 
fer-nos-en conscients per guanyar autenti-
citat i profunditat.

Alguns podrien pensar que hem vingut 
simplement perquè ens agrada, per pas-
sar una bona estona, per seguir només 
una tradició. Si fos així, la Mare de Déu ens 
acolliria, ja que una mare no refusa cap 
gest d’afecte del fill per petit i elemental 
que sigui. Però sens dubte Ella esperaria 
molt més de nosaltres. A Ella li agradaria 
veure’ns cercar llum i amor, perquè això 
palesaria que som clarividents i sincers, 

Per això mateix demanem als germans 
que preguin per nosaltres. Que interce-
deixin davant Déu perquè ens perdoni i 
revifi en nosaltres l’Esperit de Jesucrist, 
que vàrem rebre per la imposició de les 
mans. Que ens faci presència seva creïble 
als ulls del món; que sapiguem reproduir 
fidelment, en el concret de cada dia, tot 
allò que faria Jesucrist com Cap i Pastor de 
l’Església. Que no busquem ni l’aplaudi-
ment afalagador ni l’enfrontament crític o 
impositiu, sinó la fidelitat a Ell, garantia de 
llibertat i de salvació eficaç. Que el nostre 
cor sacerdotal mai no deixi de ser sensible 
al sofriment dels germans i del món. Que 
així com Jesús esdevingué l’única esperan-
ça del món, tot havent patit la Creu, nosal-
tres sapiguem transmetre aquesta matei-
xa esperança a tots aquells que més patei-
xen les conseqüències d’aquesta greu crisi 
econòmica i social.

Aquella senzilla i feliç fórmula de l’acte 
penitencial de la Missa, com diu un teòleg, 
avui bisbe, s’adreça a aquella munió de 
germans que ens estimen: la Mare de Déu, 
els àngels, els sants... Ells són la veritable 
Església, que ens estimen, tot coneixent 
les nostres deficiències i pecats. Són, deia 
aquest teòleg, el contrari de la facció dels 
fariseus que no saben més que criticar i 
condemnar. El primer membre d’aquella 
veritable Església és Maria. El seu amor és 
tan propi de l’Esperit que quan més feble 
es veu la criatura més intensifica la seva 
força intercessora.

A les mans i sota el mantell de la Mare 
de Déu de Montserrat viu sostinguda la 
nostra Església. En ella descansem i d’ella 
rebem l’Esperit del seu Fill. Mare de Déu 
de Montserrat, pregueu per nosaltres.
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l’Apocalipsi, hi reconeixem la persona de 
Maria i, ensems, l’Església. És visió per-
sonal i social. Les dotze estrelles evoquen 
l’Església i la Ciutat de Déu, aquella hu-
manitat, que, segons ens diu sant Agustí, 
es regeix per la llei de l’amor a Déu i al 
proïsme fins a l’oblit d’un mateix. Aques-
ta figura resplendent era oferta als cris-
tians que patien tot tipus de sofriments, 
a manera de promesa, el compliment de 
la qual és cert, perquè ha començat en la 
Mare de Déu.

Germans, quan venim a Montserrat, no 
estem buscant aquella humanitat vestida 
de sol, aquella Mare que transparenta Déu 
sense cap ombra, aquella ciutat somniada 
que es regeix per la llei de l’amor? Certa-
ment és una visió a l’horitzó. El seu primer 
efecte és de descans i pau, un cop els nos-
tres ulls pateixen el cansament de mirar 
realitats fosques. Però també és una visió 
que ens ajuda a seguir caminant, salvant 
els obstacles de cada dia. Perquè ja sabem 
cap on anem i el punt i final està assegu-
rat. La meta és certa i la direcció segura. 

Veiem que sou aquí molts joves, que 
amb bon esperit heu pujat i aquí heu fet 
bones estones de convivència. El dia que 
els joves deixin de somniar, la societat 
estarà en perill de mort. I l’abandó del 
somni ve per tenir una mirada massa cur-
ta, només pel demà immediat, o perquè 
el present és massa dur per justificar cap 
il·lusió, o perquè falten referents que tes-
timonien l’esperança ja realitzada. Podem 
pensar que pugem a Montserrat perquè la 
Mare de Déu alimenti i sostingui vius els 
nostres somnis? No és Ella la humanitat 
plenament realitzada i, per tant, el punt al 
qual mirem, per no témer la frustració dels 
nostres esforços?

essent conscients de les tenebres i la so-
litud que ens envolten i que a més, com 
pelegrins, caminem sota el convenciment 
que aquí podem trobar el que necessitem.

Portem la foscor dintre, per molts mo-
tius personals, segons la història de ca-
dascú. Però hi una atapeïda tenebra en 
l’àmbit social. Com podem pujar a Mont-
serrat oblidant el sofriment de tantes per-
sones, que al nostre voltant són víctimes 
de l’atur, de la precarietat econòmica, del 
desencís, de l’amoralitat, de l’abús i les 
pràctiques immorals en matèria social o 
econòmica? Com podem pregar aques-
ta nit, davant la Mare de Déu, deixant de 
banda la preocupació per la nostra socie-
tat i la nostra cultura? La pregària cristiana 
sempre és experiència d’amor, i en aquest 
sentit és recuperació d’humanitat, però 
mai no podrà esdevenir evasió o simple 
compensació del sofriment que sovint ens 
provoca la realitat concreta.

Permeteu-me recordar aquí la segona 
estrofa del Virolai, que cantem amb tanta 
devoció a la Mare de Déu: “Alba naixent 
d’estrelles coronada, Ciutat de Déu que 
somnià David, el sol sos raigs us dóna per 
vestit”. Fixem-nos que cantem a Maria 
com l’albada, com aquell moment que, 
trencant la foscor de la nit, regala els pri-
mers raigs de llum, a manera de tast de la 
claror, a ple dia. Ella ha estat, en efecte, 
la primera criatura de la humanitat redi-
mida. No són pocs els llocs on la Mare de 
Déu és venerada amb el títol de Verge de 
l’Aurora... Només veure-la, el cor del po-
ble s’encén de goig: en Ella la tenebra ha 
estat vençuda, la llum ja és real i efectiva, 
és legítima l’esperança en un nou dia... 
Alhora, és coronada per estrelles i tot se-
guit és anomenada “Ciutat de Déu”: tot 
recordant-nos la visió de la Dona vestida 
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En efecte, també pugem a Montserrat 
per tal de trobar-hi companyia en el nos-
tre camí de la vida. I que ningú no pensi 
que el Santuari, amb la presència espe-
cial de la Mare de Déu, és un món aïllat 
d’aquella realitat sofrent, que portàvem al 
cor. Perquè Maria justament és, a la vora 
de la Creu, on tothom pot reconèixer el 
compendi i la plenitud de la foscor, de tot 
sofriment humà i de tota injustícia. Això sí, 
com ens ensenya l’Evangelista, aquesta 
Creu, on el seu fill mor, ja és plena de llum 
i glòria, perquè és plena d’amor. I el que 
semblava el fracàs de tots els somnis de 
la humanitat, ha esdevingut victòria. Vic-
tòria fecunda, perquè hi brollarà la nova 
Església, la nova casa de la humanitat, 
resplendent de la llum de l’amor.

Permeteu-me només un darrer detall. El 
cercle d’aquesta història es tanca, s’acom-
pleix plenament el seu significat, quan Ma-
ria és acollida efectivament per Joan a casa 
seva. Què vol dir rebre Maria a casa nos-
tra? Quin efecte té aquesta acollida de Ma-
ria? Vosaltres joves compromesos en els 
grans somnis de la humanitat, sou cridats 
a viure aquesta experiència apassionant.

La casa de Joan, on Maria va ser acollida, 
és talment com la casa on fem la vida quo-
tidiana, on gaudim i patim, on treballem i 
compartim amb la família i els amics tants 
moments senzills. Rebre la Mare de Jesús 
a casa nostra és reconèixer la seva presèn-
cia viva al nostre costat, rebre l’escalf del 
seu amor i el testimoniatge constant de la 
seva pau i la seva alegria, sentir al costat 
nostre la seva veu quan preguem com Ella, 
acceptar el seu estímul per seguir el camí 
de la fe en Jesús i per lluitar, dia rere dia, 
per tal de realitzar el seu Evangeli... Casa 
nostra són els llocs on fem cultura i políti-
ca, on treballem i engeguem iniciatives pel 

Creiem sincerament que sí. Però no n’hi 
ha prou amb la mirada que ens fa descan-
sar i ens empeny a seguir esperant. La 
veiem al final del camí. Però necessitem 
també caminar efectivament, fer camí 
cada dia, encara que les circumstàncies 
del present no siguin fàcils.

Avui hem escoltat un fragment de 
l’Evangeli de sant Joan, bellíssim i ple de 
missatges per a la nostra vida. Jesús és a 
les acaballes del seu camí a la terra, amb 
una consciència d’haver acomplert el que 
li demanava l’amor portat fins a l’extrem. 
La seva mirada es dirigeix vers Maria i vers 
el seu deixeble estimat. A manera de tes-
tament, digué a Maria: “Dona, aquí tens 
el teu fill” i després al deixeble, dient-li: 
“Aquí tens la teva mare”. Us convido a en-
trar en aquesta escena per la via del dei-
xeble. Pensem que Joan té al seu costat la 
Dona que hem contemplat abans, aquella 
Dona que l’Apocalipsi oferia als cristians 
sofrents, l’esperança del ple compliment 
de tots els anhels de la humanitat, l’Esglé-
sia i la societat somniada. A més, desco-
brim que, com el darrer i més preuat regal, 
li ha estat donada per Jesús a Joan perquè 
li sigui mare. I diu l’Evangeli que “des 
d’aquella hora Joan la rebé a casa seva”.

Germans, què entenem de tot plegat, 
quina paraula rebem aquesta nit, què vet-
llem en pregària portant al cor els neguits 
i sofriments dels nostres germans, havent 
recuperat, potser, la força de l’esperança, 
tot veient a l’horitzó aquella figura res-
plendent? Entenem que Jesús no sols vol-
gué posar davant els nostres ulls l’horitzó 
cap on caminar, sinó que també volgué 
donar-nos Maria com a companya de camí. 
Jesús ha volgut que Ella camini, colze a col-
ze, amb nosaltres i nosaltres amb Ella. No 
podríem imaginar millor companyia.
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Paraules del bisbe Agustí Cortés Soriano 
en l’elecció del papa Francesc 

Roma 14-3-2013

Vull manifestar, amb motiu de l’elecció i 
proclamació del nou papa Francesc i amb 
tota la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, la 
nostra comunió joiosa amb el successor de 
sant Pere, Pastor de l’Església Universal.

Manifestem, alhora, el nostre agraï-
ment per la seva acceptació generosa que 
és motiu de lloança a Déu Pare i d’acció de 
gràcies perquè l’Esperit Sant continua as-
sistint-nos.

Convido a tots els diocesans, preveres, 
diaques, religiosos i religioses i laics i lai-
ques a unir-nos en la pregària a Déu pel 
papa Francesc, cridat a guiar l’Església, des 
de la seu de Roma, pels camins de la nova 
evangelització: que ajudi el poble de Déu 
a escoltar fidelment l’Evangeli i a fer-lo viu 
amb constància en la vida de cada dia.

† Agustí Cortés i Soriano
 Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Pròleg a la miscel·lània d’homenatge a 
Mn. Josep Pi i Raventós (1915-2009)

Sant Feliu de Llobregat, 4-4-2013

progrés veritablement humà, el món dels 
negocis i el compromís social, el lloc de la 
convivència i el descans...

Aquesta casa de Joan i nostra, aquests 
espais on es mira de viure la llum de 
l’amor, no és talment l’Església? Sí que ho 
és. És l’Església més concreta, perquè és 
casa de Maria i nostra, casa de l’Esperit de 
Jesucrist. Els nostres espais quotidians, 
viscuts amb Ella, esdevenen veritables es-
pais d’Església.

Tornant doncs a aquella ciutat somni-
ada per David, que cantem en el Virolai, 
veiem que ella, ja aquí en el nostre present 
concret, es pot verificar, es pot constatar 
visiblement. Podem fer-ho, no sols mirant 
de revifar la nostra esperança, sinó també 
donant esperança als nostres germans, 
que junt a les solucions concretes i tècni-
ques, necessiten cap a on caminar i com 
fer-ho amb garantia del seu compliment.

Aquesta serà, per tant, la pregària a 
Maria més adient segons aquella estrofa 
del nostre cant: “Mística Font de l’aigua de 
la vida, rageu del Cel al cor de món país; 
dons i virtuts deixeu-li per florida; feu-ne, 
si us plau, el vostre paradís.”

Mare de Deu de Montserrat, vida i espe-
rança nostra, pregueu per nosaltres.

[ ]Articles i
altres escrits
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càrrega testimonial, pel fet de contenir un 
seguit de manifestacions de la vida i del 
ministeri de Mn. Pi, segons la mirada i el 
cor de persones que l’han conegut i han 
rebut el benefici del seu servei sacerdotal 
traspassant l’anècdota o la curiositat bio-
gràfica, aquest és un recull d’escrits de ger-
mans que estimaven Mn. Pi, perquè havien 
rebut d’ell estimació sacerdotal.

Aquí resta per a la memòria. Voldríem 
però, que també romangués com a testi-
moniatge de vida sacerdotal. Així donem 
gràcies a Déu i al lliurament apostòlic de 
Mn. Pi, perquè hi hem trobat una bona pet-
jada del bon Pastor.

† Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Als participants en el pelegrinatge diocesà 
“Resseguint les petjades de sant Pau”

Sant Feliu de Llobregat, 5-4-2013

Quan fem un viatge motivats i animats per 
la fe, esdevenim pelegrins. El que distin-
geix el pelegrí d’un mer turista és la mira-
da. Tots dos miraran potser les mateixes 
coses, però veuran realitats diferents: el 
que els diferencia és la manera de mirar.

La fe, en efecte, canvia els ulls que cop-
sen el món, és a dir, la vida, les coses, el 
passat, el futur, el present, la natura, el 
món interior... Per això el primer que Je-
sús ressuscitat feia, tot apareixent-se als 
deixebles, era obrir-los els ulls, perquè 
entenguessin... Aleshores, diu el text bí-
blic, començaren els deixebles a entendre 
les Escriptures i el seu compliment en els 
esdeveniments de la vida de Jesús. La con-
versió de sant Pau es pot entendre fixant-
nos en els seus ulls. Va ser un procés que 

Recordo ben bé el funeral que vàrem ce-
lebrar amb el cos present de Mn. Pi a la 
parròquia de Santa Maria de Martorell. Tot 
senzill, com corresponia. L’únic detall ex-
traordinari era la nombrosa presència de 
germans capellans.

Es va proclamar l’Evangeli de les Ben-
aurances. Puc ben assegurar que aquest 
evangeli hi sonava perfectament. Mentre 
sentíem aquell missatge encisador, que 
ens anunciava Jesús des de la muntanya, 
hom podia deixar anar volant la imaginació 
amb la figura de Mn. Pi conversant, cele-
brant, mirant en silenci, somrient, pregant, 
ajagut al llit, predicant... Quan el ministeri 
sacerdotal és amarat per les benaurances, 
aquestes sonen d’una manera especial i, 
alhora, el ministeri sacerdotal resplendeix 
amb una particular llum. L’estil del minis-
teri sacerdotal de Mn. Pi és un testimoni 
de la pobresa d’esperit, del treball per la 
pau, del sofriment propi i aliè integrat a la 
vida, de la fam i set de ser justos i de la 
netedat del cor. I hem de dir que la benau-
rança, el benefici de gràcia i glòria que ens 
promet Jesús, la filiació divina, el Regne 
del Cel, el consol, la misericòrdia, la visió 
de Déu, no sols és un bé per al prevere que 
ha practicat les benaurances, sinó també 
per als germans als quals ell ha servit. És 
una de les proves de la fecunditat del seu 
ministeri. De fet, l’eficàcia del ministeri sa-
cerdotal, comptant amb la gràcia, depèn 
en gran mesura de la caritat pastoral, re-
sum i compendi de les benaurances. El sa-
cerdot que viu i tria com a programa pas-
toral les benaurances demostra una gran 
fe en Jesucrist que fa ressuscitar en l’amor 
concret, en aquest cas, la caritat pastoral, 
més enllà de tot sofriment o fracàs.

És des d’aquí com entenem la vàlua 
d’aquest llibre. Té, en efecte, una forta 
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briments il·lustren la ment i ens permeten 
gaudir de la bellesa dels llocs, les cultures 
i les persones. Però sobretot el camí de la 
fe esdevé il·luminador i joiós pel fet que en 
aquests llocs, cultures i persones trobem 
Jesucrist. Anem a la seva recerca de la mà 
de sant Pau. Ell ens crida i ens atrau. Ens 
deixarem portar pel seu Esperit en tot allò 
que el pelegrinatge té d’aventura, d’expe-
riència de germanor, de descoberta i de 
profunda vivència d’Església.

Que Ell ens acompanyi i ens beneeixi.

+ Agustí Cortés Soriano 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Memòria viva del passat: 650 anys de la 
Parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova

Sant Feliu de Llobregat, 26-4-2013

Amb aquestes breus ratlles vull afegir-me 
a la lloança a Déu, que enguany viviu la 
comunitat parroquial, amb motiu de la ce-
lebració del 650è aniversari de la creació 
de la Parròquia de Sant Antoni Abat. Sens 
dubte és un esdeveniment ple de significat.

La nostra mirada al passat, la mirada 
cristiana a la història, com és el cas, res té 
a veure amb una enyorança de la vida dels 
nostres avantpassats. No hem de mitificar 
els temps antics, encara que reconeixem 
tantes bones coses que Déu ha fet en ells. 
Tampoc no ha de ser un motiu de simple 
curiositat de l’historiador que enlluerna 
amb la seva erudició. La nostra mirada vers 
el passat sempre és memòria d’Història de 
Salvació. I sabem que la Història de Salva-
ció és el seguit d’esdeveniments, petits o 
grans, portats per la mà de Déu, és a dir, 
del seu Esperit, a través de les persones i 

consistia a passar de la mirada “natural” 
que tothom té, a la ceguesa per l’enlluer-
nament davant la resplendor del misteri, 
fins a una manera de veure pròpia de la 
fe (“Nosaltres, des d’ara, ja no coneixem 
ningú de manera purament humana i, si en 
altre temps havíem conegut així el Crist, 
ara ja no ho fem”: 2Co 5,16).

Què és el que descobreixen els ulls de 
la fe? El que descobreixen sempre és el 
mateix, sigui en unes pedres, sigui en un 
paisatge, sigui en un esdeveniment, sigui 
en persones concretes: sempre descobreix 
la bellesa, la veritat, la bondat de Jesucrist. 

Es tracta, en efecte, d’una descoberta, 
perquè els ulls de la fe copsen el Jesucrist 
que roman com amagat darrere de les co-
ses; diu la Carta als Hebreus que Moisès 
va fer el seu camí alliberador “com que 
anava veient el Déu invisible” (Hb 11,27): 
la visió d’allò invisible – Déu, la promesa, 
la terra – li permetia i l’empenyia a seguir 
caminant. Aleshores, què és el que fa la fe? 
Tracta les coses visibles com a signes, tes-
timonis, com paraules i presència de Déu.

En principi, el primer que veurem seran 
“coses de sant Pau”. Nosaltres fem un pe-
legrinatge resseguint les seves petjades, i 
tot allò que anirem descobrint esdevindrà 
record seu, el veurem més proper i actual. 
Però, coneixent com era i com pensava, no 
li agradaria gens que ens quedéssim amb 
la seva persona. Segons les seves parau-
les, ell no és res sense Jesucrist, ell només 
és un enviat per Jesucrist, tot el que coneix 
és Ell, viu, fins i tot, en Ell (cf. Rm 8,1.2.39; 
16,3.7.10). En definitiva, el que volia sant 
Pau és esdevenir ell mateix, com a cristià i 
apòstol, signe i presència de Jesucrist. I així 
l’hem de considerar en aquest pelegrinatge.

Com passava en Moisès, la fe ens fa 
caminar, ens posa en moviment, per tal de 
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B i s b e  d i o c e s à

la tradició i ben subjecta a les generacions 
futures. Però sobretot, realitzarà la seva 
missió quan es deixi travessar per la força 
de l’Esperit. La fortalesa de l’anella depèn 
essencialment del sentiment joiós de per-
tinença al conjunt de la cadena i quan sap 
estrènyer les mans a uns i altres deixant 
passar el corrent de fe i de vida que rep 
i dóna.

Rebeu la nostra cordial i fraterna fe-
licitació. Demano a Déu que beneeixi les 
celebracions i iniciatives de tot tipus que 
projecteu amb motiu d’aquest aniversari. 
Tot, fet amb obediència a l’Esperit esdevé 
ocasió de creixement i avenç en el camí. 
Que Ell segueixi conduint-vos i vosaltres li 
sigueu fidels en la creativitat que demana 
el moment i discernint per al futur.

Amb tot afecte en el Senyor:

+ Agustí Cortés Soriano
 Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Comunicat del bisbe Agustí sobre la seva 
salut

Sant Feliu de Llobregat, 29-4-2013

Estimats germans preveres, diaques, reli-
gioses/religiosos i laics col·laboradors,

Permeteu-me aquest breu missatge 
sobre el meu estat de salut. Com sabeu, 
he hagut de faltar a alguns compromi-
sos, com ara la Peregrinació Diocesana a 
la ruta de Sant Pau, per trobar-me en situa-
ció de proves i diagnòstic. Avui podem dir 
que pateixo un mieloma, que requereix un 
tractament prolongat i que, tot i poder fer 
una vida quasi bé normal, m’obligarà a fal-
tar a alguns altres compromisos. Convin-
drà, doncs, confirmar cada un d’ells amb el 
meu Secretari, Mn. Joan-Pere Pulido.

els fets històrics concrets i quotidians. Han 
estat 650 anys d’Història de Salvació que 
ha fet l’Esperit a la vostra parròquia.

Però el més important és que aquesta 
història ha consistit en una veritable Tradi-
ció de vida, en el sentit de transmissió de 
vida segons l’Esperit. Ha estat una cadena 
de generacions que anaven encomanant 
de pares a fills, de comunitats a comuni-
tats, institucions a institucions, el do de la 
fe, la Veritat i l’adhesió cordial a Jesucrist, 
així com la vida d’esperança i d’amor en 
l’Esperit. Més encara, una cadena que co-
mençà el 1363, que ha arribat fins avui, i 
no s’ha acabat, no es pot acabar... perquè 
està sempre oberta al futur. La memòria 
d’aquest aniversari ha de ser també pro-
fecia pel demà, força que ens empeny a 
mirar el futur amb esperança renovada.

El fet que aquesta vida transmesa pels 
nostres avantpassats hagi estat amarada 
per la devoció i el patronatge de Sant Anto-
ni Abat afegeix un caire particular a la cele-
bració. Perquè Sant Antoni ha significat un 
referent constant, tal com palesa la seva 
festa anual, de radicalitat evangèlica, de 
preocupació pels necessitats, de sa sentit 
eclesial. Donem gràcies a Déu, per això, 
per aquells frares iniciadors de la devoció i 
a tots els qui l’han mantinguda viva al llarg 
dels segles. Mai la història no és perfecta 
des del punt de vista evangèlic. Sempre hi 
ha avenços i endarreriments. Però tot ple-
gat aquí tenim el resultat d’aquest camí fet 
per la comunitat parroquial: avui rebem 
agraïts el do que ens fan els nostres ger-
mans avantpassats i el valorem com un ve-
ritable tresor, del qual gaudim i que estem 
disposats a transmetre als nostres fills.

L’anella de la cadena viva que som nos-
altres haurà de fer el seu paper. Complirà 
la seva funció si està ben vinculada amb 
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0 Aquesta notificació, però, ve justificada 

sobretot perquè, encara que les perspec-
tives, gràcies a Déu, són prou bones, em 
tingueu present en les vostres pregàri-
es. Com ens diria sant Pau “de tot en sor-
tim plenament vencedors gràcies a aquell 
que ens estima” (Rm 8,37).

Amb tot afecte en el Senyor,

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

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,

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

Decret 06/13.- Nomenament de delegat 
episcopal de Càritas Diocesana 

Sant Feliu de Llobregat, 15-3-2013

Havent-se erigit Càritas Diocesana en 
aquesta Diòcesi de Sant Feliu de Llobre-
gat, es procedeix al nomenament de dele-
gat episcopal de Càritas Diocesana,

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l’interes-
sat, nomenem, per un període de cinc anys 
i d’acord amb els arts. 12è i 14è dels Esta-
tuts, Mn. Joaquim Rius i Adell per al càrrec 
de Delegat Episcopal de Càritas Diocesana 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, com 
a col·laborador del nostre ministeri en l’Es-
glésia de Sant Feliu de Llobregat, al servei 
del Poble de Déu.

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 05/13.- Erecció de Càritas Dioce-
sana 

Sant Feliu de Llobregat, 15-3-2013

Havent de procedir a l’erecció de Càritas 
Diocesana, com a organisme oficial d’ac-
ció caritativa i promoció social de l’Esglé-
sia Catòlica en aquesta Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, 

Tenint en compte que, per tal de realit-
zar la seva missió, Càritas Diocesana ha de 
posseir plena personalitat jurídica pel que 
s’estableix en els cànons 113 i següents, 
del Codi de Dret Canònic vigent, perquè 
pugui adquirir, posseir i administrar béns 
temporals.

Examinats els estatuts pels quals 
s’haurà de regir, en què se’n determina 
l’objectiu benèfic de la mateixa Càritas, 
els òrgans de govern que la regiran i ad-
ministraran, les causes que poden motivar 
la seva dissolució, i la resta de continguts 
preceptuats pel Codi de Dret Canònic;

Pel present decret, erigim Càritas Dioce-
sana en aquest Bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat, i li concedim personalitat jurídica 
pública, d’acord amb els Estatuts que ad-
junto i aprovo amb aquest mateix decret.

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

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

• Mn. Sandor Benarik ha estat nomenat 
diaca adscrit, a la Parròquia de Sant Vicenç 
màrtir, de Sant Vicenç dels Horts, el 16 de 
març de 2013.

• La Sra. Conxa Marquès i Vidal ha es-
tat nomenada Consellera de Càritas Dio-
cesana, d’aquesta Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat, per un període de cinc anys, 
d’acord amb els arts. 11è i 12è dels Esta-
tuts de Càritas Diocesana, el 15 de març de 
2013.

• La Sra. Ana María Rubio i García ha 
estat nomenada Secretària general de Cà-
ritas Diocesana, d’aquesta Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, per un període de cinc 
anys, d’acord amb els arts. 12è i 17è dels 
Estatuts de Càritas Diocesana, el 15 de 
març de 2013.

• El Sr. Joan Torrents i Andreu ha estat 
nomenat Director de Càritas Diocesana, 
d’aquesta Diòcesi de Sant Feliu de Llobre-
gat, per un període de cinc anys i d’acord 
amb els arts. 12è, 13è, 15è i 16è dels Es-
tatuts de Càritas Diocesana, el 15 de març 
de 2013.

[ ]Nomenaments
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0 5 de març. Reunió de la Delegació diocesa-

na de Pastoral Sacramental i Litúrgia a la 
Casa de l’Església.

6 de març. El bisbe Agustí és entrevistat 
per Ràdio i Televisió del Penedès. Tot se-
guit, participa com a ponent en la taula 
rodona, Crisi econòmica i habitatge orga-
nitzada per l’equip de Pastoral Obrera del 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, que es 
celebra a la seu dels Castellers de Vilafran-
ca, Cal Figarot.

7 de març. El bisbe Agustí presideix la reu-
nió del Consell del Presbiteri, a la Casa de 
l’Església.

8 de març. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia en la Festa de Sant Joan de Déu a l’es-
glésia del complex hospitalari de Sant Joan 
de Déu a Sant Boi de Llobregat. Tot seguit vi-
sita les instal·lacions de l’Hospital i compar-
teix el dinar amb els germans de Sant Joan 
de Déu i treballadors del centre hospitalari.

9 de març. El bisbe Agustí presideix la reu-
nió del Consell Pastoral diocesà, a la Casa 
de l’Església.
Reunió dels coordinadors de l’Itinerari dio-
cesà de renovació cristiana, a la Casa de 
l’Església.
Visita pastoral del bisbe Agustí a l’Arxi-
prestat de Bruguers: Eucaristia de cloenda 
de la visita pastoral a la parròquia de Sant 
Joan de Viladecans. Tot seguit es presenta 
el document de les Conclusions de la Visi-
ta Pastoral. Cal destacar la presència de la 
imatge original de la Mare de Déu de Bru-
guers en la celebració de l’Eucaristia.

10 de març. Vuitena jornada diocesana 
de la Família. El bisbe Sebastià Taltavull, 

Març

1 de març. Reunió del Consell Episcopal.
Visita pastoral del bisbe Agustí a l’Arxi-
prestat de Bruguers: Visita a la comunitat 
de Germanes de la Sagrada Família d’Ur-
gell i al centre escolar.

2 de març. El bisbe Agustí presideix el re-
cés de Quaresma per a religiosos i religio-
ses organitzat per la Delegació diocesana 
per a la Vida Consagrada, a la Casa de l’Es-
glésia. 
Visita pastoral del bisbe Agustí a l’Arxi-
prestat de Bruguers: Missa estacional a 
la parròquia de Santa Maria de Sales i as-
semblea parroquial. Tot seguit, beneeix els 
nous locals parroquials. En els diferents 
actes es té una menció especial a Mn. Ce-
lestino Bravo, rector, en els cinquanta anys 
com a rector de la parròquia de Santa Ma-
ria de Sales.

3 de març. El bisbe Agustí presenta la con-
ferència: Les religions i la crisi econòmica 
al teatre de la Passió d’Esparreguera, con-
vidat pel Patronat.

4-10 de març. Setmana catalana de la Fa-
mília, organitzada per la Delegació dioce-
sana de Família i Vida.

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

13 i 14 de març. El bisbe Agustí participa 
en el Congrés Internacional de professors 
universitaris del Moviment dels Focolars, a 
Roma.

14 de març. Jornada de formació d’agents 
de pastoral de la Salut, organitzada per la 
Delegació diocesana, a la Casa de l’Església.

15 de març. El bisbe Agustí presideix l’ac-
te de Constitució de Càritas diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat.
Reunió del Consell Episcopal.

16 de març. Traspàs del P. Josep Maria 
Echarri Egúzquiza, SDB, als 79 anys. Col-
laborador de la Delegació diocesana de la 
Pastoral de la Salut i adscrit a la Parròquia 
de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat.
El bisbe Agustí saluda els assistents a la 
Trobada d’agents de pastoral que dirigei-
xen celebracions ADAP.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Vicenç màrtir, de Sant 
Vicenç dels Horts i hi confereix l’Orde Sa-
grat del Diaconat a Mn. Sandor Benarik.

17 de març. Dia del seminari amb el lema: 
Sé de qui m’he fiat.
El bisbe Agustí presideix el ritu del Primer 
Escrutini Baptismal de la segona Comu-
nitat neocatecumenal de la parròquia de 
Santa Coloma, a Santa Coloma de Cerve-
lló, a la Casa d’Espiritualitat dels Fills de la 
Sagrada Família a Begues.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en el 
cinquè diumenge de Quaresma a la S.E. 
Catedral de Sant Llorenç, de Sant Feliu de 
Llobregat.

18 de març. El bisbe Agustí pronuncia la 
conferència “L’Espiritualitat sacerdotal en 

auxiliar de l’Arquebisbat de Barcelona, 
pronuncia la conferència: “La transmissió 
de la fe a la família”. Tot seguit el senyor 
bisbe Agustí presideix l’Eucaristia domini-
cal en la Jornada, a la capella de la Casa de 
l’Església.
El bisbe Agustí imparteix la Conferència 
Quaresmal “La fe que actua per la cari-
tat”, a la Catedral de Sant Feliu de Llo-
bregat i amb intervencions musicals de 
la soprano Begoña López i a l’orgue Santi 
Vilarrubla.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en el 
quart diumenge de Quaresma a la Catedral 
de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.

11 i 12 de març. XXXIV Trobada de rectors 
i seglars responsables de Santuaris de 
Catalunya i les Illes a Lleida, amb el lema: 
“L’any de la fe i la nova evangelització, un 
repte també pels santuaris”. El bisbe Agus-
tí hi assisteix el primer dia de la trobada 
com responsable d’aquest àmbit pastoral 
a la Conferència Episcopal Tarraconense.

12 de març. Recés de Quaresma per a pre-
veres i diaques de les dues vicaries, a la 
Residència Mare Ràfols de Vilafranca del 
Penedès, amb la presència de Mn. Sergi 
Gordo, prevere i Secretari General de l’Ar-
quebisbat de Barcelona amb el tema: La 
Bellesa de la fe i el goig del seu anunci: un 
examen quaresmal de consciència amb Je-
sús i la samaritana, en el pou (Jn 4, 5-42).

13 de març. Elecció del Papa Francesc.

Visita pastoral del bisbe Agustí a l’Arxi-
prestat de Bruguers: Revisió de la Visita 
Pastoral amb els preveres i diaques de 
l’Arxiprestat al Santuari de la Mare de Déu 
de Bruguers.
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de Sant Antoni de Pàdua de Sant Vicenç 
dels Horts, a la Casa de l’Església.

26 de març. Reunió dels bisbes de la Pro-
víncia Eclesiàstica de Barcelona, a l’Arque-
bisbat de Barcelona.
El bisbe Agustí presideix la Vetlla de Pregà-
ria Ecumènica pels testimonis de la fe del 
nostre temps, a la Basílica dels Sants Màr-
tirs Just i Pastor de Barcelona, organitzada 
per la Comunitat de Sant Egidi.

27 de març. El bisbe Agustí presideix la 
Missa del Crisma a la Catedral de Sant 
Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat, amb la 
benedicció dels Sants Olis. En la mateixa 
celebració es fa una col·lecta per a Càritas 
diocesana. A continuació es presenta el 
documental “Jo crec” i els preveres, dia-
ques, seminaristes i alguns treballadors 
participen en el dinar de germanor, a la 
Casa de l’Església. Durant el dinar es fa 
menció especial als preveres i diaca que 
celebren els vint-i-cinc i seixanta anys de 
ministeri.

28 de març. El bisbe Agustí dina amb els 
preveres i diaques de la ciutat de Sant Fe-
liu de Llobregat, el dia de Dijous Sant.
El bisbe Agustí presideix la celebració del 
Dijous Sant, a la Catedral de Sant Llorenç, 
de Sant Feliu de Llobregat.

29 de març. El bisbe Agustí presideix la 
pregària de l’Ofici de Lectures i Laudes a la 
Catedral de Sant Llorenç.
El bisbe Agustí presideix la celebració del 
Divendres Sant, a la Catedral de Sant Llo-
renç, de Sant Feliu de Llobregat i el Via 
Crucis, a la Plaça de la Vila.

el Concili Vaticà II” a la Residència sacer-
dotal de Sant Josep Oriol.

19 de març. El bisbe Agustí presideix, a la 
parròquia de Maria Auxiliadora de Sarrià a 
Barcelona, la Missa funeral pel P. Josep Ma-
ria Echarri Egúzquiza, SDB. Hi concelebren 
el Superior Provincial, P. Ángel Asurmendi, 
SDB, nombrosos pares salesians i preveres 
i diaques diocesans de l’Arxiprestat de Sant 
Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat.
Trobada de la Delegació diocesana de la 
Pastoral de la Salut, a la Casa de l’Església.

20 de març. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’Arxiprestos de la Vicaria del Pene-
dès-Anoia-Garraf, a la Casa de l’Església.
Trobada de l’Equip diocesà de Pastoral 
Obrera, a la Casa de l’Església.

21 de març. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’Arxiprestos de la Vicaria del Llobre-
gat, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Vocacional, a la Casa de l’Església.

22 de març. Reunió del Consell Episcopal.

23 de març. El bisbe Agustí participa en el 
dinar de la Festa de Sant Josep Oriol de la 
Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol 
a Barcelona.

24 de març. El bisbe Agustí presideix la 
benedicció solemne de Rams a la plaça de 
la Vila de Sant Feliu de Llobregat i, a conti-
nuació, presideix l’Eucaristia del Diumen-
ge de Rams a la Catedral de Sant Llorenç, 
de Sant Feliu de Llobregat.

25 de març. El bisbe Agustí presideix el ritu 
de la renovació de la Inscripció del nom 
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Reunió de la Delegació diocesana de jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

12 d’abril. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia al Col-
legi Natzaret de les Germanes de la Sagra-
da Família d’Esplugues de Llobregat, on 
confereix el sagrament de la Confirmació.

13 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia del tercer diumenge de Pasqua, a la 
Parròquia de Sant Cristòfol de La Grana-
da, on confereix el sagrament de la Con-
firmació.

14 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia del tercer diumenge de Pasqua, a la 
Parròquia de Santa Maria de Vallformosa 
de Vilobí del Penedès, on confereix el sa-
grament de la Confirmació.
El bisbe Agustí participa en la trobada pas-
qual de l’Arxiprestat de Sant Boi de Llobre-
gat, amb motiu de L’Any de la Fe i amb el 
lema “Creure en Jesucrist”. L’acte es fa a la 
sala d’actes del col·legi dels salesians de 
Sant Boi de Llobregat.

15-19 d’abril. Assemblea Plenària de la 
Conferència Episcopal Espanyola a Ma-
drid.

17 d’abril. Reunió de l’equip de Pastoral 
Obrera.

18 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia a la Catedral de Sant Llorenç, de Sant 
Feliu de Llobregat, en acció de gràcies per 
la seva ordenació episcopal.

19 d’abril. Celebració de la Cúria dioce-
sana de l’aniversari episcopal del bisbe 
Agustí.

30 de març. El bisbe Agustí participa en la 
trobada de Setmana Santa de la JOC, a la 
Casa d’Espiritualitat de la Sagrada Família 
del Pare Manyanet de Begues.
El bisbe Agustí presideix la Solemne Vetlla 
Pasqual de la Resurrecció del Senyor, a la 
Catedral de Sant Llorenç, de Sant Feliu de 
Llobregat.

31 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia del Diumenge de Pasqua a la Par-
ròquia de Sant Pere dels Hostalets de Pie-
rola. A continuació acull el cant d’un cor 
infantil de caramelles, davant la façana 
principal del temple.

Abril

1 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia al Santuari de la Mare de Déu de Foix 
en el XXVè aniversari de la seva restaura-
ció i benedicció i comparteix el dinar amb 
els preveres i organitzadors de l’Aplec.

5 d’abril. Reunió preparatòria amb els pele-
grins que assistiran a la Peregrinació dioce-
sana en l’Any de la fe: “Resseguint les pet-
jades de Sant Pau”, a la Casa de l’Església.

6 d’abril. El bisbe Agustí presideix el ritu 
d’enviament de les comunitats neocatecu-
menals de la diòcesi a la missió pasqual 
d’evangelització a les places, a la Catedral 
de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.

10 d’abril. El bisbe Agustí presideix la reu-
nió del Consell d’Assumptes Econòmics, a 
la Casa de l’Església.

11 d’abril. El bisbe Agustí presideix la reu-
nió del Consell de Consultors a la Casa de 
l’Església.
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0 20 d’abril. El bisbe Agustí saluda els esco-

lans participants a la Trobada d’Escolans 
i presideix l’Eucaristia a la capella de la 
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí saluda els voluntaris de la 
Pastoral de al Salut participants en la tro-
bada formativa que organitza la Delegació 
diocesana, a la Casa de l’Església. En la 
mateixa trobada el bisbe Agustí imparteix 
una conferència sobre com oferir els sa-
graments del perdó i la unció als malalts.
Sessió de Diàleg en Família de la Delega-
ció diocesana de Família i Vida, a la Casa 
de l’Església.

21 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eucaris-
tia a la parròquia de Sant Sadurní d’Anoia, 
on confereix el sagrament de la Confirmació.

22 d’abril. El bisbe Agustí participa en la 
Trobada de mossens de Catalunya que se 
celebra al Monestir cistercenc de Poblet 
on el Cardenal-Arquebisbe de Viena Mons. 
Cristoph Schönborn imparteix la conferèn-
cia “La identitat sacerdotal i la Nova Evan-
gelització”. A continuació el bisbe Agustí 
concelebra en l’Eucaristia i comparteix el 
dinar amb els altres bisbes de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense.

24 d’abril. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’Arxiprestos de la Vicaria del Pene-
dès-Anoia-Garraf, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en el 
50è aniversari de la creació de la Fundació 
de l’Hospital del Sagrat Cor de les Germa-
nes Hospitalàries de Sant Benet Menni, en 
la Festa del sant patró.

25 d’abril. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’Arxiprestos de la Vicaria del Llobre-
gat, a la Casa de l’Església.

Reunió dels professors de Religió de l’Ar-
xiprestat de Bruguers a la capella de Sant 
Jordi de la Parròquia de Sant Pere i Sant 
Pau, del Prat de Llobregat.

26 d’abril. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí comparteix el sopar amb 
la comunitat de monjos de Montserrat. 
Tot seguit presideix l’Eucaristia de la Vetlla 
de la Mare de Déu a la Basílica de Santa 
Maria de Montserrat, on participen nom-
brosos joves aplegats per les Delegacions 
diocesanes de Joventut de les diòcesis ca-
talanes.

27 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Catedral de Sant Llorenç en la 
Solemnitat de la Mare de Déu de Montser-
rat, Patrona de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat.

28 d’abril-8 de maig. Peregrinació dioce-
sana “Seguint les petjades de Sant Pau en 
l’Any de la Fe”.

28 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia de Festa Major del Sant Crist, a la 
parròquia de Santa Maria de Piera. 
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P. Josep M. Echarri 
P. Josep M. Echarri, SDB, de la Comunitat 
Salesiana de St. Boi de Llobregat, adscrit a 
la parròquia de St. Baldiri, de Sant Boi de 
Llobregat, i agent de Pastoral a l’Hospital 
de Viladecans, va arribar a la Casa del Pare 
el dia 16 de març de 2013, a les 18.30 h, a 
l’edat de 79 anys. El bisbe Agustí va presi-
dir les exèquies, celebrades el dia 19, a les 
11.00 h, a la parròquia de Maria Auxiliado-
ra de Sarrià. 

IX Jornades diocesanes de formació i es-
piritualitat

Montserrat, 18/-20-2-2013 

Aquestes jornades de tres dies adreçades 
al clergat de la diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat pretenen ser una reflexió sobre la 
fe de l’apòstol com a model per als nostre 
ministeri. Hi han assistit una quarantena 
de preveres i diaques de la diòcesi.

Han ajudat a aquesta reflexió Mn. Ar-
mand Puig, degà de la Facultat de Teo-
logia, Mn. Joan Planellas, vicedegà, Mn. 
Norbert Miracle.... així com el P. Ignasi M. 
Fossas que ha fet una reflexió sobre la Sa-
crosantum Concilium, primera constitució 
promulgada pel Concili.

Mn. Armand Puig ha exhortat a l’apro-
fundiment de la fe de l’apòstol a partir de 
quatre fragments evangèlics i a partir del 
model de sant Pau. 

Taula rodona a Vilafranca del Penedès

Sant Feliu de Llobregat, 1-3-2013

L’equip de Pastoral Obrera del Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat organitza nova-
ment una taula rodona d’aproximació a la 

[ ] [ ]Necrològiques Informacions
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quies de l’Arxiprestat de Bruguers estan 
convocades per a l’acte de cloenda de la 
visita pastoral que el bisbe de Sant Feliu 
de Llobregat, Mons. Agustí Cortés Soria-
no, va començar el passat 19 de gener. A 
les 19.00 h se celebrarà l’Eucaristia a la 
Parròquia de Sant Joan de Viladecans, 
presidida pel bisbe Agustí i concelebrada 
pel vicari episcopal, Mn. Antoni Roca, l’ar-
xiprest, Mn. Lluís Portabella, i altres pre-
veres i diaques de l’arxiprestat. Al final de 
la celebració es presentarà el document de 
conclusions de la visita pastoral, que serà 
una eina per a la vida i el treball de les di-
ferents comunitats cristianes.

Al llarg d’aquests gairebé dos mesos 
s’han portat a terme tot un seguit de re-
unions, trobades i actes que han permès 
al Sr. Bisbe Agustí Cortés conèixer in situ 
la realitat eclesial i social d’aquesta zona 
que comprèn les poblacions de Begues, 
Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, 
Sant Climent de Llobregat i Viladecans, és 
a dir, 6 municipis de la comarca del Baix 
Llobregat. 

Pel que fa a la realitat social, destaquem 
que el bisbe Agustí s’ha reunit amb tots 
els alcaldes dels diversos ajuntaments del 
territori, ha visitat la caserna de la Guàrdia 
Civil de Gavà, diverses residències de gent 
gran, escoles, etc. 

I quant a la realitat eclesial, el bisbe de 
Sant Feliu de Llobregat s’ha reunit amb 
cadascun dels preveres que atenen pas-
toralment les 12 parròquies del territori; 
amb els consells pastorals parroquials, 
que tenen la missió de coordinar els di-
versos àmbits pastorals de les comunitats 
cristianes; s’ha trobat amb els equips de 
voluntaris de Càritas, els grups de joves, 
els catequistes, les persones que treballen 

crisi actual, centrada aquesta vegada en la 
qüestió de l’habitatge.

La taula rodona tindrà lloc a Vilafranca 
del Penedès, a la seu dels Castellers (Cal 
Figarot, General Prim, 11), el proper dime-
cres 6 de març, a les 7 de la tarda. 

Els ponents participants seran: 
• Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de 

Llobregat
• Carme Trilla, cap d’Acció Social de Cà-

ritas Diocesana de Barcelona
• Joan Batlle, Director de Programes So-

cials de l’Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya

• Gemma Campos, membre de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH)

• Joan Torrents, conseller de Càritas
Moderarà Raquel Avilés, treballadora 

social.
Des del 2009, s’han realitzat ja actes 

semblants a Viladecans, Vilanova i la Gel-
trú, Piera, Sant Vicenç dels Horts, Molins 
de Rei, El Prat del Llobregat i Sant Boi de 
Llobregat. 

Als orígens d’aquestes taules rodones 
com a espai de reflexió, diàleg i conscien-
ciació hi ha la Carta Pastoral del bisbe 
Agustí “Davant la crisi econòmica”, escri-
ta el desembre de 2008, ben bé als inicis 
del període de l’actual crisi i que continua 
essent una referència vàlida. En aquesta 
carta, el bisbe Agustí aborda la situació 
analitzant les causes reals de la crisi, re-
cordant principis fonamentals de la Doctri-
na Social de l’Església i convidant a exercir 
les “virtuts econòmiques”. 

Cloenda de la visita pastoral a l’Arxipres-
tat de Bruguers

Sant Feliu de Llobregat, 4-3-2013 
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socials amb efectes retroactius per a les 
famílies afectades.

El bisbe Agustí insistí en el compromís 
dels cristians per la justícia i en la Doctrina 
Social de l’Església.

Acte de constitució formal de Càritas Dio-
cesana de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 16-3-2013

Aquest matí, a la quarta planta de la Casa 
de l’Església ha tingut lloc l’acte formal de 
Constitució de Càritas Diocesana de Sant 
Feliu de Llobregat per tal que pugui co-
mençar els tràmits jurídics eclesials i civils 
que li permetin assumir les funcions que li 
pertoquen.

Aquest acte s’ha celebrat a les 10 del 
matí a la Casa de l’Església de Sant Feliu 
de Llobregat en presència del bisbe Agus-
tí, el Consell Episcopal, i els membres del 
Consell de Càritas.

Aquest acte privat de constitució per-
metrà fer els tràmits eclesiàstics i civils 
que permetin en un futur disposar de 
tots els elements necessaris per a fer la 
seva funció. Per aquest motiu, quan això 
s’esdevingui, es pensa en un segon acte, 
aquest ja de caire més públic, amb la parti-
cipació de tota la comunitat eclesial.

Missa del crisma a la Catedral de Sant 
Llorenç, presidida pel bisbe Agustí

Sant Feliu de Llobregat, 27-3-2013

Avui, dimecres sant, com altres anys, a les 
11.00 h, s’ha celebrat a la catedral la Mis-
sa del crisma, anomenada així perquè s’hi 
beneeixen els sants olis que després, al 
llarg de l’any s’utilitzaran en l’administra-

en la pastoral familiar, els animadors de la 
litúrgia i altres grups d’església. Ha visitat 
també diverses comunitats religioses pre-
sents a l’arxiprestat.

Han estat especialment interessants les 
ocasions de diàleg, de tu a tu, que s’han 
propiciat a les assemblees parroquials 
que han tingut lloc a cada parròquia. Han 
estat moments d’escolta dels laics i d’in-
tercanvi molt propers, per compartir els 
reptes pastorals que es constaten a l’arxi-
prestat i intuir conjuntament les possibles 
solucions.

Reconquerim el dret a l’habitatge!

Sant Feliu de Llobregat, 13-3-2013 

Més de 180 persones es van aplegar el 
passat 6 de març a Vilafranca del Penedès 
amb motiu de la taula rodona organitzada 
per l’Equip de Pastoral Obrera i les parrò-
quies de la ciutat, la vuitena dins del cicle 
“Atents al món en temps de crisi”.

El tema tractat va ser el de l’habitatge i 
hi van prendre part el bisbe Agustí Cortés, 
Carme Trilla (cap d’Acció Social de Càritas 
de Barcelona), Joan Batlle (Director de Pro-
grames Socials de l’Habitatge de la Gene-
ralitat), Gemma Campos (representant de 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de 
l’Alt Penedès) i Joan Torrents (de Càritas de 
Vilafranca). Va moderar el debat, Raquel 
Avilés, treballadora social.

Es posà l’accent en el fet que l’habi-
tatge mai no ha estat un dret reconegut a 
la pràctica, tot i el que diu la Constitució; 
s’expressà l’angoixa de les famílies sense 
recursos econòmics i desnonades per no 
pagar la hipoteca o el lloguer, i, enmig d’un 
apassionat debat, s’analitzaren i reivindi-
caren mesures polítiques, econòmiques i 
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0 clergat de Sant Feliu va fer a aquesta enti-

tat va ser de 8.940 €.
La dimensió fraternal de tot cristià, i 

especialment del clergat, es mostra de 
manera habitual en les aportacions mone-
tàries i en dedicació a través de les parrò-
quies i centres de culte on hi ha serveis de 
Càritas que atenen milers de persones des 
de la proximitat i el coneixement personal.

Això no treu que en la carta de convo-
catòria de la missa crismal d’enguany, el 
bisbe Agustí insistís en aquest signe -que 
ja s’ha fet en anys anteriors- de fer una 
aportació extraordinària que mostri que 
el clergat també és urgit a viure aquesta 
generositat amb els pobres d’avui.

Al final de l’Eucaristia, el bisbe Agustí 
ha recordat els capellans que han arribat 
al cel durant l’última any: Mn. Ferran Bue-
no i el P. Josep M. Echarri, SDB. També, els 
qui celebren els seus 25 o 60 anys de ser-
vei ministerial com a preveres o diaques.

Un cop acabada l’Eucaristia a la cate-
dral, els preveres, diaques i seminaristes 
s’han traslladat a la Casa de l’Església. En 
primer lloc, han participat en la projecció 
del documental “Jo crec”, de la productora 
Glogal3DSolutions, que vol ser una eina 
de nova evangelització en l’Any de la fe, 
que aprofita les últimes tecnologies mul-
timedials. A continuació, han compartit un 
dinar de germanor.

ció d’alguns sagraments, com el baptisme, 
la confirmació, l’ordenació sacerdotal o la 
unció dels malalts. 

Han concelebrat el pare abat de Mont-
serrat, Josep Maria Soler, els vicaris epis-
copals, arxiprestos, delegats diocesans, i 
pràcticament la totalitat de preveres dio-
cesans i també molts religiosos presents 
al bisbat. La celebració d’avui és també 
ocasió de renovació per als preveres de les 
seves promeses sacerdotals.

En la seva homilia, el bisbe Agustí ha 
començat fent present que la recent re-
núncia de Benet XVI i l’elecció del papa 
Francesc han revifat en tots la consciència 
eclesial. En aquesta conjuntura d’una Es-
glésia especialment “mediàtica”, la seva 
reflexió ha continuat sobre la imatge que 
donem al món d’avui, preguntant-se si 
“les nostres deficiències i pecats esdeve-
nen un obstacle insalvable perquè el món 
cregui...”. El bisbe Agustí remarcava que 
la preocupació primera, essencial i prin-
cipal, ha de ser la de la fidelitat a Jesu-
crist. I, en un to de gran humilitat, ha ac-
tualitzat la pregària del “jo pecador”, en 
nom de tots els preveres, amb aquestes 
paraules: 

“Confessem davant els germans, els fi-
dels de les nostres comunitats, que hem 
pecat. Demanem perdó perquè la nostra 
fe no ha estat sempre tan forta, tan since-
ra, tan autèntica, com per a transmetre-la 
amb convicció, amb entusiasme, amb in-
tegritat, amb senzillesa, amb llibertat... 
Demanem perdó perquè les nostres vides 
no sempre han estat un fidel reflex de les 
nostres paraules... Demanem perdó per-
què no sempre ha estat Jesucrist el prota-
gonista del nostre treball ministerial....”.

La col·lecta va ser destinada a favor de 
Càritas Diocesana. L’aportació total que el 
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terme en aquest temps, ja sigui a nivell 
territorial com de delegacions. I després, 
cloure amb una Eucaristia a la Catedral. 

La reunió va acabar amb la voluntat 
de crear una comissió representativa que 
s’encarregués de l’organització de totes 
aquestes celebracions.

Reunió 9-3-2013

L’Any de la fe va ser encara el tema de més 
relleu en aquesta trobada. Es va procedir 
a la lectura i comentari de les conclusions 
del treball en grup que s’havia desenvo-
lupat en la reunió anterior. Algunes de les 
qüestions que van aparèixer van ser la ne-
cessitat de compartir la fe a nivell dioce-
sà, però també en les diverses comunitats 
parroquials; la tasca de difondre l’Evangeli 
i de no tenir por de fer-ho; la manca de for-
mació a l’hora de confessar la fe...

El senyor bisbe va plantejar unes pre-
guntes a tots els assistents per tal de se-
guir la reflexió sobre aquesta temàtica: 

a) Existeix encara un fre, una vergonya 
a confessar la fe?

b) Hi ha sintonia o no entre diòcesi, de-
legació... i grup, parròquia. Què fan 
els diversos nivells en l’Any de la Fe? 
Manca diocesaneïtat en les nostres 
comunitats?

c) L’ecumenisme intern, cal anar a l’una 
més enllà del meu grup, institució, 
espai personal?

En la segona part de la reunió, es va 
procedir a concretar com celebrar el final 
d’aquest Any a nivell diocesà. La proposta 
va orientada cap a una celebració a la Casa 
de l’Església que sigui resum de les diver-

[ ]Consell 
Pastoral 
Diocesà
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0 missió de la fe als infants i adolescents i 

va propiciar un estímul recíproc de major 
coordinació entre tots els àmbits.

El professorat de religió, a l’àmbit inter-
diocesà i a l’àmbit arxiprestal

El passat dissabte 20 d’abril, més de 500 
participants de totes les diòcesis amb seu 
a Catalunya es van aplegar, en la VII Jor-
nada de mestres i professors de religió de 
Catalunya, a Tortosa. Aquesta convocatò-
ria permet als docents de religió de l’esco-
la pública i cristiana, de dialogar, treballar, 
formar-se i celebrar la nostra fe. El ponent 
principal del matí va ser Mons. Raúl Berzo-
sa, bisbe de Ciudad Rodrigo, que va parlar 
sobre com i per què parlar de Déu en els 
nous ateismes. A continuació, nombrosos 
tallers on treballar i aprendre aspectes di-
versos de l’ensenyament de la religió. La 
conclusió va ser a la tarda, amb la celebra-
ció de l’Eucaristia a la capella de l’edifici 
del Seminari. 

Més recentment, dijous 25 d’abril es 
van aplegar una quinzena de docents de 
religió a l’escola pública de l’Arxiprestat 
de Bruguers, amb l’arxiprest i alguns al-
tres rectors, a més dels delegats d’Ense-
nyament i Joventut. Aquesta era una de les 
propostes desenvolupades durant la Visita 
Pastoral del primer trimestre de l’any, bus-
cant sinergies entre la parròquia i l’escola. 
La reunió va permetre de compartir dificul-
tats i perspectives en el treball de trans-

[ ]Enseyament
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S’hi va referir a Familiaris Consortio: “la 
família és manifestació i realització de l’Es-
glésia”. 

Va recalcar que la família és una ma-
nifestació necessària i imprescindible de 
l’Església: Per mitjà de la família l’Església 
viu i realitza la seva missió.

La família pot, com a comunitat, trans-
metre l’Evangeli. És el lloc natural de la 
transmissió de la fe. No es pot pensar en la 
nova evangelització sense sentir-nos res-
ponsables de l’anunci de l’Evangeli a les 
famílies i sense ajudar-les a la seva tasca 
educativa.

La trobada amb Jesús és la qüestió de-
cisiva perquè la fe creixi. El bisbe Sebas-
tià va explicar que el seu pare, el dia de la 
primera comunió, li va dir “ara parla amb 
Jesús, perquè amb ell s’hi pot parlar”. A la 
nit li va demanar: “Què li has dit? I Ell, què 
t’ha dit?”. Els fills han de veure els pares 
que preguen, que estimen l’Església...

Respecte al goig i la responsabilitat 
de l’anunci de l’Evangeli, comentava que 
quan no s’és conscient d’aquesta respon-
sabilitat, d’aquest goig, cal ajudar els pa-
res perquè ho descobreixin. Cal revifar la 
fe, que té el risc d’apagar-se.

El bisbe Sebastià va anar donant pistes 
pràctiques per a la transmissió de la fe. 
A la fi de l’exposició, es va obrir el diàleg 
amb el ponent.

Es va constatar la necessitat de conti-
nuar reflexionant sobre la transmissió de 
la fe i les actituds que han de tenir els pa-
res a les diferents edats dels fills.

Van assistir a la Jornada uns trenta-cinc 
matrimonis; alguns d’ells es van acompa-
nyar dels seus fills.

Després de la conferència i el diàleg 
amb el ponent vam poder celebrar l’euca-
ristia a la capella de la Casa de l’Església, 

Crònica de la 8a Jornada diocesana de la 
Família

Sant Feliu de Llobregat, 10-03-2013

Aquest any la proposta de reflexió de la 
Jornada de la família ha seguit la intuïció 
de l’Any de la Fe proclamat pel papa emèrit 
Benet XVI.

Mons. Sebastià Taltavull ha fet una po-
nència sobre la transmissió de la fe a la 
família.

Començà la reflexió interpel·lant els 
assistents, aprofitant la presència d’un 
nen de setze mesos. Va preguntar: “Com 
a un nen de setze mesos se li pot trans-
metre la fe?” i afirmava que hi ha hagut 
una dimissió de les famílies a l’hora de 
transmetre al fe als més petits, des del 
naixement.

Va recordar com els seus pares d’una 
forma natural transmetien la seva fe en un 
clima d’amor, pregant, acompanyant els 
fills des de petits a l’eucaristia i a la visita 
al santíssim.

La transmissió de la fe es fa des d’un 
clima d’amor.

Va situar la seva reflexió des del fet que 
els matrimonis, són tals amb la gràcia del 
sagrament, que fa present una gràcia es-
pecial i l’Esperit Sant.

[ ]Família i Vida
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Recés de quaresma per a religiosos i re-
ligioses

Se celebrà el dia 2 de març, a la Casa de 
l’Església. Hi participaren uns 70 religio-
sos i religioses del nostre Bisbat. Dirigí 
el recés el Sr. bisbe Agustí Cortés, sota el 
títol: “La fe dels consagrats”. A partir de 
textos bíblics i del document “Caminar des 
de Crist: un renovat compromís de la vida 
consagrada en el Tercer Mil·lenni”, desen-
volupà la reflexió en dos punts: “Déu la 
meva heretat” i “la seducció de Déu”. Des-
prés d’un temps llarg de silenci i reflexió 
hi hagué l’Eucaristia presidida pel nostre 
bisbe. Acabat el dinar es donaren diverses 
informacions sobre la diòcesi.

Jornades de Montserrat

Els dies 24, 25 i 26 de març, Diumenge de 
Rams, Dimarts i Dimecres Sant, la Delega-
ció per a la Vida Consagrada celebra les 
Jornades de Montserrat, que tenen per ob-
jectiu anar a les fonts de la vida cristiana 
a través de la reflexió sobre la Paraula de 
Déu, la fe, el diàleg, la participació en els 
oficis divins i l’entorn ambiental i monàstic.

Els temes de les conferències seran: 
“La Constitució Sacrosanctum Concilium 
als 50 anys del Concili Vaticà II ”, pel P. Ig-

on la paraula de Déu també va il·luminar la 
reflexió realitzada.

El bisbe Agustí a l’homilia es va referir 
referit a les paraules del bisbe Sebastià i a 
l’evangeli, el del fill pròdig.

La Jornada va continuar després al men-
jador de la Casa de l’Església on es va com-
partir el dinar. I a continuació, una estona 
de sobretaula on es va presentar la Secció 
de la vida de la Delegació de Família i Vida; 
un dels matrimonis d’aquest equip va pre-
sentar el seu testimoni sobre l’experiència 
d’un embaràs de bessons.

Tot seguit es van presentar les iniciati-
ves que va promovent la Delegació de Fa-
mília i Vida.

[ ]Vida Consagrada
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nasi M. Fossas, OSB; “Gràcies a la fe”, pel 
P. Joan M. Mayol, OSB; “L’Any de la Fe”, pel 
P. Bernabé Dalmau, OSB. A més de les con-
ferències de fons, es podrà assistir al con-
cert de Setmana Santa, col·loqui amb el P. 
Abat Josep M. Soler, un temps de formació 
musical i visita a l’Audiovisual. 

Trobada dels agents de les celebracions 
dominicals en absència de prevere (ADAP) 

El passat dissabte 16 de març al matí va 
tenir lloc a la Casa de l’Església del bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat una trobada 
dels agents de les Celebracions Domini-
cals en Absència de Prevere del nostre 
bisbat. Hi van participar 11 laics i laiques 
i una religiosa (val a dir que els diaques 
no hi estaven convocats), acompanyats 
del vicari general i de diversos preveres 
rectors de les parròquies on tenen lloc 
aquest tipus de celebracions, així com 
també els membres de la Delegació de 
Litúrgia del bisbat, que era la que convo-
cava; al principi de la reunió també s’hi va 
fer present el bisbe Agustí. Després de les 
presentacions, el delegat Mn. Xavier Ay-
merich va recordar la història d’aquestes 
celebracions al nostre bisbat, sobretot a 
partir del decret del senyor bisbe i de la 
publicació del ritual propi l’any 2006 (del 
qual precisament se n’ha publicat una 2ª 
edició el passat any 2012); també va re-
cordar els criteris que cal tenir en comp-
te a l’hora de realitzar-les. A continuació 
el delegat va presentar el buidat de les 
enquestes contestades sobre el tema 
pels diversos arxiprestats del bisbat. Les 
dades més significatives són que actual-

[ ]Pastoral 
sacramental i 
Litúrgia
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0 missa de vigília corresponent al diumenge 

V de Pasqua. Res no impedeix, tanmateix, 
que en aquesta missa del vespre del dia 27 
(així com fins i tot en les misses del diu-
menge 28) es facin referències a la Mare 
de Déu de Montserrat, es canti el Virolai al 
final de la missa, etc.

Recordem que podem trobar les mo-
nicions i pregàries corresponents en el 
“Santoral, suggeriments i materials” (Dos-
siers CPL, 111). Igualment, els textos propis 
(col·lecta, ofrenes, prefaci, postcomunió, 
lectures bíbliques), tant en català com en 
castellà, estan publicats a “Solemnitats i 
festes de les diòcesis catalanes” (Dossiers 
CPL, 119).

A la nostra diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, la celebració té un to especial, 
no només perquè el santuari i monestir 
es troben dins del territori del nostre bis-
bat, sinó també perquè la Mare de Déu de 
Montserrat n’és la patrona (segons decret 
de la Congregació per al Culte Diví i la Dis-
ciplina dels Sagraments amb data 17 de 
novembre de 2006). Cal dir que aquest fet 
no té cap implicació litúrgica, donat que ja 
té per a tot Catalunya la categoria de So-
lemnitat. Tanmateix, serà bo fer algun es-
ment a aquest patronatge específic en la 
monició inicial, l’homilia… 

I concretament proposem també afegir 
aquesta pregària al formulari de les pregà-
ries dels fidels, una petició que empalma 
a més a més amb l’Any de la fe que estem 
celebrant. Recordem que podreu trobar 
formularis propis per a les pregàries dels 
fidels d’aquest dia, entre altres, al ja es-
mentat Dossier CPL, 111; també a “Pregàri-
es dels fidels” (Dossier CPL, 107); i a “Pre-
guem el Senyor” (editorial Regina).

- Per la nostra diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat. Que sota la protecció amorosa 

ment se celebren ADAP en 23 parròquies 
de 5 arxiprestats, concentrades principal-
ment als arxiprestats de Vilafranca, Ano-
ia, Piera-Capellades i Montserrat. La pe-
riodicitat varia entre 2 o 3 diumenges al 
mes (presidides en aquests casos sempre 
per un diaca) fins a 1 diumenge al mes o 
només puntualment o quan cal de forma 
excepcional. Aquestes celebracions són 
presidides per 4 diaques, o dirigides per 4 
religioses i 22 laics (18 homes i 4 dones). 
Després del descans, i un cop constatada 
la valoració positiva que de l’experiència 
en fan tant els propis agents com les co-
munitats i els rectors, els participants van 
mantenir un diàleg obert sobre diversos 
aspectes, com la dificultat per entonar els 
cants, elaborar les homilies; es va dema-
nar el suport dels rectors i del bisbat; i 
també es van suggerir algunes altres pro-
postes de formació, tant per als propis 
agents com per a les comunitats.

La solemnitat de la Mare de Déu de Mont-
serrat a la nostra diòcesi

Sant Feliu de Llobregat, 10-4-2013

El proper dia 27 d’abril celebrarem, un any 
més, la Mare de Déu de Montserrat. Com a 
patrona principal de Catalunya, a les diò-
cesis del nostre país se celebrarà amb la 
categoria litúrgica de Solemnitat: per tant, 
amb lectures pròpies (com els diumenges), 
glòria i credo, prefaci propi, color blanc… 

Enguany s’escau en dissabte, i per tant 
es pot celebrar la missa pròpia durant tot 
el dia fins a primera hora de la tarda, i fins 
i tot la vigília (divendres 26) perquè com 
a Solemnitat té primeres vespres i es pot 
celebrar la missa anticipada; però no així 
el dissabte al vespre, que cal celebrar ja la 
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XXXIV Trobada de Rectors i Seglars dels 
Santuaris de Catalunya i Balears

L’11 i 12 de març es van aplegar a Lleida 
els delegats de la Pastoral de Santuaris, 
Pelegrinatges i Turisme, rectors i laics 
col·laboradors dels santuaris, amb el bis-
be Agustí, encarregat a la Tarraconense 
d’aquest àmbit pastoral. Van aprofundir 
sobre la temàtica de la nova evangelitza-
ció com a repte per als santuaris, amb les 
aportacions del P. Bernabé Dalmau, monjo 
de Montserrat, Mn. Ramon Prat, vicari ge-
neral de la Diòcesi de Lleida, i Mn. Xavier 
Aymerich, delegat de Litúrgia de la nostra 
diòcesi.

de la Mare de Déu, esdevingui una Esglé-
sia que viu l’alegria de creure i l’entusias-
me de comunicar la fe. PREGUEM EL SE-
NYOR. 

Xavier Aymerich i Miñarro, pvre.
Delegat
[ ]Pastoral de 

santuaris, 
peregrinacions i 
turisme
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IV Trobada diocesana d’escolans

El dia 20 d’abril, la Delegació diocesana de 
Pastoral Vocacional va organitzar la IV Tro-
bada diocesana d’Escolans amb el lema 
“Desafia’m” i amb una assistència d’uns 
trenta nois i noies. Enguany va estar pre-
parada pels seminaristes i va consistir en 
una acollida a la Casa de l’Església i una 
pregària a la capella i salutació del bisbe 
Agustí. Tot seguit el assistents a la trobada 
es van desplaçar a Torrelles de Llobregat, 
a Catalunya en Miniatura, on van partici-
par de les activitats programades. A la 
tarda van tornar a la Casa de l’Església per 
a participar en l’Eucaristia presidida pel 
bisbe Agustí i un grup significat de pares 
dels escolans. La trobada va acabar amb 
un berenar i amb una valoració positiva de 
la trobada amb la intenció que el curs vi-
nent hi puguin anar més nois i noies que 
participen en les celebracions litúrgiques 
de les nostres parròquies com escolans o 
en grups de postcomunió. 

[ ]Pastoral 
vocacional
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0 cats són de Tarragona, entre ells el qui va 

ser Bisbe Auxiliar de l’arxidiòcesi, Manuel 
Borràs, i 66 sacerdots diocesans.

El Pla Pastoral de la CEE recull com una 
de les grans accions, inscrites en l’Any de 
la Fe, la beatificació de màrtirs del segle XX 
a Espanya. En aquest Pla es recorden les 
paraules del Papa Benet XVI quan, preci-
sament en convocar l’Any de la Fe, va asse-
nyalar que «per la fe, els màrtirs van lliurar 
la seva vida com a testimoni de la veritat 
de l’Evangeli, el qual els havia transformat 
i fet capaços d’arribar fins al més gran do 
de l’amor amb el perdó dels seus perse-
guidors».”

Nota amb motiu de l’elecció del papa 
Francesc

Barcelona, 13-3-2013

Els Arquebisbes i Bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense donen gràcies a 
Déu per l’elecció del Sant Pare Francesc, 
com a nou bisbe de Roma i successor de 
l’apòstol sant Pere. Expressen la seva co-
munió amb ell i preguen Déu que l’ompli 
de la seva gràcia perquè pugui acomplir 
plenament el seu ministeri de presidir to-
tes les Esglésies en la caritat i ajudar-les a 
donar testimoni de Jesucrist i del seu Evan-
geli enmig del nostre món.

Així mateix, els Arquebisbes i Bisbes 
de Catalunya demanen als fidels de les 
seves diòcesis que elevin pregàries al Se-
nyor perquè enforteixi Sa Santedat el Papa 
Francesc i el faci humil “servent dels ser-
vents de Déu”, a imatge de Jesucrist, que 
no va venir a ser servit sinó a servir i a do-
nar la vida per tothom.

Canvi de data de la cerimònia de beatifi-
cació dels màrtirs del segle XX a Espanya

Barcelona, 1-3-2013

La Beatificació tindrà lloc el diumenge 13 
d’octubre de 2013, a Tarragona.

La Conferència Episcopal Espanyola 
(CEE) ha difós la següent Nota de premsa:

“La Beatificació de l’Any de la Fe tin-
drà lloc, a Tarragona, a les 12 hores del 
diumenge 13 de octubre de 2013. S’ha 
avançat la data, que en un principi estava 
fixada el dia 27 d’aquest mateix mes, per 
evitar la coincidència amb la Trobada de 
les Famílies amb el Sant Pare, que se ce-
lebrarà a Roma els dies 26 i 27 d’octubre.

L’organització de la cerimònia de bea-
tificació correspon a la Secretaria general 
de la CEE, per mitjà de l’Oficina per a les 
Causes dels Sants, en coordinació amb 
l’arxidiòcesi amfitriona, Tarragona.

L’última Assemblea Plenària de la CEE 
va decidir que la cerimònia de beatifica-
ció dels màrtirs del segle XX a Espanya se 
celebri a Tarragona. La seu elegida té una 
gran història de fe cristiana i martirial, ja 
que els protomàrtirs hispans són el bisbe 
de Tarragona, Fructuós, i els seus dos dia-
ques Auguri i Eulogi. A més, en aquesta 
ocasió, 147 màrtirs dels que seran beatifi-

[ ]Conferència
Episcopal
Tarraconense
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0la visita a Barcelona del Papa Benet XVI, el 
novembre de 2010, per la consagració de 
la basílica de la Sagrada Família, la qual 
va tenir repercussió mundial per al con-
junt del país. 

La glossa del guardonat ha estat a càr-
rec del Dr. Francesc Torralba, catedràtic 
de la Universitat Ramon Llull, el qual ha 
posat en relleu les característiques per-
sonals i eclesiàstiques del cardenal Martí-
nez Sistach. Entre altres coses ha dit: “La 
correlació entre mística i compromís, acció 
i contemplació, és un element clau per a 
comprendre la seva vida”. “Ha defensat 
una laïcitat positiva, la independència en-
tre l’Església i l’Estat, però la necessària 
correlació entre ambdues”. “En plena sin-
tonia amb el concili Vaticà II, ha defensat 
el paper actiu del laïcat cristià en la socie-
tat”. “Destaquen el seu arrelament al país 
i la defensa de la seva llengua i cultura”. 

Després de rebre la medalla, el car-
denal Martínez Sistach ha agraït amb 
sentides paraules el guardó: “Rebo amb 
agraïment aquesta distinció que crec que 
no sols m’honora a mi, sinó que és tam-
bé un reconeixement a tot el treball que 
fa l’Església a Catalunya, per mitjà de les 
diòcesis, les ordes i congregacions religio-
ses, els monestirs i les parròquies, els 
centres educatius i de lleure, les diverses 
institucions d’evangelització i d’apostolat, 
d’assistència social i de promoció humana 
i cristiana”. “En aquest acte, sentint-me 
solidari amb totes les nostres comunitats 
cristianes voldria dir que desitgem seguir 
essent profundament solidaris amb el po-
ble català i volem continuar estant, des 
de la nostra identitat i des de l’àmbit de 
la nostra missió, al servei de Catalunya. I 
ho volem fer mirant les seves arrels cris-
tianes, la seva cultura i la seva identitat i 

D o c u m e n t s

El pròxim diumenge 17 de març se celebra 
el dia del seminari 

Barcelona, 13-3-2013

Amb el lema “Sé de qui m’he fiat”, les diò-
cesis catalanes celebraran el pròxim diu-
menge 17 de març el dia del seminari.

Amb motiu del Dia del Seminari, els 
seminaris de Catalunya han preparat di-
versos vídeos amb testimonis vocacionals 
que des del dia 19 de febrer fins el 19 de 
març apareixen, un cada dia, a la xarxa. Els 
vídeos, que tenen una durada d’uns tres 
minuts, es troben penjats en un canal de 
la xarxa social Youtube a través de l’adreça 
www.diadelseminari.com.

El cardenal Lluís Martínez Sistach, ar-
quebisbe de Barcelona, guardonat amb 
la medalla d’or de la Generalitat de Ca-
talunya

Barcelona, 10-4-2013

El dimarts 9 d’abril de 2013, al Saló Sant 
Jordi del Palau de la Generalitat, el presi-
dent Artur Mas ha lliurat la Medalla d’Or 
de la Generalitat de Catalunya al cardenal 
Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Bar-
celona. 

El cardenal Martínez Sistach ha rebut 
la màxima distinció honorífica de la Ge-
neralitat per la seva trajectòria personal, 
per l’impuls que ha donat a la cultura i a 
la llengua catalanes i pel suport constant 
que com a representant de l’Església Ca-
tòlica dóna a les persones més desafa-
vorides, a través d’entitats com Càritas 
Diocesana, especialment en aquests mo-
ments de dificultat econòmica. També ha 
estat guardonat per la seva contribució a 
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0 Pere Tena, l’administrador diocesà de Tor-

tosa, Mn. Josep Lluís Arín i el vicari gene-
ral de Sant Feliu de Llobregat, Mn. Jaume 
Berdoy. Hi ha assistit també el P. Abat de 
Montserrat, familiars del Sr. Cardenal, el 
president Jordi Pujol, diversos consellers 
del Govern de la Generalitat i un nombrós 
grup d’amics del Sr. Cardenal. 

Trobada interdiocesana del clergat de les 
diòcesis catalanes

Poblet, 22-4-2013

El ministeri sacerdotal en la nova evange-
lització. 

Avui, dilluns dia 22 d’abril de 2013, en 
el marc de la celebració de l’Any de la Fe, 
els arquebisbes i bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET) han celebrat 
una Jornada interdiocesana amb els preve-
res i diaques de les seves diòcesis, al Mo-
nestir de Santa Maria de Poblet. Acollits 
pel P. Abat de Poblet, dom Josep Alegre, 
hi han assistit l’arquebisbe de Tarragona 
i president de la CET, Mons. Jaume Pujol; 
el cardenal arquebisbe de Barcelona i vice-
president de la CET, Lluís Martínez Sistach; 
l’arquebisbe-bisbe d’Urgell i secretari de 
la CET, Mons. Joan-Enric Vives; el bisbe 
de Girona, Mons. Francesc Pardo; el bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí 
Cortés; el bisbe de Solsona, Mons. Xavier 
Novell; el bisbe de Terrassa, Mons. Josep 
Àngel Saiz; el bisbe de Vic, Mons. Romà 
Casanova; els bisbes auxiliars de Barce-
lona i Terrassa, Mons. Sebastià Taltavull 
i Mons. Salvador Cristau; l’administrador 
diocesà de Tortosa, Mn. Josep Lluís Arín 
i els bisbes emèrits de Girona, Solsona i 
Ayaviri (Perú), Mons. Carles Soler, Mons. 
Jaume Traserra i Mons. Joan Godayol. Tam-

cercant d’aprendre les seves lliçons, però 
també procurant respondre als reptes 
d’aquesta hora”. “En rebre aquest preuat 
guardó de la Generalitat de Catalunya, de-
sitjo també expressar –i renovar davant de 
tots vostès– aquest nostre compromís al 
servei del nostre poble. Un compromís que 
ha marcat la vida de l’Església a Catalunya 
i que ara està cridat a fer-se més intens. I 
sobretot, per dir-ho novament amb les pa-
raules del papa Francesc, pronunciades el 
passat diumenge de Rams, “no us deixeu 
vèncer pel desànim. I, si us plau, no us dei-
xeu robar l’esperança!”. Moltes gràcies!”.

Tot seguit, el president de la Generali-
tat ha lloat els mèrits del cardenal com a 
persona dedicada des de fa molts anys al 
servei de l’Església i del país i pels estrets 
lligams que ha mantingut entre Catalunya i 
el Vaticà, que han culminat amb la recorda-
da visita del Sant Pare Benet XVI a Barce-
lona per dedicar la Basílica de la Sagrada 
Família, icona d’art i espiritualitat. El pre-
sident ha agraït també al cardenal la par-
ticipació en l’últim conclave i en l’elecció 
del papa Francesc, que obre un nou temps 
d’esperança per l’Església i per la societat.

L’acte ha estat copresidit per la presi-
denta del Parlament de Catalunya, Sra. 
Núria de Gispert, i hi ha assistit l’arquebis-
be de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, l’ar-
quebisbe-bisbe d’Urgell i copríncep d’An-
dorra, Mons. Joan-Enric Vives, el bisbe de 
Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz, el bisbe 
de Girona, Mons. Francesc Pardo, el bisbe 
de Solsona, Mons. Xavier Novell, el bisbe 
de Vic, Mons. Romà Casanova, el bisbe au-
xiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Talta-
vull, els bisbes emèrits de Girona, Solsona 
i Ayaviri (Perú), Mons. Carles Soler, Mons. 
Jaume Traserra i Mons. Joan Godayol, el 
bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, Mons. 
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D o c u m e n t s

teix Monestir de Poblet. La Jornada d’avui 
segueix a altres, també convocades pels 
bisbes de la CET: l’any 2010, a Mataró, 
amb motiu de l’Any Jubilar de Sant Joan 
Maria Vianney i la beatificació del Dr. Josep 
Samsó; la del 2009, a Tarragona, coincidint 
amb els 1.750 anys del martiri del bisbe 
Fructuós i els diaques Auguri i Eulogi, en la 
qual es va presentar la carta pastoral Pau, 
apòstol del nostre poble; el 2002, a Vic, 
coincidint amb l’any Verdaguer; el 2000, a 
Montserrat, amb motiu del Jubileu de l’Any 
Sant; el 1996, també a Montserrat, amb 
motiu del 150 aniversari del naixement 
del Dr. Torras i Bages i com a acció de grà-
cies per la celebració del Concili Provincial 
Tarraconense i el 1992, a Poblet, en el IX 
Centenari de la restauració de la Seu de 
Tarragona.

bé hi ha assistit el P. Abat de Montserrat, 
dom Josep Maria Soler, el president de la 
Unió de Religiosos de Catalunya, P. Màxim 
Muñoz, el vicari de la delegació de la pre-
latura a Catalunya, Dr. Antoni Pujals i més 
de cinc-cents preveres i diaques de les deu 
diòcesis catalanes.

La Jornada ha començat amb una con-
ferència del cardenal arquebisbe de Viena, 
Christoph Schönborn, OP, sobre “El mi-
nisteri sacerdotal en la nova evangelitza-
ció”. El cardenal Schönborn, a partir dels 
documents conciliars i del Catecisme de 
l’Església Catòlica, ha exposat allò que 
és propi del sacerdoci comú de tots els 
cristians per la gràcia que han rebut en el 
baptisme i allò que és propi del sacerdoci 
ministerial dels bisbes i dels preveres, que 
és un mitjà volgut per Déu per fer possible 
la plenitud del sacerdoci comú dels fidels, 
que s’encamina a la santedat. El cardenal 
Schönborn ha precisat diverses caracterís-
tiques del ministeri sacerdotal, subratllant 
com a més importants la de ser testimonis 
de la misericòrdia de Déu enmig del món 
i la de despertar, alimentar i acompanyar 
els fidels laics en la seva vocació baptis-
mal d’evangelitzar a tothom i arreu.

L’Eucaristia ha estat presidida pel ma-
teix cardenal arquebisbe de Viena i conce-
lebrada per l’arquebisbe de Tarragona i pel 
cardenal arquebisbe de Barcelona, amb 
els altres bisbes i preveres, assistits pels 
diaques. A l’homilia, el cardenal Schön-
born ha animat els preveres a donar tes-
timoni de la seva experiència de fe i de la 
seva vocació sacerdotal, tal com sant Pere 
i sant Pau ho van fer en els inicis de la his-
tòria de l’Església, tal com recullen els Fets 
dels Apòstols.

La Jornada ha conclòs amb el dinar de 
germanor a l’hostatgeria externa del ma-
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Aumenta en un 2,3% el número de semi-
naristas con respecto al año anterior

El número de seminaristas en España si-
gue aumentando. Si el curso anterior la 
cifra pasó de 1.227 a 1.278, en este curso 
2012-2013 la cifra total es de 1.307, lo que 
supone un aumento de 29 seminaristas, 
en términos absolutos, y un incremento 
del 2,3%. También en este curso ha au-
mentado en un 6,5% el número de nuevos 
ingresos en los seminarios mayores y se 
han ordenado 133 seminaristas, lo que 
supone 11 más que en el año anterior (un 
incremento del 9%).

Sé de quién me he fiado
Las diócesis españolas celebran el Día 

del Seminario en torno al 19 de marzo, fes-
tividad de San José. Este año se ha elegido 
como lema “Sé de quién me he fiado” y 
como imagen, en el cartel, la misma figu-
ra del Jesucristo que preside el retablo de 
la capilla de la Sucesión Apostólica, en la 
sede de la Conferencia Episcopal Españo-
la. Con esta imagen concluía precisamen-
te el vídeo de la Campaña del año pasa-
do (www.teprometounavidaapasionante.
com). Ahora se vuelve a recordar a los 
jóvenes, con distintos materiales, que se-
guir a Jesucristo, como sacerdote, no quita 
nada y a cambio ofrece “una vida apasio-

nante” que llena de sentido, libertad y 
plenitud, no sólo su vida propia sino la de 
cuantos les rodean.

El “Día del Seminario” se viene cele-
brando desde el año 1935. Desde enton-
ces cada año llega con un nuevo lema pero 
con el mismo objetivo: suscitar vocaciones 
sacerdotales mediante la sensibilización, 
dirigida a toda la sociedad, y en particular 
a las comunidades cristianas.

La Iglesia está viva
En esta ocasión, la Campaña del Día del 

Seminario viene enmarcada por diversas 
efemérides eclesiales: Año de la Fe, 50º 
aniversario de la inauguración del Concilio 
Vaticano II, 20º aniversario de la promul-
gación del Catecismo, el reciente Doctora-
do de San Juan de Ávila y el Sínodo de los 
Obispos sobre “la nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cristiana”. 
Además, coincide providencialmente con 
un tiempo en el que la Iglesia entera agra-
dece conmovida los años de pontificado 
de Benedicto XVI y reza para que el Espíri-
tu Santo ilumine a los cardenales que tie-
nen la responsabilidad de elegir un nuevo 
pontífice.

En el contexto del Día del Seminario, 
recordamos con particular emoción las pa-
labras de aliento de Benedicto XVI en su 
último encuentro con los cardenales y con 
el clero de Roma. En las dos ocasiones, al 
igual que hizo en la Eucaristía de inaugura-
ción de su pontificado, se refirió a la Igle-
sia como un cuerpo vivo, “es siempre una 
alegría ver cómo la Iglesia vive”. Con pa-
labras de Romano Guardini, subrayó que 
la Iglesia es “una realidad viviente. Vive a 
lo largo del tiempo, en devenir como cual-
quier ser vivo, transformándose. Sin em-
bargo, en su naturaleza, permanece siem-
pre la misma, su corazón es Cristo”, Aquel 

[ ]Conferència
Episcopal
Espanyola
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0mundo en los últimos años y los enormes 
desafíos que se le presentan a la misión 
de la Iglesia, la renuncia del papa Bene-
dicto XVI “no sólo se comprende, sino que 
se admira como un gesto de excepcional 
virtud personal. No era fácil dar ese paso, 
era también un modo de permanecer junto 
a la cruz del ministerio (...) Al retirarse al 
silencio de la oración, expresando pública-
mente su obediencia al próximo papa, Be-
nedicto XVI nos ha dejado a todos, en par-
ticular a los pastores, un ejemplo excep-
cional de virtud”.

Posteriormente, el Arzobispo de Madrid 
recordó que en enero de 2006, los miem-
bros de la CEE tuvieron la oportunidad de 
conocer y tratar al papa Francisco “cuan-
do, como cardenal arzobispo de Buenos 
Aires, tuvo la generosidad de venir a dar-
nos los Ejercicios Espirituales” y repasó al-
gunas de sus palabras y gestos de sus pri-
meras semanas de pontificado, en las que 
“lo hemos visto y oído invitando a toda la 
Iglesia a lo esencial” y en particular a los 
obispos a “ser pastores con olor a oveja” 
e ir “allí donde lo que somos por gracia se 
muestre claramente como pura gracia, en 
ese mar del mundo actual, donde solo vale 
la unción –y no la función- y resultan fe-
cundas las redes echadas únicamente en 
el nombre de Aquel de quien nos hemos 
fiado: Jesús”. “¡Qué hermosa manera –ex-
presaba el Cardenal Rouco- de concretar 
espiritual y prácticamente el programa de 
la nueva evangelización en el que estamos 
empeñados!”.

El Presidente de la CEE dedicó la se-
gunda parte de su discurso a la Nueva 
Evangelización, en el contexto del Año de 
la fe y abordó, en la parte final, los graves 
problemas sociales que estamos viviendo. 
Se refirió a los duros efectos de la crisis 

del que nos hemos fiado, tal y como este 
año expresa el lema del Día del Seminario.

Nota de prensa final de la CI Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Es-
pañola

Madrid, 19-4-2013

Los obispos españoles han celebrado, del 
15 al 19 de abril, la CI Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Episcopal Española (CEE), 
en la que se ha aprobado, entre otras co-
sas, un nuevo Catecismo y un Mensaje con 
motivo de la Beatificación del Año de la fe, 
que tendrá lugar en Tarragona el domingo 
13 de octubre de este mismo año.

Han participado 74 de los 77 obispos 
en activo: 2 cardenales, 13 arzobispos más 
el Ordinario castrense, 52 diocesanos y 9 
auxiliares. La diócesis de Tortosa, vacante 
tras el traslado de Mons. D. Javier Salinas 
Viñals a Mallorca, ha estado representada 
por su Administrador diocesano, D. José 
Luis Arín Roig. También han estado pre-
sentes cardenales, arzobispos y obispos 
eméritos.

Discurso inaugural del Cardenal Rouco
El lunes, en el discurso inaugural, el 

Presidente de la CEE, el Cardenal Antonio 
Mª Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, 
comenzó recordando el especial tiempo 
de gracia que la Iglesia ha vivido “desde 
la nunca vista despedida pública de un 
papa ejerciendo su ministerio de pastor de 
la Iglesia universal, hasta la celebración 
el cónclave, en un clima de extraordinaria 
expectación mundial, crecida, si cabe to-
davía más, con la elección del papa Fran-
cisco”. En circunstancias tan nuevas, las 
transformaciones experimentadas por el 

D o c u m e n t s
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dicto XVI y el inicio del pontificado de Fran-
cisco. Afirmó que el nuevo Papa “con su 
estilo personal, cercano y espontáneo, ha 
insistido en continuidad con su antecesor, 
en la centralidad de Cristo crucificado, en 
el protagonismo del Espíritu Santo y ha 
invitado a toda la iglesia a “reencontrar la 
confortadora alegría de evangelizar” para 
ofrecer en Cristo, la luz de los pueblos, al 
mundo de hoy”. “Pienso que, por parte de 
todo episcopado –continuó el Sr. Nuncio– 
merece una particular atención la conside-
ración que hace el Papa Francisco al peli-
gro de la autoreferencialidad de nuestras 
instituciones eclesiásticas, cayendo en 
un narcisismo.  El Papa nos recuerda que 
tenemos que salir, caminar, evangelizar y 
construir la Iglesia llevando la cruz, anun-
ciando en las periferias a Jesucristo”.

Catecismo “Testigos del Señor”
Los obispos han aprobado el segundo 

Catecismo para la Iniciación Cristiana Tes-
tigos del Señor. Está destinado a niños y 
adolescentes de entre 10 y 14 años y es 
continuación de “Jesús es el Señor”, pri-
mer catecismo de infancia, dirigido a niños 
de entre 6 y 10 años, que fue aprobado en 
la Asamblea Plenaria en marzo de 2008.

El texto se enviará a Roma para su re-
cognitio y posteriormente se editará el 
Catecismo y se presentará a la opinión 
pública.

Con el “fin de promover la fe desde el 
aprecio a la Palabra de Dios”, la redacción 
y divulgación de este nuevo Catecismo es 
una acción contemplada en el vigente Plan 
Pastoral de la CEE, (2011-2015), que lleva 
por título “La nueva evangelización desde 
la Palabra de Dios. Por tu Palabra, echaré 
las redes (Lc 5,5)”.

económica, como por ejemplo el paro, la 
falta de medios para hacer frente  a los 
compromisos contraídos en la adquisición 
de viviendas o a la debida atención a los 
ancianos e inmigrantes. Asimismo recordó 
que persiste en nuestra sociedad una des-
protección legal del derecho a la vida de 
los que van a nacer; que se mantiene una 
legislación sobre el matrimonio gravemen-
te injusta y que es necesaria también una 
legislación más justa en lo que se refiere a 
la libertad de enseñanza y, en concreto, al 
ejercicio efectivo del derecho fundamental 
que asiste a los padres en la elección de 
la formación ética y religiosa que desean 
para sus hijos.

El Cardenal Rouco, señaló que “ante 
la difícil situación económica por la que 
atravesamos, las tensiones sociales no 
parecen disminuir”, sin embargo, “nadie 
debería aprovechar  las dificultades rea-
les por las que atraviesan las personas  y 
los grupos sociales para perseguir ningún 
fin particular, por legítimo que fuere” que 
perdiera de vista bienes superiores como 
“la reconciliación, la unidad y la primacía 
del derecho”.

El Presidente de la CEE finalizó su dis-
curso recordando que “una de las formas 
de responder a la vocación cristiana y a la 
llamada universal a la santidad, particular-
mente en el caso de los fieles laicos, es la 
de la participación en la acción social y po-
lítica” y agradeció “una vez más el trabajo 
de los voluntarios que dedican su tiempo 
a las obras por las que diversas institucio-
nes de la Iglesia asisten a los necesitados 
y a los más afectados por la crisis”.

Saludo del Nuncio
El Nuncio Apostólico en España, 

Mons. Renzo Fratini, retomó también los 
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Se ha aprobado la traducción española 
de los Textos Litúrgicos para la celebración 
de la Fiesta de Nuestro Señor Jesucristo, 
Sumo y Eterno Sacerdote; fiesta que des-
pués del Año Sacerdotal todas las confe-
rencias episcopales pueden incluir en sus 
calendarios litúrgicos. En el Calendario 
Litúrgico español ya estaba incluida, pero 
ahora se celebrará con los nuevos textos 
que la Santa Sede ofrece a toda la Iglesia. 
El Leccionario I (Dominical y Festivo A) será 
previsiblemente estudiado de nuevo por la 
Plenaria del mes de noviembre.

Igualmente, está previsto que vuelvan 
a la próxima Plenaria las Normas Básicas 
para la Formación de los Diáconos Per-
manentes en las diócesis españolas, pre-
sentadas para su estudio por la Comisión 
Episcopal del Clero.

Por otra parte, se han aprobado las in-
tenciones de la CEE para el Apostolado de 
la Oración (2014), que se unen a la inten-
ción pontificia y misional.

Aprobación de Asociaciones Naciona-
les: La Asamblea Plenaria ha aprobado la 
modificación de los Estatutos del Movi-
miento Scout Católico.  

Iglesia Particular y Vida Consagrada 
La Asamblea ha aprobado el Documen-

to Iglesia Particular y Vida Consagrada. 
Cauces Operativos para facilitar las rela-
ciones mutuas entre los Obispos y la Vida 
Consagrada en España. Se hará público 
próximamente, una vez editado, ya con las 
sugerencias que los obispos han aportado 
en esta Asamblea. 

Mensaje con motivo de la Beatificación 
del Año de la Fe

La Plenaria ha aprobado un Mensaje 
con motivo de la Beatificación del Año de 
la Fe. La ceremonia tendrá lugar en Tarra-
gona el próximo 13 de octubre. Los obis-
pos invitan a todos los católicos a parti-
cipar con su presencia en Tarragona y, en 
todo caso, a unirse espiritualmente a este 
acontecimiento de gracia.

El Mensaje está dividido en cinco par-
tes: los mártires, modelos en la confesión 
de la fe y principales intercesores; márti-
res del siglo XX en España beatificados en 
el Año de la fe; firmes y valientes testigos 
de la fe (lema de la Beatificación); una 
hora de gracia; y la Beatificación en Tarra-
gona, donde se explica cómo en la ciudad 
tarraconense se conserva la tradición de 
los primeros mártires cristianos.

La beatificación de mártires del siglo XX 
en España es también una de las acciones 
que recoge el vigente Plan Pastoral de la 
CEE.

Otros temas del orden del día 
En la Plenaria se ha informado sobre 

diversos asuntos de seguimiento, sobre 
las actividades de las distintas Comisio-
nes Episcopales y sobre las actividades 
del IEME (Instituto Español de Misiones 
Extranjeras).
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1964).
En aquests decennis, les diferents co-

munitats eclesials esteses per tot el món 
s’han trobat espiritualment unides cada 
any, en el quart diumenge de Pasqua, per 
implorar a Déu el do de santes vocacions i 
proposar a la reflexió comuna la urgència 
de la resposta a la crida divina. Aquesta 
significativa cita anual ha afavorit, en efec-
te, un fort interès per situar cada cop més 
al centre de l’espiritualitat, de l’acció pas-
toral i de la pregària dels fidels, la impor-
tància de les vocacions al sacerdoci i a la 
vida consagrada.

L’esperança és espera de quelcom posi-
tiu per al futur, però que, al mateix temps, 
sosté el nostre present, marcat sovint per 
insatisfaccions i fracassos. On es fona-
menta la nostra esperança? Contemplant 
la història del poble d’Israel narrada en 
l’Antic Testament, veiem que, també en 
els moments de més dificultat com els de 
l’exili, apareix un element constant, su-
bratllat particularment pels profetes: la 
memòria de les promeses fetes per Déu 
als patriarques; memòria que porta a imi-
tar l’actitud exemplar d’Abraham, el qual, 
recorda l’apòstol Pau, «esperant contra 
tota esperança, va creure i va arribar a ser 
pare d’una multitud de pobles, d’acord 
amb el que diu l’Escriptura: Així serà la 
teva descendència» (Rm 4,18). Una veritat 
consoladora i il·luminadora que sobresurt 
al llarg de tota la història de la Salvació és, 
per tant, la fidelitat de Déu a l’aliança, a la 
qual s’ha compromès i l’ha renovada cada 
cop que l’home l’ha trencada amb la infi-
delitat i amb el pecat, des del temps del 
diluvi (cf. Gn 8,21-22) fins al de l’èxode i 
el camí pel desert (cf. Dt 9,7); fidelitat de 
Déu que ha vingut a segellar l’aliança nova 

Missatge de Benet XVI per a la 50a Jorna-
da Mundial de Pregària per les Vocacions

Vaticà, 6-10-2012

Benvolguts germans i germanes,
Amb motiu de la 50 Jornada Mundial de 

Pregària per les Vocacions, que se celebra-
rà el 21 d’abril de 2013, quart diumenge 
de Pasqua, voldria invitar-vos a reflexio-
nar sobre el tema: «Les vocacions, signe 
de l’esperança fonamentada sobre la fe», 
que s’inscriu perfectament en el context 
de l’Any de la fe i en el 50è aniversari de 
l’obertura del Concili ecumènic Vaticà II. 
El servent de Déu Pau VI, durant l’Assem-
blea conciliar, va instituir aquesta Jornada 
d’invocació unànime a Déu Pare perquè 
continuï enviant obrers a la seva Església 
(cf. Mt 9,38). «El problema del nombre 
suficient de sacerdots» –va subratllar en 
aquell moment el Pontífex– «afecta de 
prop a tots els fidels, no sols perquè d’ell 
depèn el futur religiós de la societat cris-
tiana, sinó també perquè aquest problema 
és l’índex just i inexorable de la vitalitat de 
fe i d’amor de cada comunitat parroquial i 
diocesana, i testimoni de la salut moral de 
les famílies cristianes. On són nombroses 
les vocacions a l’estat eclesiàstic i religiós, 
es viu generosament d’acord amb l’evan-

[ ]Santa Seu
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a quin punt està disposat a ser constant 
per realitzar-la plenament. L’amor de Déu 
segueix, a vegades, camins impensables, 
però aconsegueix sempre aquells que es 
deixen trobar. L’esperança s’alimenta, 
per tant, d’aquesta certesa: «Nosaltres 
hem conegut l’amor que Déu ens té i hem 
cregut en ell» (1Jn 4,16). I aquest amor 
exigent, profund, que va més enllà del su-
perficial, ens encoratja, ens fa esperar en 
el camí de la vida i en el futur, ens fa te-
nir confiança en nosaltres mateixos, en la 
història i en els altres. Voldria dirigir-me de 
manera particular a vosaltres, joves, i re-
petir-vos: «Què seria la vostra vida sense 
aquest amor? Déu cuida l’home des de la 
creació fins a la fi dels temps, quan durà 
a terme el seu projecte de salvació. En el 
Senyor ressuscitat tenim la certesa de la 
nostra esperança!» (Discurs als joves de la 
diòcesi de San Marino-Montefeltro, 19 de 
juny de 2011).

Com va passar en el decurs de la seva 
existència terrenal, també avui Jesús, el 
Ressuscitat, passa a través dels camins de 
la nostra vida, i ens veu immersos en les 
nostres activitats, amb els nostres desit-
jos i les nostres necessitats. Precisament 
en l’esdevenir quotidià continua dirigint-
nos la seva paraula; ens crida a realitzar la 
nostra vida amb ell, l’únic capaç d’apagar 
la nostra set d’esperança. Ell, que viu en 
la comunitat de deixebles que és l’Esglé-
sia, també avui crida a seguir-lo. I aques-
ta crida pot arribar en qualsevol moment. 
També ara Jesús repeteix: «Vine i segueix-
me» (Mc 10,21). Per respondre a aquesta 
invitació cal deixar d’elegir per un mateix 
el camí propi. Seguir-lo significa submer-
gir la voluntat pròpia en la voluntat de Je-
sús, donar-li veritablement la precedència, 
posar-lo en primer lloc davant tot el que 

i eterna amb l’home, mitjançant la sang 
del seu Fill, mort i ressuscitat per a la nos-
tra Salvació.

En tot moment, sobretot en aquells més 
difícils, la fidelitat del Senyor, autèntica 
força motriu de la història de la Salvació, 
és la que sempre fa vibrar els cors dels 
homes i de les dones, confirmant-los en 
l’esperança d’aconseguir un dia la «Terra 
promesa». Aquí hi ha el fonament segur de 
tota esperança: Déu no ens deixa mai sols 
i és fidel a la paraula donada. Per aquest 
motiu, en tota situació joiosa o desfavora-
ble, podem nodrir una esperança sòlida i 
pregar amb el salmista: «Reposa només 
en Déu, ànima meva; d’ell em ve tota espe-
rança» (Sl 62,6). Tenir esperança equival, 
doncs, a confiar en el Déu fidel, que manté 
les promeses de l’aliança. Fe i esperança 
estan, per tant, estretament unides. De 
fet, «esperança, és una paraula central de 
la fe bíblica, fins al punt que en molts pas-
satges les paraules fe i esperança semblen 
intercanviables. Així, la Carta als Hebreus 
uneix estretament la «fe plena» (10,22) 
amb la «indefectible esperança que pro-
fessem» (cf. 10,23). També quan la Primera 
Carta de Pere exhorta els cristians a estar 
sempre a punt per donar una resposta so-
bre el logos –el sentit i la raó– de la seva 
esperança (cf. 3,15), esperança equival a 
fe» (Enc. Spe salvi, 2).

Benvolguts germans i germanes, en 
què consisteix la fidelitat de Déu en què 
es pot confiar amb esperança ferma? En 
el seu amor. Ell, que és Pare, bolca en el 
nostre jo més profund el seu amor, mitjan-
çant l’Esperit Sant (cf. Rm 5,5). I aquest 
amor, que s’ha manifestat plenament en 
Jesucrist, interpel·la la nostra existència, 
demana una resposta sobre allò que ca-
dascú vol fer de la vida pròpia, sobre fins 
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manera incondicional al poble de Déu, en 
un servei d’amor a l’evangeli i a l’Església, 
un servei a aquella esperança ferma que 
només l’obertura a l’horitzó de Déu pot 
donar. Per tant, ells, amb el testimoniatge 
de la seva fe i amb el seu fervor apostòlic, 
poden transmetre, en particular a les no-
ves generacions, el desig viu de respondre 
generosament i sense demora a Crist que 
crida a seguir-lo més de prop. La resposta 
a la crida divina per part d’un deixeble de 
Jesús per dedicar-se al ministeri sacerdotal 
o a la vida consagrada, es manifesta com 
un dels fruits més madurs de la comunitat 
cristiana, que ajuda a mirar amb confiança 
i esperança particulars el futur de l’Esglé-
sia i la seva tasca d’evangelització. Aques-
ta tasca necessita sempre nous obrers per 
a la predicació de l’evangeli, per a la ce-
lebració de l’eucaristia i per al sagrament 
de la reconciliació. Per això, que no man-
quin sacerdots plens de zel, que sàpiguen 
acompanyar els joves com «companys de 
viatge» per ajudar-los a reconèixer, en el 
camí a vegades tortuós i fosc de la vida, 
Crist, camí, veritat i vida (cf. Jn 14,6); per 
proposar-los amb valentia evangèlica la 
bellesa del servei a Déu, a la comunitat 
cristiana i als germans. Sacerdots que 
mostrin la fecunditat d’una tasca entusias-
ta, que confereix un sentit de plenitud a 
l’existència pròpia, per estar fonamentada 
sobre la fe en aquell que ens ha estimat en 
primer lloc (cf. 1Jn 4,19). Igualment, desitjo 
que els joves, enmig de tantes propostes 
superficials i efímeres, sàpiguen conrear 
l’atracció pels valors, les metes altes, les 
opcions radicals, per a un servei als altres 
seguint les petjades de Jesús.

Estimats joves, no tingueu por de se-
guir-lo i de recórrer amb intrepidesa els ca-

forma part de la nostra vida: la família, el 
treball, els interessos personals, nosaltres 
mateixos. Significa entregar la pròpia vida 
a ell, viure amb ell en intimitat profunda, 
entrar a través d’ell en comunió amb el 
Pare i amb l’Esperit Sant i, en conseqüèn-
cia, amb els germans i germanes. Aquesta 
comunió de vida amb Jesús és el «lloc» pri-
vilegiat on s’experimenta l’esperança i on 
la vida serà lliure i plena.

Les vocacions sacerdotals i religioses 
neixen de l’experiència de l’encontre per-
sonal amb Crist, del diàleg sincer i confiat 
amb ell, per entrar en la seva voluntat. És 
necessari, doncs, créixer en l’experiència 
de fe, entesa com a relació profunda amb 
Jesús, com escolta interior de la seva veu, 
que ressona dins nostre. Aquest itinera-
ri, que fa capaç d’acollir la crida de Déu, 
s’esdevé dins les comunitats cristianes 
que viuen un clima intens de fe, un testi-
moni generós d’adhesió a l’evangeli, una 
passió missionera que indueix al do total 
d’un mateix pel regne de Déu, alimentat 
per la participació en els sagraments, en 
particular l’eucaristia, i per una fervorosa 
vida de pregària. Aquesta última «ha de 
ser, per una part, molt personal, una con-
frontació del meu jo amb Déu, amb el Déu 
viu. Però, per una altra, ha d’estar guiada 
i il·luminada una vegada i una altra per les 
grans pregàries de l’Església i dels sants, 
per la pregària litúrgica, en la qual el Se-
nyor ens ensenya constantment a pregar 
correctament» (Enc. Spe salvi, 34).

La pregària constant i profunda fa créi-
xer la fe de la comunitat cristiana, en la 
certesa sempre renovada que Déu mai no 
abandona el seu poble i el sosté suscitant 
vocacions especials, al sacerdoci i a la vida 
consagrada, perquè siguin signes d’espe-
rança per al món. En efecte, els preveres 
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de la Facultad de Teología, Consultor de la 
Provincia y Rector del Colegio Massimo. El 
31 de julio de 1973 fue elegido Provincial 
de Argentina, cargo que ejerció durante 
seis años. 

Entre 1980 y 1986, fue rector del Cole-
gio Massimo y de la Facultad de Filosofía 
y Teología de la misma casa y párroco de 
la parroquia del Patriarca San José, en la 
diócesis de San Miguel. 

En marzo de 1986, se trasladó a Alema-
nia para concluir su tesis doctoral, y sus 
superiores lo destinaron al colegio de El 
Salvador, y después a la iglesia de la Com-
pañía de Jesús, en la ciudad de Córdoba, 
como director espiritual y confesor. 

El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo 
nombró obispo titular de Auca y auxiliar 
de Buenos Aires. El 27 de junio del mismo 
año recibió en la catedral de Buenos Ai-
res la ordenación episcopal de manos del 
cardenal Antonio Quarracino, del Nuncio 
Apostólico Monseñor Ubaldo Calabresi y 
del obispo de Mercedes-Luján, monseñor 
Emilio Ogñénovich.

El 13 de junio de 1997 fue nombrado ar-
zobispo coauditor de Buenos Aires, y el 28 
de febrero de 1998, arzobispo de Buenos 
Aires por sucesión, a la muerte del cardi-
nal Quarracino.

Es autor de los siguientes libros: «Me-
ditaciones para religiosos» de 1982, «Re-
flexiones sobre la vida apostólica» de 1986, 
y «Reflexiones de esperanza» de 1992.

Es ordinario para los fieles de rito orien-
tal residentes en Argentina que no cuen-
tan con un ordinario de su rito. 

Gran Canciller de la Universidad Católi-
ca Argentina.

Relator General Adjunto en la 10ª Asam-
blea General Ordinaria del Sinodo de los 
Obispos de octubre de 2001.

mins exigents de la caritat i del compromís 
generós. Així sereu feliços de servir, sereu 
testimonis d’aquell goig que el món no pot 
donar, sereu flames vives d’un amor infinit 
i etern, aprendreu a «donar raó de la vos-
tra esperança» (1Pe 3,15).

Benedictus pp XVI

Biografía del cardenal Jorge Mario Bergo-
glio, nuevo papa Francisco 

El cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I., ar-
zobispo de Buenos Aires (Argentina), Or-
dinario para la Fe de Rito Oriental de los 
residentes en Argentina y desprovisto de 
Ordinario del mismo rito, nació en Buenos 
Aires el 17 de diciembre de 1936. Estudió 
y se diplomó como Técnico Químico, para 
después escoger el camino del sacerdocio 
y entrar en el seminario de Villa Devoto. 

El 11 de marzo de 1958 ha ingresado en 
el noviciado de la Compañía de Jesús, ha 
realizado estudios humanísticos en Chile, y 
en 1963, de regreso a Buenos Aires, se ha li-
cenciado en Filosofía en la Facultad de Filo-
sofía del Colegio «San José» de San Miguel.

De 1964 a 1965 fue profesor de Litera-
tura y Psicología en el Colegio de la Inma-
culada de Santa Fe, y en 1966 enseñó la 
misma materia en el colegio de El Salvador 
de Buenos Aires. 

De 1967 a 1970 estudió Teología en la 
Facultad de Teología del Colegio «San 
José», en San Miguel, donde se licenció. 

El 13 de diciembre de 1969 fue ordena-
do sacerdote. 

En el curso 1979-71, superó la tercera 
probación en Alcalá de Henares (España) 
y el 22 de abril hizo la profesión perpetua.

Fue maestro de novicios en Villa Bari-
lari, en San Miguel (1972-1973), profesor 
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raules es tanca ja la missió que Déu confia 
a Josep, la de ser custos, custodi. Custodi 
de qui? De Maria i Jesús; però és una custò-
dia que s’allarga després a l’Església, com 
ho ha assenyalat el beat Joan Pau II: «De 
la mateixa manera que va cuidar amoro-
sament a Maria i es va dedicar amb interès 
joiós a l’educació de Jesucrist, també custo-
dia i protegeix el seu cos místic, l’Església, 
de la qual la Mare de Déu Santa és figura i 
model» (Exhort. ap. Redemptoris custos, 1).

Com exerceix Josep aquesta custòdia? 
Amb discreció, amb humilitat, en silenci, 
però amb una presència constant i una fi-
delitat total, encara que no comprèn. Des 
del seu matrimoni amb Maria fins a l’epi-
sodi de Jesús al Temple de Jerusalem als 
dotze anys, acompanya en tot moment 
amb cura i amor. És al costat de Maria, la 
seva esposa, tant en els moments serens 
de la vida com en els difícils, en el viatge 
a Betlem per al cens i en les hores tremo-
loses i joioses del part; en el moment dra-
màtic de la fugida a Egipte i en l’afanyosa 
recerca del seu fill al Temple; i després en 
la vida quotidiana a la casa de Natzaret, al 
taller on va ensenyar l’ofici a Jesús.

Com viu Josep la seva vocació com a 
custodi de Maria, de Jesús, de l’Església? 
Amb l’atenció constant a Déu, obert als 
seus signes, disponible al seu projecte 
i no tant al propi; i això és el que Déu va 
demanar a David, com ho hem escoltat en 
la primera lectura: Déu no vol una casa 
construïda per l’home, sinó la fidelitat a la 
seva paraula, al seu designi; i és Déu ma-
teix qui construeix la casa, però de pedres 
vives marcades pel seu Esperit. I Josep és 
«custodi» perquè sap escoltar Déu, es dei-
xa guiar per la seva voluntat, i precisament 
per això és més sensible encara a les per-

Desde noviembre de 2005 a noviembre 
de 2011 fue Presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina. 

Juan Pablo II le ha creado y publicado 
cardenal en el Consistorio del 21 de febre-
ro de 2001, titular de San Roberto Bellar-
mino.

Es miembro de las siguientes congrega-
ciones: para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos; para el Clero; para los 
Institutos de Vida Consagrada y de la So-
ciedad de Vida Apostólica El Consejo Pon-
tificio de la Familia y La Comisión Pontificia 
para América Latina 

Homilia del papa Francesc en la missa 
d’inici de ministeri 

Vaticà, 19-3-13

Benvolguts germans i germanes,
Dono gràcies al Senyor per poder cele-

brar aquesta santa missa d’inici del minis-
teri petrí en la solemnitat de sant Josep, 
espòs de la Mare de Déu i patró de l’Esglé-
sia universal: és una coincidència molt rica 
de significat, i és també l’onomàstica del 
meu venerat Predecessor: li estem propers 
amb la pregària, plena d’afecte i gratitud.

Saludo amb afecte els germans carde-
nals i bisbes, els preveres, diaques, religi-
osos i religioses i tots els fidels laics. Dono 
les gràcies per la seva presència als repre-
sentants de les altres Esglésies i comuni-
tats eclesials, així com als representants 
de la comunitat jueva i altres comunitats 
religioses. Dirigeixo una salutació cordial 
als caps d’Estat i de Govern, a les delega-
cions oficials de tants països del món i al 
Cos Diplomàtic.

Hem escoltat a l’Evangeli que «Josep es 
despertà i complí el que l’àngel del Senyor 
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D o c u m e n t s

Voldria demanar, si us plau, a tots els 
qui ocupen llocs de responsabilitat en 
l’àmbit econòmic, polític o social, a tots els 
homes i dones de bona voluntat: siguem 
«custodis» de la creació, del designi de 
Déu inscrit en la natura, guardians de l’al-
tre, del medi ambient; no deixem que els 
signes de destrucció i de mort acompanyin 
el camí d’aquest món nostre. Però, per a 
«custodiar», també hem de cuidar de nos-
altres mateixos. Recordem que l’odi, l’en-
veja, la supèrbia embruten la vida. Custo-
diar vol dir, doncs, vigilar els nostres senti-
ments, el nostre cor, perquè d’aquí és d’on 
surten les intencions bones i dolentes: les 
que construeixen i les que destrueixen. No 
hem de tenir por de la bondat, encara més, 
ni tan sols de la tendresa.

I aquí afegeixo una anotació ulterior: 
el fet de preocupar-se, de custodiar, re-
quereix bondat, demana ser viscut amb 
tendresa. En els Evangelis, sant Josep apa-
reix com un home fort i valent, treballador, 
però en la seva ànima es percep una gran 
tendresa, que no és la virtut dels febles, 
sinó més aviat tot al contrari: denota for-
talesa d’ànim i capacitat d’atenció, de 
compassió, de vertadera obertura a l’altre, 
d’amor. No hem de tenir por de la bondat, 
de la tendresa.

Avui, en la festa de sant Josep, celebrem 
l’inici del ministeri del nou bisbe de Roma, 
successor de Pere, que comporta també 
un poder. Certament, Jesucrist ha donat un 
poder a Pere, però de quin poder es tracta? 
A les tres preguntes de Jesús a Pere sobre 
l’amor, segueix la triple invitació: Pastura 
els meus anyells, pastura les meves ove-
lles. Mai no oblidem que el poder vertader 
és el servei, i que també el Papa, per a 
exercir el poder, ha d’entrar cada cop més 
en aquest servei que té el seu cim llumi-

sones que se li han confiat, sap com lle-
gir amb realisme els esdeveniments, està 
atent al que l’envolta, i sap prendre les 
decisions més sensates. En ell, benvolguts 
amics, veiem com es respon a la crida de 
Déu, amb disponibilitat, amb promptitud; 
però veiem també quin és el centre de la 
vocació cristiana: Crist. Guardem Crist en 
la nostra vida, per a guardar els altres, per 
a salvaguardar la creació.

Però la vocació de custodiar no sols ens 
afecta a nosaltres, els cristians, sinó que 
té una dimensió que antecedeix i que és 
simplement humana, correspon a tots. És 
custodiar tota la creació, la bellesa de la 
creació, com se’ns diu en el llibre del Gè-
nesi i com ens mostra sant Francesc d’As-
sís: és tenir respecte per totes les criatu-
res de Déu i per l’entorn en què vivim. És 
custodiar la gent, preocupar-se per tots, 
per cadascú, amb amor, especialment 
pels infants, els ancians, els qui són més 
fràgils i sovint es queden a la perifèria del 
nostre cor. És preocupar-se l’un de l’altre 
en la família: els cònjuges es guarden recí-
procament i després, com a pares, cuiden 
dels fills, i amb el temps, també els fills es 
convertiran en cuidadors dels seus pares. 
És viure amb sinceritat les amistats, que 
són un protegir-se recíproc en la confian-
ça, en el respecte i en el bé. En el fons, tot 
està confiat a la custòdia de l’home, i és 
una responsabilitat que ens afecta a tots. 
Sigueu custodis dels dons de Déu.

I quan l’home falla en aquesta respon-
sabilitat, quan no ens preocupem per la 
creació i pels germans, llavors guanya 
terreny la destrucció i el cor resta àrid. Per 
desgràcia, en totes les èpoques de la his-
tòria hi ha «Herodes» que tramen plans de 
mort, destrueixen i desfiguren el rostre de 
l’home i de la dona.
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0 Missatge Urbi et Orbi del papa Francesc 

en el dia de Pasqua 

Santa Seu, 31-3-2013

Benvolguts germans i germanes de Roma i 
de tot el món: Bona Pasqua! 

És una gran alegria per a mi poder-vos 
fer aquest anunci: Crist ha ressuscitat! Vol-
dria que aquest missatge arribés a totes 
les cases, a totes les famílies, especial-
ment allí on hi ha més sofriment, als hos-
pitals, a les presons...

Voldria que arribés sobretot al cor de 
cadascú, perquè és allí on Déu vol sembrar 
aquesta Bona Nova: Jesús ha ressuscitat, 
hi ha l’esperança per a tu, ja no estàs sota 
el domini del pecat, del mal. Ha vençut 
l’amor, ha triomfat la misericòrdia. La mi-
sericòrdia de Déu sempre venç.

També nosaltres, com les dones dei-
xebles de Jesús que van anar al sepulcre 
i el van trobar buit, podem preguntar-nos 
quin sentit té aquest esdeveniment (cf. Lc 
24,4). Què significa que Jesús ha ressus-
citat? Significa que l’amor de Déu és més 
fort que el mal i la mort mateixa, signifi-
ca que l’amor de Déu pot transformar les 
nostres vides i fer florir aquestes zones de 
desert que hi ha en el nostre cor. I això ho 
pot fer l’amor de Déu.

Aquest mateix amor pel qual el Fill de 
Déu s’ha fet home, i ha anat fins al fons 
pel camí de la humilitat i de l’entrega 
d’ell mateix, fins descendir als inferns, a 
l’abisme de la separació de Déu, aquest 
mateix amor misericordiós ha inundat de 
llum el cos mort de Jesús, i l’ha transfigu-
rat, l’ha fet passar a la vida eterna. Jesús 
no ha tornat a la seva vida anterior, a la 
vida terrenal, sinó que ha entrat a la vida 
gloriosa de Déu i ho ha fet amb la nostra 

nós en la creu; ha de posar els seus ulls en 
el servei humil, concret, ric de fe, de sant 
Josep i, com ell, obrir els braços per custo-
diar tot el poble de Déu i acollir amb afecte 
i tendresa tota la humanitat, especialment 
els més pobres, els més febles, els més 
petits; això que Mateu descriu en el judici 
final sobre la caritat: l’afamat, l’assedegat, 
el foraster, el nu, el malalt, l’empresonat 
(cf. Mt 25,31-46). Només el qui serveix 
amb amor sap custodiar.

En la segona lectura, sant Pau parla 
d’Abraham, que «contra tota esperança 
esperà i cregué» (Rm 4,18). Sostingut en 
l’esperança, contra tota esperança. Tam-
bé avui, davant tants cúmuls de cel gris, 
hem de veure la llum de l’esperança i do-
nar nosaltres mateixos esperança. Cus-
todiar la creació, cada home i cada dona, 
amb una mirada de tendresa i d’amor és 
obrir una escletxa de llum enmig de tants 
núvols; és portar la calor de l’esperança. 
I, per al creient, per a nosaltres els cristi-
ans, com Abraham, com sant Josep, l’es-
perança que portem té l’horitzó de Déu, 
que se’ns ha obert en Crist i està fundada 
sobre la roca que és Déu.

Custodiar Jesús amb Maria, custodiar 
tota la creació, custodiar a tots, especial-
ment els més pobres, custodiar-nos a nos-
altres mateixos; heus aquí un servei que el 
bisbe de Roma està cridat a exercir, però 
al qual tots estem cridats, per a fer brillar 
l’estrella de l’esperança: protegim amb 
amor el que Déu ens ha donat.

Imploro la intercessió de la Mare de 
Déu, de sant Josep, dels Apòstols sant 
Pere i sant Pau, de sant Francesc, perquè 
l’Esperit Sant acompanyi el meu ministeri, 
i a tots vosaltres us dic: Pregueu per mi. 
Amén.

Francesc, papa 
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dificultats per trobar el camí de la con-
còrdia, perquè reprenguin les negocia-
cions amb determinació i disponibilitat, 
per tal de posar fi a un conflicte que ja fa 
massa temps que dura. Pau per a l’Iraq, 
i que cessi definitivament tota violència, 
i, sobretot, per a l’estimada Síria, per a 
la seva població afectada pel conflicte i 
tants refugiats que estan esperant ajuda 
i consol. Quanta sang vessada! ¿I quant 
de dolor hi ha d’haver encara, abans que 
s’aconsegueixi trobar una solució política 
a la crisi?

Pau per a l’Àfrica, escenari encara de 
conflictes sagnants. Per a Mali, perquè 
torni a trobar unitat i estabilitat; i per a 
Nigèria, on lamentablement no cessen 
els atemptats, que amenacen greument la 
vida de tants innocents, i on moltes perso-
nes, fins i tot infants, estan sent ostatges 
de grups terroristes. Pau per a l’Est de la 
República Democràtica del Congo i per a 
la República Centreafricana, on molts es 
veuen obligats a abandonar les seves llars 
i viuen encara amb por.

Pau a l’Àsia, sobretot a la península Co-
reana, perquè se superin les divergències i 
maduri un esperit renovat de reconciliació.

Pau a tot el món, encara tan dividit per 
la cobdícia dels qui cerquen guanys fàcils, 
ferit per l’egoisme que amenaça la vida 
humana i la família; egoisme que continua 
en el tràfic de persones, l’esclavitud més 
estesa en aquest segle XXI: el tràfic de per-
sones és precisament l’esclavitud més es-
tesa en aquest segle XXI. Pau a tot el món, 
punyent per la violència lligada al tràfic de 
drogues i l’explotació iniqua dels recursos 
naturals. Pau a aquesta terra nostra. Que 
Jesús ressuscitat porti consol als qui són 
víctimes de calamitats naturals i ens faci 
custodis responsables de la creació.

humanitat, ens ha obert a un futur d’es-
perança.

Heus aquí el que és la Pasqua: l’èxode, 
el pas de l’home de l’esclavitud del pecat, 
del mal, a la llibertat de l’amor i la bondat. 
Perquè Déu és vida, només vida, i la seva 
glòria som nosaltres: és l’home viu (cf. 
sant Ireneu, Adv. hæreses, 4,20,5-7).

Estimats germans i germanes, Crist va 
morir i va ressuscitar una vegada per sem-
pre i per tots, però el poder de la resurrec-
ció, aquest pas de l’esclavitud del mal a la 
llibertat del bé, ha de posar-se en pràctica 
en tots els temps, en els moments concrets 
de la nostra vida, en la nostra vida quoti-
diana. Quants deserts ha de travessar l’és-
ser humà també avui. Sobretot el desert 
que hi ha dins seu, quan falta l’amor de 
Déu i del proïsme, quan no s’és conscient 
de ser custodi de tot el que el Creador ens 
ha donat i ens dóna. Però la misericòrdia 
de Déu pot fer florir fins la terra més àrida, 
pot fer reviure fins i tot els ossos secs (cf. 
Ez 37,1-14).

Heus aquí, doncs, la invitació que faig 
a tots: Acollim la gràcia de la resurrecció 
de Crist. Deixem-nos renovar per la mise-
ricòrdia de Déu, deixem-nos estimar per 
Jesús, deixem que la força del seu amor 
transformi també les nostres vides; i fem-
nos instruments d’aquesta misericòrdia, 
solcs a través dels quals Déu pugui regar 
la terra, custodiar tota la creació i fer florir 
la justícia i la pau.

Així, doncs, demanem a Jesús ressus-
citat, que transforma la mort en vida, que 
canviï l’odi en amor, la venjança en perdó, 
la guerra en pau. Sí, Crist és la nostra pau, 
i implorem per mitjà seu la pau per al món 
sencer.

Pau per a l’Orient Mitjà, en particular 
entre israelians i palestins, que tenen 
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0 Benvolguts germans i germanes, a tots 

els qui m’escolteu a Roma i arreu del món, 
els dirigeixo la invitació del Salm: «Enaltiu 
el Senyor: que n’és, de bo! Perdura eter-
nament el seu amor. Que respongui la 
casa d’Israel: “Perdura eternament el seu 
amor.”» (Sl 117,1-2).

Benvolguts germans i germanes vin-
guts d’arreu del món i reunits en aquesta 
plaça, cor de la cristiandat, i tots els qui 
esteu connectats a través dels mitjans de 
comunicació, us renovo la meva felicitació: 
Bona Pasqua!

Porteu a les vostres famílies i als vos-
tres països el missatge d’alegria, d’espe-
rança i de pau que cada any, en aquest dia, 
es renova amb vigor.

Que el Senyor ressuscitat, vencedor 
del pecat i de la mort, reconforti a tots, 
especialment els més febles i necessitats. 
Gràcies per la vostra presència i pel testi-
moniatge de la vostra fe. Un pensament i 
un agraïment particular pel do de les boni-
ques flors, que provenen dels Països Bai-
xos. Repeteixo a tots amb afecte: Que Crist 
ressuscitat guiï a tots vosaltres i a tota la 
humanitat per camins de justícia, d’amor 
i de pau.

Francesc, papa 
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