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Paraules de fe: necessitem creure? 
(3-11-2013)

La reacció que de vegades adopta un ag-
nòstic, quan és interpel·lat sobre la seva 
fe, ens planteja a nosaltres el gran inter-
rogant de si realment la fe és necessària 
per a una vida plenament humana. Podem 
viure sense creure en Déu o, fins i tot, sen-
se creure en el Déu de Jesucrist?

La veritat és que no podem respondre 
aquesta qüestió sense fer abans moltes 
matisacions i precisions. Un cop fets els 
aclariments adients, respondríem que no 
és possible portar una vida plenament hu-
mana sense creure en Déu.

Fa uns anys l’intel·lectual francès Régis 
Debray, assessor de polítics d’esquerres, 
sense confessar-se ell mateix creient, va 
manifestar públicament que, sobre la 
base del seu estudi sobre la història del 
monoteisme, calia reconèixer el fet de la 
necessitat constant en la humanitat de 
creure en Déu i que aquesta creença era 
una força positiva per a l’avenç del món. 
El papa Benet XVI recordava sovint que el 
resultat d’un món construït al marge de 
Déu o contra Déu és, i ha estat de fet, el 
fracàs dels grans messianismes, dels to-
talitarismes inhumans, com el comunisme 
de Stalin o el nazisme de Hitler, fins i tot 
el cientifisme o el tecnicisme que continua 

amenaçant. George Steiner va descriure 
molt bé la nostàlgia de Déu que han dei-
xat aquestes forces inhumanes. Aquest 
assagista jueu, que va experimentar en 
la seva vida els estralls d’aquells messia-
nismes totalitaris, va defensar la tesi que 
sols satisfent la necessitat profunda que 
té l’ésser humà de l’absolut transcendent, 
es pot assegurar una vida i un ordre social 
realment humà.

Sembla que hi ha en tot ésser humà una 
mena de passió vers Déu. Bertrand Russell 
es confessava no creient, però reconeixia 
en el seu interior tres grans passions, se-
gons les seves pròpies paraules, “la set 
d’amor, la recerca de coneixement i una 
intolerable pietat pel sofriment humà”. 
Nosaltres preferim parlar de les tres passi-
ons que movien sant Agustí cap a Déu: les 
passions d’ésser, de conèixer i d’estimar. 
Perquè aquestes passions ens portin fins 
a Déu, l’única cosa que hem de fer és no 
posar cap límit al desig.

Per què no tots assoleixen Déu i viuen 
tranquils? Perquè som educats solament 
per a la satisfacció de desitjos curts i pe-
tits, evitant les grans expectatives i re-
signant-nos als nostres límits, com deia 
Jain Mathew en el seu llibre L’impacte de 
Déu. Llavors, amb aquests límits que ens 
posem, resulta una humanitat que sols 
“sobreviu”, que existeix per “anar fent”, 
amb la mirada baixa i amb el cor resignat, 
encara que de tant en tant somrigui o s’ho 
passi bé…

Els més profunds anhels de la persona 
reclamen Déu com a garantia o suport de 
la seva esperança. Afirmem això de cada 
persona, tant com de tota la societat. En 
què es recolzaran la dignitat, la raó o la 
justícia, quan manqui la referència del Déu 
creador? J. Guitton va afirmar:

[ ]Escrits
dominicals
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“Arriba el moment, i arribarà cada vega-
da més, en què, els qui creuen en una 
altra cosa més enllà del visible, seran 
necessaris perquè el visible sigui es-
timat; que una llum superior sigui ne-
cessària per conèixer la llum; que per 
tastar el sabor del bon sentit, caldrà 
demanar l’ajuda dels homes de fe”.

Del que sí estem segurs és que només 
la fe ens permet estimar el món amb els 
ulls del mateix Déu.

Paraules de fe: de claredat en claredat 
(10-11-2013)

Deia sant Pau, segons una expressió ca-
racterística del seu apassionament, que 
nosaltres, els cristians, “amb el rostre 
descobert reflectim com en un mirall la 
glòria del Senyor i ens anem transformant 
en aquesta mateixa imatge cada cop més 
gloriosos” (2Co 3,18), com caminant de 
claredat en claredat… Encara que ell ma-
teix, com sant Joan de la Creu, també sabia 
de foscors.

Els grans mestres sempre han dit que 
en les coses de l’esperit o creixem o mo-
rim. La nostra fe ha de créixer sense parar. 
El que passa és que aquest creixement no 
sol ser lineal i uniforme. En ell sempre hi 
ha claredats i foscors. Això, per cert, era 
per al filòsof, mestre de molts ateismes, 
L. A. Feuerbach, un argument per afirmar 
que la fe no podia ser certa. Oblidava que 
aquesta llei de creixement regeix en tots 
els àmbits de la vida humana, com l’adhe-
sió a grans ideals, la relació d’amistat, o 
la mateixa creació artística, etc. El que sí 
afirmem els cristians és que el creixement 
sa i veritable de la fe ha d’incloure una 
permanència de la confiança fonamental, 
una pau profunda, que ni s’espanta de 

les foscors, ni es deixa portar per un fàcil 
optimisme en els moments de claredat: és 
el creixement de qui sap que cap troballa 
és definitiva, mentre no arribem a la visió. 
Més encara, creix qui sap que travessar 
confiadament la foscor ens porta a una 
nova i major claredat.

Per fer això, el creient no ha de deixar de 
buscar. El professor Antoni Blanch, en els 
seus excel·lents estudis sobre la presència 
del transcendent en la literatura, fa notar 
la importància de la tensió vital vers una 
major claredat. Així descobreix la passió i 
recerca que va viure el poeta Carles Riba 
(Elegies de Bierville), del tot semblant a 
la que va realitzar sant Agustí tota la seva 
vida. Així s’expressava el sant cercador:

“Insisteix, ànima meva, posa en joc 
totes les teves forces: Déu és la 
nostra ajuda. Ha estat Ell qui ens 
ha fet, i no nosaltres a nosaltres 
mateixos. Para esment per descobrir 
per on despunta l’alba de la veritat”. 
(Confessions 11,27,34)

Però tan important com mantenir la ten-
sió de la recerca és encertar en la manera 
de fer-ho. Perquè hi ha moltes maneres de 
buscar. Hi ha qui busca amb ànsia i ambi-
ció, per apropiar-se d’allò trobat, com qui 
té molta gana i anhela el menjar per em-
passar-se’l a l’instant. Si busquem Déu 
així, no el trobarem mai. Deia sant Bernat, 
citant el Savi (Sermó 15), que la Saviesa és 
com la mel, que, tot i ser tan bona i nutri-
tiva, fa malbé al golut que se n’ensenyo-
reix i se’n farta: seria com “escodrinyar” el 
misteri, en lloc de rebre’l agraït. Déu i la fe 
no són una conquesta nostra, sinó una tro-
balla i una trobada. Hem d’esforçar-nos a 
cercar Déu, però seguint, sobretot, una via 
de purificació. Deia Simone Weil en la seva 
col·lecció de Pensaments desordenats, 
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anar renunciant als ídols que no són Déu, 
fins i tot a un mateix… i després esperar, 
potser gemegant o cridant, però “com el 
nen perdut que ha de romandre quiet fins 
que la seva mare li trobi”.

- No pretenguem “manar sobre Déu”.
- Fins i tot després de creure i prometre 

seguir-li, Ell segueix sent el misteri no 
controlable, no disponible.

- Es deixa trobar sorprenent-nos, de 
forma inesperada, com un do.

Això no ens ha d’estranyar. Tant de bo 
ens tractéssim així les persones en la con-
vivència quotidiana. De fet cadascun som 
un misteri, portem dins quelcom del mis-
teri de Déu. També ens hem de “buscar”, i 
“creure” els uns en els altres.

Paraules de fe: conservar viva la fe 
(17-11-2013)

La segona carta a Timoteu posa en boca 
de sant Pau aquesta expressió, que sona 
a testament, a paraules definitives, es-
sencials, d’aquelles que mereixen figurar 
en un epitafi: “He mantingut la fe” (2Tm 
4,7). Hi havia motiu, perquè, segons el 
seu context, responen al moment en què 
l’Apòstol s’enfronta a la mort, considerant-
se a si mateix com un “ser sacrificat”: per 
la seva ment passarien moments de lluita, 
de combat i de “carrera”, encara que albira 
ja proper el triomf final i la meta. Per tant 
podem entendre que aquesta expressió és 
tot un programa de vida.

“He mantingut la fe” pot tenir un do-
ble significat: haver conservat íntegre el 
conjunt de veritats que creiem (el Credo) 
o, també, haver seguit creient en Crist, 
malgrat els moments difícils que ha vis-
cut. Respecte del primer significat, és a 

dir, haver-se mantingut en l’ortodòxia, 
cal precisar el següent. L’expressió “con-
servar el dipòsit de la fe” és enganyosa, 
perquè suggereix que el que creiem és el 
resultat d’una mena d’emmagatzematge 
d’idees preservades de la vida, per evitar 
la seva contaminació. En realitat succeeix 
tot el contrari. Ja a l’Església primitiva es 
difonien doctrines que no coincidien amb 
el que Jesús havia predicat. La voluntat de 
conservar íntegra la fe no responia a una 
mania d’immobilisme, integrisme o cosa 
semblant, sinó que sant Pau i els Apòstols 
sabien que una modificació en el contingut 
de la fe, el missatge transmès, sempre su-
posava un canvi en la vida, en la idea de 
Déu o en el concepte d’ésser humà, de la 
vida, del món o de la salvació. D’aquí les 
paraules tan fortes que dirigeix sant Pau 
als qui modificaven l’evangeli que havien 
rebut (sigui un apòstol, un àngel o fins i tot 
ell mateix: Ga 1,8-9).

Respecte al segon significat, l’expres-
sió ve a dir: “malgrat totes les crisis i so-
friments de la meva vida, o precisament en 
ells, he seguit creient”. Aquest missatge 
avui és urgent, atès que per a molts el so-
friment és motiu de perdre la fe. Amb sant 
Pau direm “res no ens podrà separar de 
l’amor de Déu que s’ha manifestat en Je-
sucrist, Senyor nostre” (de l’amor que ell 
ens té i del nostre vers ell: Rm 8,39). Apli-
quem a la fe el que G. Thibon afirmava de 
l’amor en el seu llibre Una mirada cega cap 
a la llum:

La fe, com l’amor, creix i madura “davant 
els enemics”, supera els límits del destí, la 
seva puresa es mesura per la quantitat de 
crisis que ha pogut superar sense morir.

Sovint els moments difícils o foscos de 
la fe són deguts a les nostres negligències, 
però mai al fet que la fe cristiana sigui una 
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espècie d’ocultisme o pensament enigmà-
tic: la causa principal és que la fe consis-
teix a caminar un camí de penetració vital 
en el misteri de l’amor de Déu. Així ho ex-
plicava H.U. von Balthasar parlant de sant 
Joan de la Creu. De vegades la fe costa 
perquè la fe és obertura confiada, i obrir-
se així no ens neix espontàniament:

- Obrir l’oïda a la Paraula que il·lumina 
i interpel·la.

- Obrir el cor a una presència personal 
i viva que ens treu de la solitud i la 
impotència.

- Obrir els braços a una amistat, que 
vincula i compromet.

Obrir els braços costa tota una vida. 
Algú ha dit que Crist els va obrir i els va 
deixar clavats per mantenir-los així per 
tota l’eternitat.

Paraules de fe: el cim de la fe (24-11-2013)

La Creu, viscuda en primera persona és el 
moment més alt de la fe, el moment “cruci-
al”, si se’ns permet la redundància. Com a 
creients, hauríem de voler morir així, amb 
els braços oberts.

Fa uns dies vaig rebre la notícia de dos 
testimoniatges concrets i actuals, de ple-
nitud de fe i d’amor. Un, el dels catòlics 
de Somàlia, massacrats i obligats a fugir 
a països veïns per l’assetjament implaca-
ble i cruel de les milícies islamistes, se-
gons testimonia la carta que ens ha enviat 
l’Administrador Apostòlic de Mogadischio, 
Mons. Gregori Bertin. Un altre el dels mon-
jos i fidels de Maaloula (Síria), on va morir 
Sta. Tecla, poble avui “tenyit de vermell i 
negre”, després dels incendis i saquejos 
provocats pels rebels fonamentalistes, 
com ens informa el P. Manel Nin, monjo 
de Montserrat i Rector del Col·legi greco-

catòlic de Roma. Són uns de tants testi-
moniatges de fe martirial que avui s’estan 
donant en tot el planeta, sense explicar els 
que romanen en l’anonimat humil de la 
vida quotidiana. 

És bo concloure l’Any de la Fe tenint da-
vant els ulls la Creu. En ella la màxima fos-
cor fa possible el major i més radical acte 
de fe. Aquest, com ja hem anat exposant, 
essencialment és un acte lliure d’abandó i 
d’amor confiat en el Pare Déu.

No sabem quin serà el nostre futur. Qui 
el pot endevinar, qui gosarà controlar-lo?

B. Pascal i S. Kierkegaard ens han re-
cordat que la fe cristiana consisteix en una 
aposta. Una aposta radical per la qual ens 
ho juguem tot a la carta de Déu. Per això, 
un enemic perillós de la fe és la por. La por 
a endinsar-se i caminar per un terreny que 
no podem calcular ni controlar. En ajuda 
nostra ve una multitud de testimonis que 
ens diuen: “Déu és fiable, s’ha acreditat 
davant els nostres ulls, en donem testimo-
niatge”. Però encara no tenim una evidèn-
cia absoluta i dubtem. Potser demanem en 
això més evidències que en altres camps 
de la vida, en els quals se’ns exigeixen 
continus actes de fe: la medicina, la polí-
tica, la tècnica, la relació d’amistat, l’ense-
nyament…

Sigui com sigui, la fe ve a ser com la go-
sadia d’obrir una finestra, des de la qual 
contemplem una vall bellíssima i harmo-
niosa on discorre la vida sencera, fins les 
tragèdies més dures… El gran teòleg i filò-
sof Romano Guardini va sintetitzar en unes 
poques pàgines el procés de creixement 
de la seva fe fins a la seva maduresa:

- Tenia ben clar aquell principi evangèlic, 
“Qui haurà guanyat la seva vida, la 
perdrà, però qui l’haurà perduda per 
causa meva, la trobarà”. 



N o v e m b r e  -  D e s e m b r e  2 0 1 38 7 4
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 5
4 convençuts de la realitat de coses 

que no veiem” (He 11,1)
Entendrem, llavors, que les nostres vi-

vències de l’Any de la fe ens portin amb 
tota naturalitat a respirar l’aroma dels ai-
res de l’Advent i a endinsar-nos decidida-
ment en el misteri de l’esperança. 

Sempre l’Advent és oportú. Però avui, 
i durant tot aquest període de llarga crisi, 
que continuem travessant, el necessitem 
i l’anhelem. Tot d’una ens vénen a la me-
mòria un munt de missatges i situacions 
vitals. Entre ells triem el testimoniatge del 
gran poeta, compromès políticament amb 
el socialisme i, alhora, profund cercador 
de Jesucrist, que fou Charles Péguy. 

En els temps en què ell es trobava més 
allunyat de la fe cristiana, il·luminat potser 
per B. Pascal, mai no va deixar d’admirar-
se com, des de Jesucrist, l’home podia 
aconseguir la seva més elevada grandesa 
espiritual enmig de la més trista misèria…, 
com precisament en Jesús es verifica la 
victòria de la Gràcia en plena derrota hu-
mana. El desengany de la vida política i el 
seu radicalisme, com assenyalarà Charles 
Moeller, provocà en Péguy la doble sensa-
ció que “l’ésser dels homes decreix sense 
parar, mentre que l’ésser de Déu sempre 
recreix”. Era precisament en això que con-
sistia el secret de la fe que sosté l’esperan-
ça. Péguy ens ensenyaria en El pòrtic del 
misteri de la segona virtut, que els testi-
moniatges de fe martirial són moments en 
els quals la petita esperança, agafada de 
la mà de les seves dues germanes, la fe i la 
caritat, les empeny amb entusiasme, cap 
al límit on s’arrisca la vida.

“I malgrat tot és aquesta nena la qui 
travessarà els mons,

aquesta nena petita de no-res,
tota sola, portant les altres, la qui tra-

- Però a quin o a qui puc lliurar la meva 
vida? Ha de ser un déu absolut, 
que mereixi el meu lliurament 
absolut. I quin déu? No podrà ser 
fruit de la meva/nostra imaginació o 
raonament, ja que acabaríem creient 
en nosaltres mateixos.

- L’únic Déu que se m’ha mostrat i 
ofert ell mateix, amb rostre i realitat 
humana, no construït per cap home, 
és el Pare de Jesucrist.

- Jesucrist ens ha arribat a través de 
moltes versions i interpretacions. Qui 
em pot assegurar que el que conec de 
Jesucrist és realment seu? L’Església 
que Ell mateix va fundar i a la qual va 
deixar la seva paraula i la missió de 
continuar la seva presència al món.

Finalment, el motiu més proper per a la 
nostra fe, és que, després d’haver apostat 
per aquest Pare de Jesucrist amb totes les 
seves conseqüències, un recobra realment 
la seva vida: és la felicitat de creure i viure 
en la Veritat.

Paraules d’esperança (1-12-2013)

Hem acabat l’Any de la fe evocant aquells 
moments en què la fe es fa més radical, 
quan creure sorgeix d’allò més profund de 
la nostra entranya, és a dir, els moments 
foscos de la vida, les hores de la Creu. I ens 
preguntàvem, sense sortir de la fe, “quin 
serà el nostre futur, qui gosarà saber-lo i, 
menys, controlar-lo?”.

En efecte, aquesta pregunta sorgeix es-
pontània de la vida profunda de la fe. És per 
això que la Carta als Hebreus ens va deixar 
una de les definicions més completes, sen-
zilles i vitals del que significa creure:

“Tenir fe és posseir la plena seguretat 
de rebre allò que s’espera; és estar 
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el món a les seves mans? Pensant en el fu-
tur, no va ser una aposta massa atrevida a 
favor nostre? Creiem que Déu creador es 
va fiar i va esperar en nosaltres.

Segueix la Carta als Hebreus repassant 
“les minories” de creients que responien a 
Déu apostant per Ell i la seva Paraula. I així 
arriba a Abraham. El primer que provoca la 
fe en Abraham és la sortida, l’abandó del 
lloc i de la situació en què vivia.

“Gràcies a la fe, Abraham, cridat per 
Déu, va obeir i se n’anà cap al país 
que havia de rebre en herència. 
Abraham sortí sense saber a on 
anava” (Hb 11,8)

Diuen que la manca de futur és la mort 
per al present. Si no, preguntem-ho a tants 
d’emigrants que es juguen la vida per arri-
bar a una terra on poder menjar.

Un dels efectes de la salvació que ens 
arriba per la fe en Déu és el fet d’obrir-nos 
el futur. La Paraula a la qual respon la fe 
cristiana sembla venir-nos del demà, per 
remoure el present i fer-nos avançar. Per 
això, el primer que escoltem en sentir-la és 
la crida a “sortir”, a deixar la pròpia casa.

I tot seria fàcil si aquesta invitació fos 
semblant als anuncis de les agències de 
viatges o a la planificació d’una excursió 
d’esbarjo. Però aquesta crida és quelcom 
més profund: inclou un efectiu abandó del 
lloc, de la situació vital, dels criteris de 
vida, de l’ambient actual. La nostra “casa”, 
que se’ns convida a deixar, potser no sem-
pre és confortable, però és “nostra”, és el 
lloc que hem construït, al qual ens hem 
acostumat, el de tota la vida, l’estil que viu 
“tothom”. No deixen de sorprendre’ns les 
paraules de Jahvè: “Deixa la teva terra, la 
teva pàtria i la casa del teu pare…”

Quan la fe es veu donant la mà a l’espe-
rança és impossible pensar que “creure” 

vessarà els móns plens d’obstacles...
Pel camí enlairat, sorrenc, dificultós,
per la ruta enlairada,
arrossegada, penjada als braços de les 

seves dues germans grans
que l’agafen per la mà,
la petita esperança s’avança...
I al bell mig entre totes dues germanes 

grans sembla que es deixi arrossegar,
com un infant que no té prou força per 

caminar.
I en realitat és ella qui fa caminar les al-

tres dues...
i qui fa caminar tot el món... 
i qui l’arrossega.”
Benet XVI ens va recordar a la seva vi-

sita a Berlín que “on hi ha Déu, allí hi ha 
esperança”. Com que el poeta ens parla 
del pòrtic, travessem aquesta porta de 
l’esperança, per endinsar-nos en l’Advent, 
per celebrar que Déu està obstinat a recre-
ar incansablement la humanitat.

Paraules d’esperança: l’aventura d’espe-
rar (8-12-2013)

Després d’haver definit la fe cristiana com 
la base per a la vida futura, com la germa-
na gran que agafa la mà de la seva germa-
na petita, el capítol onzè de la Carta als 
Hebreus va fent un elogi d’aquesta virtut, 
recordant els múltiples testimoniatges de 
la Història de la Salvació, en els quals això 
es podia verificar.

Comença recordant la nostra fe en Déu, 
font de vida, que va crear tot el que exis-
teix. La Carta no ho diu, però no significa 
això una arriscada aventura per part de 
Déu? A la vista del que hem fet els humans 
amb la nostra llibertat, no és una tremen-
da gosadia per part de Déu, haver-se “limi-
tat” Ell mateix creant l’home lliure i deixant 
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4 Abraham obeeix Déu llançant-se al buit. 

Dos impulsos naturals de l’ésser humà 
s’han convertit per a ell en promesa: pos-
seir una terra i tenir descendència. Déu ho 
farà. No obstant això, viu com a estranger 
en terra de Canaan, sense establir-se, en 
tendes, sense posseir territori (només 
una petita parcel·la per a enterrar la seva 
dona). Verifica, d’altra banda, que ni ell, 
per ser d’edat avançada, ni la seva dona, 
per ser estèril, poden ser fecunds. Tot i 
així, Abraham segueix endavant refiat ab-
solutament de Déu i la seva Paraula: Ell 
construirà la ciutat, Ell donarà la descen-
dència.

“Gràcies a la fe, va residir com a estran-
ger a la terra promesa, vivint en tendes 
amb Isaac i Jacob, hereus com ell de la 
mateixa promesa. És que esperava aque-
lla ciutat ben fonamentada que té Déu 
mateix com a arquitecte i constructor” (He 
11,9-10). També per fe, Abraham va rebre 
forces per ser pare, perquè va creure que 
Déu compliria sens falta la seva promesa, 
a pesar que Sara no podia tenir fills i ell ja 
era massa vell. 

En efecte, com ens deien Benet XVI 
en la seva encíclica Salvats en esperança 
(cf. n. 14) i el papa Francesc en La llum de 
la fe (cf. n. 11), creure en Déu va portar a 
Abraham a “una plenitud humana”. I nos-
altres, ¿no repetim constantment, des del 
Concili Vaticà II, que la fe ens duu a viure 
plenament les aspiracions més profundes 
de l’ésser humà, i així ho ensenyem en els 
nostres esforços evangelitzadors?

No obstant això, el camí d’Abraham ha 
de passar per un tràngol absolutament crí-
tic. El Déu creador, font de la vida, el Déu 
que el va cridar i li va prometre complir 
aquestes promeses de felicitat, és el Déu 
que ara li mana que sacrifiqui el seu fill, 

per a un cristià és deixar les coses com es-
tan, o posar una ornamentació “religiosa” 
al que fem des de nosaltres mateixos, els 
nostres càlculs, projectes o utopies.

On ens portarà Déu quan creiem en Ell? 
Només ens mourà una certesa: que Ell és 
qui és. Dirà Jean Guitton en la seva obra 
Silenci sobre l’essencial:

“Què és tenir fe, sinó conservar la 
invencible esperança que, ara o 
demà, en aquest món o en un altre, 
després de llargues vicissituds o 
en un sol instant, el Bé resultarà 
vencedor?”

Així ho va creure Abraham. Nosaltres 
tenim la fe potser més fàcil, perquè hem 
rebut el testimoniatge que el Bé, sostingut 
per la mà de Déu, va triomfar ja en Crist. 
També la Veritat i l’Amor. Tanmateix assa-
gem la fe i l’esperança en l’Advent, perquè 
no posseïm totalment Jesucrist: Ell també 
ens crida a sortir i posar-nos en camí.

Paraules d’esperança: la prova 
(15-12-2013)

No sols la teoria, sinó, sobretot, la pràcti-
ca, les experiències viscudes i acumulades 
amb els anys en el seguiment de Crist, ens 
demostren que sovint l’Esperit ens condu-
eix fent-nos passar per dures proves. Així 
ens educa, ens va transformant, ens can-
via i ens transforma en Ell mateix. Moltes 
vegades aquestes proves tenen l’aspecte 
d’autèntiques contradiccions.

Ens deixem acompanyar pel testimoni-
atge d’Abraham, que tal com ens el pre-
senta el capítol 11 de la Carta als Hebreus, 
des de la fe ens obre a l’esperança. Doncs 
bé, el qui és considerat el pare en la fe i 
l’esperança, esdevé el paradigma d’”amic 
de Déu” sotmès a tremenda prova.
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fins i tot transformar-lo, perquè l’espera no 
sigui absurda i el demà frustrant. Ho hem 
escoltat en els bells missatges de l’Advent. 
I la figura d’Abraham no ens la podem ima-
ginar si no és amb una mirada il·luminada 
albirant l’horitzó, sobretot després d’ha-
ver travessat la prova. 

Quina és la manera com hem d’esperar? 
L’esperança és la virtut de l’espera. No és 
el moment d’exposar tot el que ella aporta 
a l’espera humana. Però sí que convé sub-
ratllar dues de les seves grans lliçons.

Algú va dir que el moment més fosc de 
la nit és el que precedeix a l’alba. La his-
tòria d’Abraham ens ha deixat un missat-
ge sorprenent. Abraham va veure obert el 
futur i va recuperar l’alegria de constatar 
acomplerta la promesa, justament quan va 
fer ofrena sacrificial d’allò que desitjava i 
que Déu mateix li havia de donar! En el mo-
ment en què renunciava a posseir-ho, ho 
va obtenir. Tot un misteri, que ens sorpren-
dria o ens escandalitzaria, si no haguéssim 
escoltat ja a Jesucrist dir que “el qui perdi 
la seva vida per mi, la salvarà” (Lc 9,24). 
Recordem que el sacrifici que fa Abraham 
del seu fill Isaac inclou dues accions: la re-
núncia a ell i la donació, l’ofrena, a Déu. 
És llavors quan Déu li retorna el seu fill i 
amb ell, l’esperança. Sentim un cert verti-
gen quan tractem d’aplicar això mateix a la 
nostra vida.

Una segona lliçó per “saber esperar” 
ens ve també del món bíblic. Però servida 
pels ulls intel·ligents i cultes del Gran Rabí 
de la Sinagoga romana, Eugeni Zolli, la vi-
gília de la seva conversió al catolicisme. 
Ens deixa en la seva autobiografia, Abans 
de l’alba, dues pàgines senzilles i profun-
des que convé meditar durant les nostres 
esperes. Un cop ha precisat el que signifi-
ca “fer memòria”, “memorial”, en la Bíblia, 

que impedeixi, precisament el compliment 
d’aquesta promesa (cf. Gn 22). 

Si, tal com pensem, la història d’Abra-
ham és també la nostra i la de tots els que 
intentem creure i esperar en Déu, com ho 
podem entendre? No estem també envol-
tats de contradiccions, quan intentem llui-
tar, sortir de successives crisis i fiar-nos 
del Déu que desitja la nostra felicitat? La 
Carta als Hebreus ens respondrà:

“Gràcies a la fe, Abraham, posat a 
prova, va oferir Isaac; i era el seu fill 
únic que oferia, tot i que havia rebut 
les promeses i li havia estat dit: «La 
descendència que portarà el teu nom 
serà la d’Isaac». Per això Abraham 
confiava que Déu seria prou poderós 
per a ressuscitar un mort, i així va 
recobrar el seu fill, com prefigurant la 
resurrecció” (He 11,17-19).

Els moments de crisis són proves. No 
precisament proves de la nostra fortalesa 
i la nostra capacitat per sortir de les crisis, 
sinó proves de la nostra confiança més ra-
dical i profunda en Déu. La docilitat al que 
Déu ens demana és garantia de recuperar 
el món, com Abraham va recuperar el seu 
fill.

Paraules d’esperança: l’espera 
(22-12-2013)

Ens quedem curts si diem que “saber es-
perar” és tot un art de la vida. Realment 
tota la nostra existència és una llarga i im-
mensa espera, de manera que qui sàpiga 
fer-ho, qui encerti correctament en la ma-
nera com s’ha d’esperar, és que ha trobat 
la veritat de la vida i actua segons ella.

Els cristians hem heretat de l’Antic Tes-
tament la mirada cap al futur; aquesta mi-
rada que ens permet de viure el present, 
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4 L’interès de la qüestió va més enllà fins 

i tot del document. Perquè, com és sabut, 
l’orientació que reflecteix el seu títol res-
pon a tot un programa d’actuació pasto-
ral, un estil de ser i actuar de l’Església 
amb el qual el papa desitja amarar tota la 
vida pastoral. De fet, segons indica en el 
pròleg, ell no ha volgut recollir totes les 
qüestions i suggeriments que va fer el Sí-
node dels Bisbes sobre la “Nova Evange-
lització i la transmissió de la Fe”, sinó que, 
mantenint una fidelitat bàsica als punts 
proposats pels bisbes, ha triat uns temes 
que considera han de determinar un estil 
evangelitzador en qualsevol activitat que 
es realitzi…

«I així, d’aquesta manera -diu el papa 
Francesc-, podem acollir, enmig del 
nostre compromís diari, l’exhortació 
de la Paraula de Déu: “Alegreu-vos 
sempre en el Senyor. Us ho repeteixo, 
alegreu-vos!” (Fil 4,4) » (n. 18)

Més concretament, el que ens preocupa, 
d’una banda, és aquest ventall d’interpre-
tacions esbiaixades d’aquesta crida insis-
tent del papa a l’alegria. Són les interpre-
tacions de la sospita sistemàtica, que va 
descobrint segones o terceres intencions 
no confessades en la proposta papal, per 
tal de justificar finalment el propi immobi-
lisme i no escoltar. D’altra banda, ens pre-
ocupa, la interpretació que pot donar-se a 
l’interior dels creients, d’entendre aquesta 
crida en el sentit de convidar a viure “la 
gràcia barata”, com diria D. Bonhoeffer.

Sovint trobem interpretacions realitza-
des per informadors que, mantenint una 
distància “professional”, expliquen de-
terminats fets d’Església en clau política, 
econòmica o fins i tot comercial. Creuen 
que no caben altres claus interpretatives o 
almenys no les volen utilitzar. ¿És aquest 

ens recorda que Déu, el Déu de la història, 
és el Déu que mai no deixa de tenir pre-
sent el sofriment del seu poble. En con-
seqüència és el Déu que demana “tenir el 
cos cenyit”, en disposició de sortir cap a la 
llibertat, com en l’Èxode. Fins que puguem 
dir com l’esposa del Càntic dels Càntics “jo 
dormia, però el meu cor vetllava” (Ct 5,2). 
Aquesta esposa és, diu Zolli citant un exe-
geta, la germana de les verges sàvies en la 
paràbola evangèlica (Mt 25,1-13):

“Qui desitja dormir apaga el llum i qui 
desitja mantenir-se despert, el deixa 
encès; encara que l’espera cansi, 
el llum encès facilita mantenir-se 
despert i fa trobar el camí perdut”.

Qui ha de venir és realment amic i la 
seva presència ens restaura: ho sabem per 
la memòria dels seus fets i les seves pa-
raules, tal com ho celebrem a l’Eucaristia. 
Esperar mantenint viu l’amor, notant l’ab-
sència de l’amic i desitjant ardentment que 
vingui, aquesta és la gran lliçó de l’espera 
cristiana. En l’amic la llum del cor no s’ex-
tingeix mai, encara que sembli adormit.

Variacions sobre l’alegria (29-12-2013)

Fa uns anys plasmàvem en aquestes pàgi-
nes algunes consideracions sobre l’alegria 
i la felicitat humanes. Però arriben temps 
en què es veu necessari, fins i tot urgent, 
un bon discerniment sobre l’alegria que 
busquem, la que gaudim o la que oferim. 
L’ambient nadalenc ja seria un bon motiu 
per a aquesta consideració. Però més enllà 
de l’interès humà i sociològic de l’assump-
te, un aprofundiment sobre els criteris de 
discerniment sobre l’alegria humana ens 
ve urgida pel clam que ha aixecat el papa 
Francesc amb la seva Exhortació Apostòli-
ca L’alegria de l’Evangeli.
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Carta als subscriptors de donatius

Octubre 2013
Benvolguts en el Senyor:

Ja a prop el dia de Germanor, quan ex-
pressem d’una manera palpable el nostre 
compromís de ser una Església que prac-
tica la comunió cristiana de béns, voldria 
manifestar-li d’una manera especial el 
nostre agraïment.

En efecte, per a molts el compromís 
d’ajudar la comunitat eclesial es limita 
a realitzar gestos ocasionals i aïllats. En 
canvi mereix més agraïment, en nom de 
tots, qui comprèn que l’ajuda constant i 
sistemàtica, junt a facilitar l’administra-
ció, manifesta una major fidelitat i una 
més profunda confiança. Com ens va 
ensenyar Jesús a l’Evangeli en apreciar 
l’ofrena que uns i altres feien en el tem-
ple (cf. Mc 12,42), el valor de l’ajuda no 
rau tant en la quantitat que s’aporta, com 
en el motiu i la manera com es fa aquesta 
ajuda.

És en aquest sentit com voldríem con-
servar i acréixer el nostre sentit comuni-
tari dins de la nostra Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat. Els béns en comú, el conjunt 
del que aportem cadascun, ha d’estar al 
servei de tots, però a més ha de constituir 
un signe permanent del que som, és a dir, 

canvi propugnat pel papa una mena de 
tàctica inspirada en el màrqueting polític 
o comercial, a la manera d’un canvi d’imat-
ge, d’estil o llenguatge, per guanyar més 
adeptes o obtenir més clientela? En el 
fons, ¿no s’està intentant guanyar una po-
pularitat i una acceptació en l’opinió públi-
ca, que s’havia perdut fa anys?

D’altra banda, no pocs cristians que te-
nen mala consciència d’una Església que 
ells veuen massa exigent, i el seguiment 
de la qual ha provocat de tant en tant al-
guna llàgrima, poden rebre aquesta crida 
del papa com si fos una rebaixa, un alleu-
jament en el seu camí de fe. ¿No repetim 
constantment que l’Evangeli és camí de 
felicitat i que un cristià trist no és un veri-
table cristià?

Hi hauria molt a dir. Llegim la primera 
frase de l’Exhortació Apostòlica, que in-
clou el títol:

“L’alegria de l’Evangeli omple el cor i la 
vida sencera dels qui es troben amb Jesús”

De quina alegria es tracta? Quin és 
el seu origen? On ens porta?... Només la 
mateixa Exhortació Apostòlica ens podrà 
respondre.

[ ]Cartes i
exhortacions
pastorals
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4 procedència, mentalitat, classe social... 

És clar que no tots són o no volen ser Es-
glésia. Però l’Església vol ser molt a prop 
seu, al seu costat, sobretot si pateixen per 
qualsevol causa. Més encara, ella entén 
que la seva raó d’ésser és estar al seu ser-
vei. Aquest va ser l’encàrrec que rebé de 
Jesucrist i aquesta era la característica de 
l’amor de l’Esperit que Ell ens va deixar per 
portar-ho a terme.

El sosteniment de l’Església és, en pri-
mer lloc, un deure dels membres de l’Es-
glésia mateixa, els creients responsables i 
conscients de la seva fe. Però tenim molt 
present que cada contribució al sosteni-
ment de l’Església esdevé un suport a to-
tes “les obres de l’Església”. Aquestes són 
ben variades i plurals, i totes estan al ser-
vei de la societat i del món, sigui de caire 
estrictament evangelitzador, sigui de tipus 
cultural o assistencial, i sovint compten 
amb el suport també de persones que ex-
plícitament no es consideren membres de 
la comunitat cristiana.

Entre les obres de l’Església avui re-
cordem especialment aquelles que miren 
d’ajudar els més necessitats. Tant per a ser 
a prop d’ells, com per a ajudar-los concre-
tament, ens cal l’ajuda “de tots”. L’exercici 
de la caritat, que suposa i exigeix la justí-
cia, també ha de ser obra de tots, també 
dels qui valoren en general l’humanisme 
de la tasca evangelitzadora. En aquest cas, 
l’Església no serà, sinó un camí de trans-
missió. I quants més recursos tindrem, 
més podrem ajudar.

En tot cas, ens sentim en el deure 
d’agrair sincerament qualsevol aportació, 
en nom de l’Església i, sobretot en nom 
dels qui reben el benefici del seu servei, 
que són els veritables beneficiaris de la 
nostra aportació.

una comunitat de germans que, en com-
partir la mateixa fe i el mateix amor de 
l’Esperit, també comparteixen quelcom 
dels seus béns materials. Uns béns co-
muns que tenen la seva destinació sem-
pre, directament o indirectament, en les 
persones o comunitats més necessitades. 
Cada vegada que aportem alguna cosa al 
fons comú diocesà, testimoniem la nostra 
fe com a deixebles de Crist.

Reitero, doncs, el nostre agraïment per 
la seva generositat i el seu sentit d’Esglé-
sia. Cadascun anem posant el nostre gra 
de sorra i, com diria sant Pau, amb les 
aportacions de tots, l’Esperit va edificant 
la seva Església.

Que el Senyor, purificant i madurant la 
nostra fe, també ens augmenti i perfeccio-
ni la generositat.

Amb tot afecte en Crist:

+ Agustí Cortés Soriano. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Amb motiu del “Dia de Germanor”

Novembre 2013
Estimats diocesans,

Permeteu-me unes breus paraules amb 
motiu del “Dia de Germanor”. Cal recor-
dar què és i què vol ser l’Església davant 
el món, precisament enguany, l’Any de la 
fe, quan maldem per una fe més sincera, 
més il·lustrada, més personal i autèntica? 
Convé recordar-ho a l’hora de parlar del 
sosteniment de l’Església i del seu servei 
específic al món.

Perquè s’ha d’entendre bé la paraula 
“tots” del lema que informa la present 
campanya: “L’Església amb tots, al servei 
de tots”. “Tots” vol dir, tot tipus de perso-
na, sense distinció de creences, cultures, 
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Entrevista per al portal web infovaticana.com 
(15-11-2013) 

1. Lo primero de todo. ¿cómo está de sa-
lud? ¿Se recupera del dichoso mieloma?

Me encuentro bien. El mieloma me lo 
diagnosticaron en Abril y estoy esperan-
do a que me den el tratamiento definitivo, 
que espero no tardará mucho.

2. ¿Podría contarnos cómo surgió su vo-
cación al sacerdocio?

Fue un proceso bastante normal de bús-
queda adolescente. Estaba haciendo los 
estudios con los marianistas en Valencia y 
cada año teníamos nuestras convivencias 
y a dos años de acabar mis estudios me 
hice las preguntas sobre mi futuro. En ese 
contexto de oración me pareció que debía 
devolver al Señor lo que del Señor había 
recibido. Se materializó en un momento de 
oración solitaria, intensa fuera del colegio, 
en una iglesia en Valencia y ahí decidí dar-
le al Señor mi pobreza, mis limitaciones y 
lo que el Señor me pudiera regalar en la 
vida. Nada más terminar el colegio entré 
en el seminario.

3. ¿Cómo es el día a día de un Obispo en 
Sant Feliu? ¿Cómo vivió la experiencia de 
empezar una diócesis nueva?

Que Déu conservi i acreixi la nostra ge-
nerositat. Amb tot afecte,

+ Agustí Cortés Soriano. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat. [ ]Articles i 

altres escrits
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diócesis para evitar accesos inoportunos 
al seminario?

El proceso que sigue alguien para entrar 
en el seminario es ya en sí un discernimien-
to. Normalmente un seminarista es detec-
tado y presentado por un sacerdote, pasa 
por las conversaciones con el delegado de 
vocaciones de la diócesis. Además habla-
rá en más de una ocasión con el rector del 
seminario, que deja pasar un tiempo hasta 
que en el discernimiento los formadores lo 
aceptan para dar el primer paso. 

Después, y ya en el seminario, hay un 
año de introductorio durante el cual se 
realiza un discernimiento con los sacerdo-
tes y el candidato manifiesta cómo es y se 
expresa y discierne él mismo si éste es su 
camino. A partir de ahí vienen los cursos 
del seminario coincidentes casi siempre 
con el ritmo de estudio de la facultad. Den-
tro de ese ciclo formativo hay momentos 
más intensos de discernimiento vocacio-
nal, con motivo de los distintos pasos que 
se van dando. Todo el proceso es, en defi-
nitiva, un discernimiento vocacional.

6. ¿Y cómo trata de fomentar en los sa-
cerdotes una mayor sed de almas?

Hay que detectar, con realismo, un 
cierto cansancio en muchos sacerdotes, 
bien por su historia personal y su expe-
riencia o bien por su edad; están sirvien-
do, pero sin el interés y el celo pastoral 
que vivieron en su edad más potente 
desde el punto de vista psicológico. Sin 
embargo gracias a Dios hay que admirar, 
y yo admiro mucho, a los sacerdotes que 
con más de 65 años en muchos casos 
mantienen un tono pastoral envidiable. 
De eso tenemos bastantes ejemplos en la 
diócesis.

Por un lado no tienes un pasado que te 
condicione y por otro tienes la posibilidad 
de contar con la fe de la diócesis de Bar-
celona, es como una especie de oportuni-
dad para ir intentando crear un sentido de 
comunidad y una referencia de Iglesia “ex 
novo”, en el sentido de que las personas, 
los fieles, debían poco a poco tener un refe-
rente de comunión y apostólico nuevo. Esto 
constituía todo un reto y nos unimos para ir 
adelante y así nos hemos ido organizando.

El día a día como obispo gracias a Dios 
es variado. No tengo tiempo para abu-
rrirme y la cantidad de actividades hace 
posible que cada día tengas que pedir al 
Señor que ante todo seas fiel a lo que ven-
ga. El trato con la gente es fundamental, 
normalmente despacho por la mañana y la 
tarde se dedica a continuar visitas o asistir 
a reuniones de patronatos o instituciones 
y actividades pastorales. Cuando hay Visi-
ta Pastoral todo está más bloqueado por 
la visita y uno se tiene que concentrar en 
la parroquia o el lugar correspondiente. 
Lo único fijo del día tipo es la oración y la 
Eucaristía por la mañana y el rezo de Vís-
peras y Completas.

4. ¿Con qué frecuencia habla un obispo 
con cada uno de sus 7 seminaristas perso-
nalmente?

Como ritmo habitual tenemos al menos 
4 o 5 encuentros al año. Además hago visi-
tas frecuentes al seminario de Barcelona, 
donde están nuestros seminaristas, por-
que nosotros no tenemos seminario pro-
pio. Además hablo con ellos en ocasiones 
señaladas como comienzo de curso, admi-
sión a órdenes o ministerios, etc.

5. Muchos problemas en los sacerdotes 
proceden de una admisión inoportuna en 
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pueda profundizar en los defectos de ori-
gen, que no han de detectarse necesaria-
mente al comienzo de la vida matrimonial 
sino que pueden sobrevenir mucho más 
adelante. Además la preparación previa al 
matrimonio es una asignatura pendiente 
en toda la Iglesia.

10. “Cada uno tiene su propia idea del 
Bien y del Mal y debe elegir seguir el Bien 
y combatir el Mal como él lo concibe. Bas-
taría eso para cambiar el mundo”. ¿Está de 
acuerdo con estas palabras del Papa Fran-
cisco sobre el bien?

Lo tendría que explicar bastante más y 
supongo que el Papa también lo explicaría. 
Ciertamente la conciencia errónea exis-
te, desgraciadamente, y existe también 
lo que se llamaba antes alienación, en el 
sentido de que una persona puede estar 
muy tranquila pero puede tener su mente y 
sus planteamientos ideológicos y hasta su 
conciencia enferma o afectada por mil pre-
siones o ideologías y prejuicios, de manera 
que el ser humano, aunque naturalmente 
puede alcanzar a Dios y con Él la belleza y 
el bien, no puede definirlo y no es clarivi-
dente y está inclinado al error. Esto es ex-
periencia y es un principio dogmático. 

Ahora bien, es verdad lo que dice el 
Papa si se explica de esta forma, en el 
sentido que dentro de nuestra conciencia 
hay siempre un rastro de luz, una chispa 
de la verdad, y si uno consigue ser fiel a 
esa chispa el Señor lo tendrá en cuenta y 
el mundo mejorará. Pero esta frase necesi-
ta una explicación.

11. A algunos les escandalizan las ope-
raciones financieras que realiza la Iglesia 
en el mercado, en concreto por ejemplo 
la inversión de 30 Millones de € en 13tv 

7. ¿Usted, por ejemplo?
No sé si mantengo mi celo pastoral pero 

le pido al Señor que no desaparezca en ab-
soluto. Yo tengo compañeros de colegio y 
universidad que están jubilados, pero yo a 
mí no me veo jubilado de ninguna manera, 
sino que estaré al pie del cañón hasta que 
el Señor me lo pida.

8. ¿A qué santos tiene especial devo-
ción y por qué?

Yo suelo decir que soy agustino de nom-
bre y de devoción. Mentalmente y espiri-
tualmente. A mí san Agustín me ha confor-
mado intelectualmente y espiritualmente, 
sea porque he tenido que estudiarlo en 
profundidad o sea porque su figura como 
cristiano y como obispo es absolutamente 
testimonial y muy iluminadora. Si tuviera 
que elegir entre alguno de los santos sin 
duda elegiría a San Agustín.

9. Resulta alarmante el aumento de 
divorciados entre los fieles, de hecho el 
Papa ha convocado un sínodo extraordina-
rio para tratar la pastoral familiar. ¿Cuáles 
cree que deberían ser los pasos a dar en 
ese sentido?

Es un problema que se sufre y que su-
frimos. Benedicto XVI lo manifestó al inicio 
de su pontificado y fue una preocupación 
para él. El Papa Francisco lo ha dicho aho-
ra con motivo del próximo sínodo sobre la 
familia. Los pasos a dar van en la línea de 
analizar la validez del sacramento origina-
rio. Habría que profundizar sobre el prin-
cipio fundamental de cuándo la gracia del 
sacramento se puede asegurar totalmen-
te. Sin lugar a dudas se ha de mantener lo 
que dice San Mateo en el capítulo 19 de su 
Evangelio, que la realidad que Dios ha uni-
do no puede separarla el hombre. Quizá se 
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to, de determinados planteamientos. El 
problema fundamental de los medios ge-
neralistas es que tienen que entrar en el 
mercado de la noticia y tienen que identi-
ficarse con algún sector ideológico. Eso es 
un riesgo, pero no quiere decir que no nos 
tengamos que comprometer en este mis-
mo mundo donde se juega la opinión públi-
ca y tiene que haber una voz de la Iglesia. 
Pero que sea evangélica y si no nada, claro.

13. ¿Qué opina de las palabras del Papa 
Francisco en las que critica el “carrerismo” 
en la Iglesia, el querer utilizar una diócesis 
pequeña para acceder a otra más grande? 
¿Cree que eso se da en nuestro país?

El carrerismo es totalmente antievan-
gélico, basta con leer el capítulo X de san 
Marcos, que es lo que te diría Jesucristo 
inmediatamente. Decir que eso se ve en 
nuestra Iglesia me parece un poco fuerte. 
Yo conozco los eclesiásticos que conozco 
y no he detectado nunca ese carrerismo. 
Uno puede desear un espacio donde de-
sarrollar sus ilusiones pastorales mejor 
que otro, pero de ahí a maquinar para con-
seguirlo, que sería el carrerismo, y sobre 
todo hacerlo por dignidad o por importan-
cia, yo no lo he visto. Yo no me atrevería a 
decir que se vea ese carrerismo en España, 
no veo que haya obispos que lo busquen, 
que procuren o que manejen las relacio-
nes con el fin de conseguir medrar en la 
Iglesia. Sí que es verdad que hay obispos 
que quisieran tener diócesis donde se pu-
dieran desarrollar más iniciativas pastora-
les, porque tienen más medios o porque 
no tienen un problema que ellos sufren… 
Esto es bastante humano, pero, aun así, 
considero que no debe darse porque uno 
tiene que aceptar la realidad como le vie-

¿hasta qué punto es moral que la Iglesia 
maneje esas cantidades de dinero?

Bien puede manejarlas según el desti-
no que les dé, ya lo decía Juan Pablo II y 
después Benedicto XVI: El problema no es 
tener o no tener dinero sino destinarlo a 
causas verdaderamente evangélicas. 

En el caso de la decisión de la CEE, y que 
eso desemboque en apoyar a un medio de 
comunicación, esto se ha hecho siempre 
en la CEE y en todas las diócesis desde que 
tienen posibilidades económicas. Que eso 
en algunas ocasiones se traduzca en que 
ese medio no sea fiel absolutamente a su 
ideario y a sus planteamientos originales, 
eso puede darse.

12. Precisamente la Conferencia Epis-
copal Tarraconense ha hecho público en 
los últimos días un manifiesto contra 13 
TV, ¿Proponen su cierre o solamente un 
replanteamiento?

Yo no estuve en esa reunión porque 
estaba precisamente en el hospital pero 
según me han contado no se planteó el 
cierre sino que lo que se pidió es que 13tv 
sea fiel a los principios humanistas y cris-
tianos que deben regir un medio de cuya 
titularidad participa la Iglesia en más del 
cincuenta por cien, es decir, que la Iglesia 
es responsable de lo que se dice ahí. 

Eso no quiere decir que todo lo que un 
invitado o un locutor diga en una tertulia 
sea canonizable, pero sí se debe corregir 
lo que a nuestro entender no es legítimo 
desde el punto de vista de un medio que 
se inspira en los principios cristianos. 

En mi opinión habría que replantearse, 
no sé si la programación, pero sí las per-
sonas, aunque no veo el canal 13 nunca, 
o quizá frases o expresiones que pueden 
determinar la orientación editorial. 
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VI que había entrado en la Iglesia era un 
humo que obnubilaba la verdad y la auten-
ticidad y que engañaba: una palabra bien 
sonante o una postura políticamente co-
rrecta o eclesialmente brillante, pero que 
de hecho ni producía frutos ni había avan-
ce evangélico ni realidad profundamente 
espiritual. 

16. Sin duda también lo son las nume-
rosas leyes inicuas que se aprueban en 
España ¿Puede un católico votar a un par-
tido que no defienda explícitamente los 
Principios no negociables definidos por 
Benedicto XVI?

Tendríamos que repasar la lista de estos 
principios. Ciertamente se planteó mucho 
en la democracia, por ejemplo al votarse 
la Constitución que hoy defendemos. El 
hecho de que la Constitución no cerrara las 
puertas a la legalización del divorcio o del 
aborto ponía en dudas la legitimación mo-
ral de la constitución, ya no entre políticos 
sino entre el pueblo. Entonces se estudió 
este tema desde el punto de vista de la mo-
ral tradicional y siempre se encontraba esta 
verdad: “la integridad de la doctrina social 
de la Iglesia no se puede encontrar en este 
mundo ni en ningún proyecto político”.

Ahora bien, sí que hay unos mínimos 
irrenunciables que afectan a la dignidad 
de la persona humana o a la justicia, como 
la subsidiariedad o el destino universal 
de los bienes, etcétera. Esos principios 
son irrenunciables, pero la plasmación de 
esos principios en la legislación concreta 
es más complicada. El cristiano siempre 
en una votación tiene que elegir el camino 
más evangélico dentro del panorama que 
tiene delante, entonces no puede colabo-
rar con lo que vaya directamente contra 
estos principios, pero tiene que mantener 

ne, porque estar ahí es providencia de 
Dios y ahí ha de trabajar.

14. ¿La insistencia de Francisco en la 
austeridad y en que los obispos no sean 
“príncipes” le ha hecho recapacitar? ¿Le 
ha movido a prescindir de cosas de su vida 
o a cambiar?

Lo he predicado y lo he intentado vivir 
y comunicar. Nosotros hemos tenido que 
hacer un edificio de la Iglesia, una curia, y 
el criterio fundamental, reuniéndome con 
los arquitectos, ha sido precisamente la 
austeridad. 

Así y todo a veces uno piensa que dispo-
ne de cuatro paredes y un techo y mucha 
gente no los tiene, y eso nos hace sufrir. 
Lo que intentamos es que lo que tenemos 
esté abierto y sea vivido como referencia 
de una comunidad eclesial, de forma que 
nada que tengamos esté solo y gratuita-
mente por puro honor, sino que sea todo 
para la comunidad cristiana. Así creo que 
ha de ser la austeridad en la Iglesia, vivir 
con lo único necesario y que aquello tenga 
un destino evangélico o eclesial.

15. ¿Cuál cree que es el mayor logro del 
diablo en la sociedad actual?

Lo característico del diablo es engañar 
o disfrazarse, ¿Qué quiere decir eso? Que 
disfrazarse vestido de religiosidad, de de-
voción, de grandes obras y de compromiso 
es bastante fácil. Y esto ha ocurrido y pue-
de ocurrir entre los cristianos y dentro de 
la Iglesia, pero cuando se pone a prueba 
ese disfraz o el grupo o la institución o las 
personas viven la dificultad, en la efectivi-
dad o en los frutos mismos, ese disfraz cae 
y se destapa que ahí no hay verdad. 

Creo que es el sistema más típico del 
demonio. El humo del que hablaba Pablo 
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aborto. Todo aborto va contra el mismo 
hombre, no solamente contra unos princi-
pios religiosos sino humanos. La ley que 
proponen ha supuesto una mejora porque 
ha recortado los supuestos en que se per-
mite, pero ciertamente se permite.

20. ¿Qué legislación sobre convivencias 
homosexuales cree que podríamos admitir 
los católicos?

La legislación de que sean personas 
respetadas y respetables. Podemos acep-
tar una realidad de hecho, de conviven-
cia, respetada, y que además les podría 
reconocer todas las reivindicaciones de 
derechos que hacían con la ley de matri-
monios. Por ahí iría esa legislación que 
podríamos aceptar, pero por supuesto ni 
denominarse ni considerarse como matri-
monio. Estoy hablando de homosexuales 
no cristianos, claro.

21. ¿Cree que la unidad de España es un 
bien moral? La CEE así lo ha definido pero 
parece que no hay unanimidad entre los 
obispos en esta cuestión…

Tendríamos que explicar que toda uni-
dad es un bien moral. Pero también que el 
reconocimiento de identidades de partes 
de España, identidades culturales, históri-
cas y políticas, que no rompiera la unidad, 
es también un bien moral, siempre que se 
procure la unidad y la solidaridad interna.

El hecho de que España cambie su ma-
nera de estructurarse no es en sí negativo 
desde el punto de vista moral, sino que lo 
importante es que ninguna región preva-
lezca sobre otra ni se aproveche de otra ni 
que haya conflictos y competencias entre 
unos y otros. Eso para nosotros sería un 
bien moral absoluto. 

un margen posibilista en este sentido, un 
margen del que sea menos malo dentro de 
las opciones que tiene. Por eso uno tiene 
que calibrar aquello que es renunciable y 
aquello que no lo es. Esto es lo que siem-
pre ha funcionado en la Iglesia y en los po-
líticos llamados cristianos. De todo el pa-
norama político actual no hay partido que 
diga al aborto absolutamente no.

17. ¿Y hasta qué punto es moral apoyar 
a un partido que permite el aborto?

Pues en este caso, si el político concreto 
no participa directamente en un aborto, no 
actúa directamente, como colaborador ne-
cesario, en un acto abortivo, no se le puede 
decir que esté pecando mortalmente porque 
haya sido un número dentro de su partido. Él 
no es responsable directo de un aborto que 
se pueda cometer mañana en tal sitio. 

Estar metido en política supone siem-
pre un riesgo y uno tiene que hilar muy 
fino, y hay que decirle que luche dentro del 
partido para que se recupere el respeto a 
la vida desde la concepción.

18. ¿Dónde van los niños cuando son 
abortados?

El dónde en la pregunta supone que 
hay espacios. Lo más elemental del evan-
gelio es decir que están en manos de Dios 
y Dios sabrá qué destino y qué lugar, por 
decirlo así, ocupan. 

Nosotros sabemos que toda vida huma-
na es digna y amada por Dios, lo dice el 
libro de la Sabiduría, y no hay otro pensa-
miento que valga más que este.

19. ¿Cómo valora la ley del aborto que 
ha anunciado el gobierno?

Ha supuesto una pequeña mejora pero 
como todo el mundo sabe la Iglesia no 
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24. ¿Qué opina de las voces que piden 
que la Iglesia pague el IBI?

A mí me parece que, si piden que la Igle-
sia pague el IBI, todas las instituciones so-
ciales sin ánimo de lucro tendrían también 
que pagarlo, lo cual no me parece bien. 

Otra cosa es que piensen que la Iglesia 
esté beneficiándose lucrativamente del 
servicio que hace: yo no conozco a nadie 
que use la Iglesia para erigirse en una 
fuente de poder y de riqueza. 

Creo que la Iglesia realiza un servicio in-
sustituible en la sociedad. La religión por 
sí misma es un bien para la sociedad. Con 
lo cual pagar el IBI me parecería injusto.

25. ¿Cómo ve la Iglesia en España? ¿Es-
tamos en un buen momento histórico?

Estamos en un momento importante, 
pero quizá podríamos desear un lideraz-
go más claro en personas y en realidades, 
incluso dentro de la Iglesia, a fin de que 
tuviéramos más ímpetu, más celo apostó-
lico, más entusiasmo. 

Yo entiendo que la Iglesia en el contex-
to de la democracia desde los años 70 y 
con la modernidad, ha hecho unos esfuer-
zos impresionantes. En muchos aspectos 
se ha agotado en este esfuerzo. En todo 
caso siempre ha permanecido un poso 
evangélico valioso, en el silencio, en la hu-
mildad del día a día. Y la iglesia de España 
está muy purificada por el esfuerzo que ha 
hecho por ser fiel al Evangelio y a la reno-
vación que proponía el Vaticano II, aunque 
debe seguir purificándose.

26. ¿Cómo asume las críticas, si se pro-
ducen, de católicos, católicos extrafronte-
rizos y enemigos de la Iglesia?

Para mí ha sido un sufrimiento muy gran-
de la polarización dentro de la Iglesia, entre 

Después está la cuestión de la fideli-
dad a la historia. No somos historiadores, 
pero defendemos como bien moral la hon-
radez de la investigación, la honradez de 
los datos, la historia tal como ha sido y la 
ausencia de prejuicios para valorar lo que 
ha sido esta historia, con toda objetividad.

22. ¿Hay algún movimiento, institución 
u orden religiosa de la Iglesia que le guste 
especialmente?

No sabría decirte, de joven fui Boy 
Scout y he tenido siempre la inclinación a 
disfrutar de la educación al aire libre pero 
no tengo ninguna preferencia ni he parti-
cipado de ningún movimiento. Cuando me 
invitan a alguno me reconozco que hay 
realidades del Espíritu maravillosas, cada 
una con su estilo. Pero nunca me he senti-
do llamado a participar de ninguna.

23. ¿Qué es lo mejor de ser sacerdote? 
¿Qué les diría a los jóvenes para animarles 
a entregar su vida a Dios en el sacerdocio?

Podría estimularles a ser felices, por-
que el camino sacerdotal, con todas sus 
exigencias, y en sus mismas exigencias, es 
una fuente de felicidad. Lo que ocurre es 
que el sacerdocio si no se vive plenamente 
se convierte en una parodia y en una fuen-
te de sufrimiento. 

Yo le diría a cualquier joven que su voca-
ción fundamental de servir a Dios y de amar 
a la gente y a sus hermanos puede tener 
una de sus plasmaciones más plenas en 
dar la vida dentro del ministerio sacerdotal. 

Lo específico del sacerdote es seguir 
como apóstol a un Jesucristo que le eligió 
como discípulo y le ganó el corazón, para 
ser presencia viva suya en medio de las 
personas. Esto es lo que a mí más me con-
venció.
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4 Quienes han dicho de mí que soy pasivo 

no conocen la realidad, sino que están ha-
ciendo un mal servicio a la Iglesia y come-
tiendo una falta de honradez, en el sentido 
de que saben la verdad, y consta aquí en 
la diócesis y quien lo desee puede saberlo. 
Mis colaboradores más directos pueden 
acreditar cuál es mi postura. Y se lo he di-
cho a ella, a la Congregación para la doc-
trina de la Fe y a la Congregación para los 
Religiosos. Pero, en fin, algunas personas 
quieren ver otras cosas. Desgraciadamen-
te así funciona el mundo.

28. Germinans dice de usted: “Con mu-
cha paciencia y con mucho cariño hacia los 
sacerdotes, se los ha ido ganando poco a 
poco. Ha aguantado con resignación que 
el obispo Vives se pasee por su obispado 
como Pedro por su casa, y que siga ejer-
ciendo de obispo “espiritual” de muchos 
de sus sacerdotes. Pero él como una hor-
miguita ha ido haciendo su trabajo silen-
cioso. ¿Es acertada esta constatación?

Hombre, si me comparan con una hor-
miguita me parece bien (risas). Cuando 
al arzobispo Vives le han llamado de mi 
diócesis siempre me ha avisado antes por 
teléfono y me ha pedido mi opinión y a 
mí me ha parecido muy bien. Además te-
nemos buena relación de fraternidad y de 
amistad; y no viene tanto, la verdad. Otra 
cosa es que puedan hablar por teléfono 
y yo no lo sepa, evidentemente, pero eso 
forma parte de la libertad de las personas. 
Cuando estuvo aquí dejó buen recuerdo 
en mucha gente y estableció unas relacio-
nes sanas y buenas. Sinceramente no veo 
ningún problema en esto.

29. ¿Cuál es su lema episcopal y por 
qué lo eligió?

unos y otros. Cuando la ideología se mezcla 
con la fe, y los estilos, tendencias y caracte-
res predominan sobre lo que es esencial de 
la fe. El ejemplo típico de progresistas fren-
te a conservadores, a veces identificados en 
grupos muy concretos. Eso para mí es moti-
vo de gran sufrimiento y un reto en la Iglesia 
que creo que el Papa está afrontando. 

El hecho de encontrar oposición fuera 
de la Iglesia es, en cierto sentido, acepta-
ble. La Iglesia siempre ha tenido fuerzas 
que se le oponían y así será siempre. Que 
hoy haya anticlericalismo me parece un 
anacronismo dentro de nuestra sociedad. 
Las críticas a la Iglesia no responden a una 
realidad auténtica de la Iglesia hoy, sino 
que ven como fantasmas. Son rémoras de 
años pasados, que se repiten como recur-
so de los medios de comunicación y de de-
terminados ideologías. 

27. ¿Cuál debe ser el límite de la tole-
rancia del obispo ante un sacerdote, re-
ligioso o religiosa que “va por libre”? A 
usted se le ha criticado mucho por su pasi-
vidad en el asunto de Sor Teresa Forcades, 
ya que la iniciativa para un proceso canó-
nico en Roma sale del propio obispo de la 
diócesis, y ella misma asegura que cuenta 
con el beneplácito de su obispo.

Yo no he sido pasivo en absoluto, sino 
que he hecho muchas gestiones ante el 
caso de Teresa Forcades, ante Roma, ante 
ella misma y ante su monasterio. Eso que 
dicen de mi pasividad es falso. He publi-
cado comentarios semanales, aclarando 
la doctrina de la Iglesia sobre el aborto, 
etcétera, sobre la cual ella en algún caso 
ha disentido. 

Lo que ocurre es que mis gestiones no 
tienen por qué ser públicas ni tienen por 
qué airearse. Y ya digo que eso es falso. 
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31. ¿Y la curia, cree que representa fiel-
mente a la Iglesia de Cristo?

Es mucho decir que “represente a la 
Iglesia”. En general me parece que sí. Que 
pueda servir mejor a Cristo quizá también, 
aunque tampoco la conozco yo como para 
responder. Es muy reformable y los últi-
mos papas ciertamente lo han intentado. 
Me parece que es un objetivo muy bueno.

32. De las virtudes ¿hay alguna en la 
que le guste poner especial énfasis?

De las virtudes cardinales lo más sus-
tantivo es el Amor. El Amor, como diría 
Von Balthasar, es lo único digno de cre-
dibilidad. Pero entendido como el Amor 
del Espíritu Santo en su plenitud, en su 
gratuidad, en su universalidad. Es la vir-
tud de las virtudes, lo único que quedará, 
porque la fe y la esperanza desaparecerán 
y el Amor es lo único eterno. Es el adelanto 
de la plenitud a la que estamos llamados. 
De todos modos las virtudes no se dan ais-
ladamente sino que el amor necesita de la 
fe y la esperanza, todo es un fenómeno del 
mismo Espíritu Santo.

33. ¿Cuál considera que es su mayor 
defecto?

El querer que las cosas sean perfectas 
y no hacer el ejercicio humilde de recono-
cimiento de las limitaciones propias y aje-
nas. A veces eso me hace sufrir.

34. ¿Es fácil confesarse en su diócesis?
Si uno quiere, se confiesa; pero sí que 

echo en falta una mayor disponibilidad 
y dedicación por parte de los sacerdotes 
para hacer accesible este sacramento. 
Creo que hay que fomentarlo.

35. ¿Qué libros está leyendo ahora?

Estuve dudando bastante tiempo de 
elegirlo y al final me convenció el tema que 
eligió Von Balthasar para su ordenación 
sacerdotal y que tiene sus reminiscencias 
agustinianas: son las palabras del Canon 
Romano de la consagración. En castellano 
viene a decir “tomó al pan, lo bendijo, lo 
partió y lo repartió”. Para mí es la eviden-
cia de las manos de Dios que toma la per-
sona y la bendice con la vida, con el per-
dón, con la gracia, con el destino de sal-
vación, y después con sus propias manos 
parte a la persona sacrificialmente al fin 
de que pueda repartirse en el servicio a los 
hermanos, con la palabra, los sacramentos 
o la vivencia del amor en la comunidad.

30. ¿Qué cambiaría de la Iglesia?
Todo aquello que no sea cristiano, evan-

gélico, de Jesucristo. Por ejemplo me viene a 
la cabeza porque hemos hablado de ello, en 
el supuesto de que dentro de la Iglesia haya 
personas que quieran medrar a costa de la 
Iglesia por el prestigio, por la influencia o 
por su autorrealización, simplemente por 
ello me parece que habría que cambiarlo. 

Benedicto XVI habló de la “mundani-
zación” de la Iglesia en el sentido de que 
habla San Juan en su Evangelio del mundo, 
como ausencia del amor del Espíritu Santo 
que ilumina con su verdad. Todo aquello 
que sea adulteración por contagio o por 
interés o por táctica. Todo lo que no sea 
fidelidad al Evangelio y a Jesucristo hay 
que quitarlo de la iglesia. Es el proceso de 
purificación constante a que esta llamada 
la iglesia como dice Lumen Gentium. 

Somos así, hemos de ser así, en los as-
pectos que son renovables hay que cam-
biar. No así los elementos constitutivos, 
que no tienen que cambiar porque son 
voluntad del Señor.
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4 Te diría la paella, como buen valencia-

no, que cuenta con tantísimas formas de 
preparación.

41. ¿Si no hubiera sido sacerdote, en 
qué le habría gustado trabajar?

Cuando terminé el bachiller me plantee 
estudiar medicina, pero con el tiempo he 
descubierto que me gusta la enseñanza y 
la educación en general. De todos modos 
excluí todos los caminos posibles cuando 
decidí ser sacerdote.

42. ¿Con qué personaje del siglo XX le 
gustaría tomar un café?

Romano Guardini ha sido un autor que 
me ha iluminado mucho, así como Henri 
de Lubac o alguien que no es del siglo XX, 
sino del XIX, como el Cardenal Newman, 
que tuvo una historia apasionante. Tam-
bién quizá Jean Guitton, un filósofo cató-
lico muy amigo de Pablo VI que me resulta 
un personaje muy atractivo.

43. ¿Qué le gustaría trasmitir a sus fie-
les en una sola idea central?

Les diría que se arriesgaran a creer con 
toda confianza en Jesucristo. Todo lo de-
más son vestiduras. No tengo más preten-
sión que el hacer que los feligreses crean 
en Cristo con todas sus consecuencias. 

44. Por último y para terminar ¿Conocía 
Infovaticana? Si es así ¿le gusta?

Había oído hablar de vosotros. Me 
gusta en el sentido de que lo que decís 
es objetivamente cierto. Al menos en lo 
que yo conozco no hay una clasificación 
en vosotros de planteamiento previo se-
leccionando una cosa y otra de la infor-
mación, sino que como digo tratáis de ser 
objetivos.

“El espíritu de la letra” de Antoni 
Blanch. Es un profesor de crítica literaria 
que ha dedicado mucho tiempo a estudiar 
las rendijas de fe en la literatura actual y 
moderna. Es un acercamiento creyente a 
la literatura. 

36. Hablando de libros, su hermano 
es el director de la editorial SM, que tie-
ne un libro editado que se llama “De sexo 
también se habla”, con frases como esta: 
“Puede ser que te sientas incapaz emocio-
nal o físicamente de seguir adelante con 
el embarazo, en cuyo caso tendrás que 
hablar con un médico sobre la posibilidad 
de interrumpir el embarazo”. ¿Cómo una 
editorial católica puede editar libros así?

Sinceramente es la primera noticia que 
tengo respecto de ese libro, y no sé decirte 
si dice esa frase o no. Siendo así, eso no 
sería aceptable, sino absolutamente re-
chazable, y me parecería muy mal que lo 
dijera una editorial de inspiración católica 
como SM.

37. ¿Qué música escucha?
Me gusta bastante la música barroca, 

sobre todo Bach, que para mí es el compo-
sitor de referencia; me gusta más que los 
románticos. Me gusta también Telemann.

38. Y el cine ¿le gusta? ¿Cuál es su pelí-
cula favorita?

Me gusta pero no lo tengo muy cultiva-
do. Me impresionó mucho la figura sacer-
dotal de Roma, ciudad Abierta.

39. ¿Le gusta el fútbol? ¿De qué equipo 
es?

Sólo me gusta si gana el Valencia…

40. ¿Cuál es su comida preferida?
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ne, és un camí de créixer en l’amor. Aques-
ta és la raó fonamental de per què l’Evan-
geli és l’Evangeli, és el camí de l’amor més 
perfecte, i l’amor més perfecte es mani-
festa en les situacions de sofriment o de 
dolor. Demanava a Déu que aquell carisma 
que va tenir sant Joan de la Creu, de ser il-
luminat i de recuperar l’alegria profunda, 
precisament en el dolor, m’ho concedís 
d’alguna manera Déu, li ho demanava sin-
cerament. No sé si Déu en la seva miseri-
còrdia m’ho concedeix, no estic a l’alçada 
de sant Joan de la Creu ni de tants cristi-
ans que en el sofriment han estat capaços 
d’estimar més, més profundament amb 
més gratuïtat.

I finalment dir-vos, ahir mateix vaig re-
bre... (no, no és un xec) una carmelita que 
estudia i aprofundeix el concepte d’empa-
tia en Edith Stein; sabeu que és la seva tesi 
doctoral, d’Edith Stein; el concepte d’em-
patia en el personalisme i en Husserl, què 
vol dir ésser en empatia amb el germà? 
Doncs em va escriure un text d’Edit Stein 
dient: què és l’empatia? És arribar al cor 
del germà. I el mestre, l’origen i la font de 
tota empatia és el Déu fet home. Us ho dic 
perquè, si us serveix... de viure el Nadal 
com el màxim d’empatia de Déu amb la 
humanitat. I m’escriu com a complement 
d’aquest pensament, d’aquest missatge, 
un text de sant Joan de la Creu en la seva 
obra coneguda, Llama de amor viva que 
diu així:

No es de tener por increíble que a un 
alma ya examinada, probada y pur-
gada en el fuego de tribulaciones y 
trabajos y variedad de tentaciones, y 
hallada fiel en el amor, deje de cum-
plirse en esta fiel alma en esta vida lo 
que el Hijo de Dios prometió, es de-
cir: que si alguno le amase, vendría 

45. ¿Qué diría a un grupo de laicos inte-
resados por informar sobre la Iglesia?

Sobre todo que fueran muy verídicos 
y objetivos. No tenemos miedo a que de-
fectos nuestros se digan, no hemos de 
tener ningún miedo, siempre y cuando se 
digan también las verdades, las virtudes y 
las bondades, con honradez. No pedimos 
servilismo ni paternalismo de ningún tipo, 
sino que las informaciones sean veraces y 
objetivas, y por supuesto respetuosas.

Muchísimas gracias por su atención y 
por dedicar su tiempo a Infovaticana.com

Paraules del bisbe Agustí durant la felici-
tació de Nadal a la Cúria

Casa de l’Església, 19-12-2013

El primer pensament és el despullament, 
és a dir, la pobresa, l’experiència profunda 
del no-res que som nosaltres. Són pensa-
ments que tenim en teoria: “què ets tu, 
pobre criatura? No ets l’amo de la vida i 
menys encara de la teva salut i del teu fu-
tur!”. Una experiència de companyia amb 
sant Joan Baptista al seu desert. Per tots 
nosaltres, és un repte saber viure aquest 
despullament.

Des d’aquest despullament, un altre 
moment de vivència profunda és fer ofrena 
d’allò que la malaltia, les circumstàncies, 
t’obliguen a renunciar. No és només una 
renúncia, sinó una ofrena, per amor a Déu.

En un tercer moment, no sé com expli-
car-ho ràpidament... perquè el meu itine-
rari d’Advent ha passat per un moment 
clau al voltant de la festa de sant Joan de 
la Creu, el dia 14 de desembre. Sempre he 
pensat que l’Evangeli, en el seu nucli, en 
la seva essència diu que el dolor, el sofri-
ment, l’experiència de pobresa, diguem-
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històricament va restar tancat “des del 
punt de vista oficial” amb la determinació 
del II Concili de Nicea (787), després de 
nombroses disputes teològiques i no pocs 
conflictes polítics: la creació d’imatges i 
els seu ús en el culte és perfectament lícit 
i desitjable, a partir, sobretot del misteri 
de l’Encarnació del Verb, imatge perfecta, 
històrica, carnal, humana de Déu... Tot i 
així, encara continuaria viu el problema a 
la crisi iconoclasta a l’Església d’Orient, en 
el rebuig de les imatges en la pretesa Re-
forma luterana i, per altra banda, també en 
els excessos de formalismes i desitjos no 
confessats de vanitat i ostentació.

Tot plegat hom té la sensació que el pro-
blema era més aviat una típica preocupa-
ció només “eclesiàstica”, que afectava tan 
sols a l’interior de l’Església. Si aprofundim 
una mica, descobrim que la qüestió no és 
talment així. El nucli de la qüestió segueix 
sent que el cristianisme és realment una 
“religió a-icònica”, que professa la fe en un 
Déu absolutament transcendent (fins i tot 
alguns prefereixen no considerar-lo “reli-
gió”, segons el significat comú d’aquesta 
paraula), mentre que és alhora “religió 
històrica, carnal”, que té al seu centre la 
fe en un Home, imatge perfecta de Déu, 
el seu rostre i la serva presència al món, 
que és Jesucrist. Aquesta doble convicció 
és l’origen de la tensió interna, constant, i 
omnipresent, en tots el aspectes de la vida 
eclesial, com ara en l’existència de l’art sa-
grat cristià. El professor de Jaén Francisco 
Juan Martínez Rojas, cita ben a propòsit 
sobre aquest principi, aquell adagi clàssic: 
Maximus in minimis Deus ostenditur, in abi-
ectissimis gloriosissimus (Déu es manifesta 
totalment en realitats insignificants i ple de 
glòria en situacions més humiliants). Si això 

la Santísima Trinidad en él y moraría 
de asiento en él. Lo cual es ilustrán-
dole el entendimiento divinamente 
en la sabiduría del Hijo y deleitándo-
le la voluntad en el Espíritu Santo y 
absorbiéndole el Padre, poderoso y 
fuertemente, en el abrazo abisal de 
su dulzura.

Aquest text per a mi és un desig, és un 
anhel profund per tots nosaltres: que es-
timeu tant, sigui en el sofriment, la prova, 
on sigui, de l’any vinent, que estimeu tant 
que la Trinitat es faci present, il·luminant, 
gaudint de la seva presència, del seu 
amor, aquesta alegria a la qual som convi-
dats pel papa, i obrint-nos generosament 
sense límits al germà, al que més pateix, al 
germà, a Déu i a l’Església.

Brindem doncs, per aquesta manera de 
viure el futur i el demà. Moltes gràcies.

Editorial per a la revista Taüll núm. 40

Amb la Revista Taüll ens posem al servei 
de l’Art Sagrat de l’Església a Catalunya, 
de la seva conservació, el seu estudi i la 
seva difusió. Convé, però, abans esbrinar 
algunes qüestions fonamentals, que justi-
fiquen i determinen el sentit, la vàlua i els 
límits d’aquest servei.

Certament avui no trobem plantejada 
de manera explícita aquella antiga qüestió 
de si ens és lícit fer i emprar imatges sa-
grades, de si el misteri cristià permet d’és-
ser representat físicament, ni que fos per 
mitjà d’una obra d’art. No era una qüestió 
fútil. Avui tampoc no ho és. Hi ha a l’Antic 
Testament la coneguda prohibició de fer 
imatges de Déu (Ex 20,4.23; Dt 27,15); hi 
ha el perill de religiositat supersticiosa o 
màgica, contrària a la veritable fe; hi ha 
la temptació de formalisme i esteticisme, 
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entre l’artista, que concep un contingut i 
una forma bella i és capaç de plasmar-la en 
la matèria, i l’espectador, que rep amb sin-
tonia aquell contingut gaudint-ne gràcies a 
la bellesa formal, en el cas de l’art sagrat 
el que es vol comunicar és talment el que 
anomenem “misteri”. El misteri és un ter-
tium quid decisiu que s’insereix en la crea-
ció i contemplació de l’art sagrat. Per això 
l’adjectiu “sagrat” té un pes més determi-
nant en allò que tractem aquí que no pas 
el substantiu “art”, amb el ben entès que 
si no hi ha creació de bellesa no podríem 
parlar d’art. Tot i així, el que diem explica 
per què moltes obres d’art sagrat romanen 
anònimes i per què de vegades tenen poc 
valor des del punt de vista formal i estètic. 
En el fons, com hem dit abans citant l’adagi 
antic, el misteri pot manifestar la seva glò-
ria en formes ben humils i pobres.

A més, tractant-se de l’art sagrat, l’ar-
tista no és purament creador de la bellesa, 
sinó que pròpiament, el seu mèrit consis-
teix a copsar la bellesa del mateix misteri 
i donar-li forma humana. El misteri és cop-
sat per la fe i no només és raonable (Veri-
tat) i no només és font de vida moral (Bé), 
sinó que posseeix ell mateix la Bellesa. 
Atansar-la demana, junt a la sensibilitat 
envers tot allò que és bell, tota una expe-
riència, fins i tot una vida, que podem dir 
“de sintonia amb el misteri”. L’exemple 
paradigmàtic és en el món de les icones 
orientals i en el seu procés d’elaboració en 
un marc gairebé místic (els monestirs).

Encara que sona una mica exagerat, 
podem dir que la contemplació d’una obra 
d’art sagrat esdevé una mena d’experièn-
cia religiosa o, com altres prefereixen dir, 
una experiència en l’esperit. Nosaltres go-
saríem dir sense por “una experiència en 
l’“Esperit”, amb majúscules. 

és així, amb més raó Déu es manifestarà en 
allò que constitueix el cimal de la creació 
humana que és la bellesa.

Cada època, segons el moment cultural 
i social, té la seva manifestació del mateix 
problema essencial. Així entenem la sobri-
etat meravellosa de l’art romànic, amb el 
seu accent en el transcendent; o la presèn-
cia d’una humanitat transparent del diví 
en l’art gòtic; o la presència palesa d’una 
humanitat ideal a l’art sagrat del Renaixe-
ment; o la decadència de l’art sagrat en el 
context de la modernitat racionalista; o el 
subjectivisme romàntic, etc. La història va 
aportant recursos i, alhora, riscs o perills 
segons l’època. Avui, en el nostre context 
social, cultural i polític, entre altres fronts 
oberts dins la matèria que tractem, ens 
hem d’encarar a un problema de primer 
ordre, que té molt a veure amb el que ales-
hores es plantejava. És el problema de la 
interpretació de l’obra d’art sagrat. 

El problema de la interpretació de 
l’obra d’art sagrat és al darrere de totes les 
qüestions pràctiques que se’ns plantegen 
avui, com ara, la intervenció del poder civil 
en el patrimoni, els impostos, el paper de 
l’Església, el diàleg cultural, l’existència de 
museus d’art sagrat, la litúrgia i els “inte-
ressos estètics” defensats per institucions 
civils i culturals... Naturalment constitueix 
el problema central que justifica i deter-
mina aquesta revista, Catalonia Sacra i el 
mateix SICPAS.

Tota obra d’art necessita, demana per 
ella mateixa, una interpretació, perquè for-
ma part de la seva naturalesa provocar el 
pas d’allò visible a allò invisible; i l’invisible 
no és palès als ulls del cos. Amb més motiu 
cal aquesta interpretació, quan es tracta 
de l’obra d’art sagrat. Perquè, si tota obra 
d’art és una comunicació intersubjectiva 
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4 En el fons, això és el que hi ha a la base 

de la proposta eclesial d’afavorir la via 
pulchritudinis, en tant que camí d’evange-
lització. El que sí queda clar, és que l’obra 
d’art sagrat és per ella mateixa una porta 
oberta al misteri, no només a un misteri 
transcendent indeterminat, que podria dir-
se de tota obra d’art, sinó al misteri concret, 
en el nostre cas cristià, amb les seves for-
mes infinites, tal com ens ha estat revelat 
en Jesucrist (que, lògicament, inclou tota la 
Història de la Salvació). Així ho proposa el 
conegut document del Pontifici Consell per 
la Cultura “Via pulchritudinis, camí privile-
giat d’evangelització i de diàleg”. Aquest 
document encara va més enllà, en el sentit 
que afirma que l’art sagrat, a més de posar 
davant el misteri per ser conegut i cregut 
(evangelització pròpiament), ho fa de tal 
manera que afavoreix o fa possible el dià-
leg amb la cultura del moment, en concret 
amb la manera específica que la cultura té 
de copsar i gaudir de la bellesa:

“(L’art sagrat) pot obrir la via de la 
recerca de Déu i és capaç de disposar 
el cor i l’esperit per a la trobada amb 
Crist, que és la formosor, la santedat 
encarnada oferta per Déu als homes 
per a la seva salvació”

Per tantes raons, doncs, té ple sentit el 
compromís de la revista, de Catalonia Sa-
cra i tot el que fem en favor de l’art sagrat. 
Però encara caldria afegir que tot i no as-
solir totalment aquests objectius més im-
portants, posant a l’abast del públic l’art 
sagrat, farem un servei a la societat, guari-
dor i salvador: el de comunicar la bellesa, 
la qual, segons les conegudes paraules de 
Dostoievski, salvarà el món.

+ Agustí Cortés Soriano. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
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4 Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 21/13.- Constitució del Consell de 
Càritas Diocesana 

Sant Feliu de Llobregat, 7-11-2013

Havent de procedir a la constitució del 
Consell de Càritas Diocesana de la Diòce-
si de Sant Feliu de Llobregat, com a òrgan 
permanent de govern de Càritas Diocesa-
na, erigida per Decret núm. 05/13 de 15 de 
març de 2013,

D’acord amb els estatuts de Càritas 
Diocesana, on s’estableix la forma de no-
menament dels membres del Consell de 
Càritas, aprovats en el mateix decret núm. 
05/13 de 15 de març de 2013,

Havent rebut la proposta per part del 
Director de Càritas Diocesana, dels mem-
bres que formaran el Consell de Càritas 
Diocesana,

Pel present decret, constituïm el Con-
sell de Càritas Diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat que, presidit pel senyor Bisbe 
Agustí Cortés Soriano, estarà format, 

Membres nats
Mn. Joaquim Rius i Adell, Delegat Epis-

copal de Càritas Diocesana
Sr. Joan Torrents i Andreu, Director de 

Càritas Diocesana
Sra. Ana Maria Rubio i García, Secretà-

ria general de Càritas Diocesana
Membres elegits
Sra. Conxa Marquès i Vidal
Sra. Rosa Maria Pol i Pons

Decret 20/13.- Llicència per al trasllat de 
la capella de les Carmelites Missioneres 
del Prat de Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 5-11-2013

Acceptada benignament la petició que 
ens ha estat presentada per les Germa-
nes Carmelites Missioneres, de la Comu-
nitat “Mare de Déu del Carme”, del Prat 
de Llobregat, per al trasllat de la Capella 
del Carrer Industrias, núm. 5, a l’Avinguda 
Montserrat, núm. 132 - 5è. 2a., de la ma-
teixa població,

Havent rebut l’informe del Delegat dio-
cesà per a la Vida Consagrada, donant la 
conformitat a l’espai habilitat a tal objecte;

Pel present decret, donem llicència per 
al trasllat de l’esmentada Capella, i auto-
ritzem perquè s’hi pugui celebrar la Santa 
Missa i s’hi pugui reservar i venerar la San-
tíssima Eucaristia, observades fidelment 
les disposicions canòniques i les normes 
litúrgiques vigents, mentre no disposem el 
contrari.

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

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

Decret 23/13.- Inserció del nom de sant 
Josep en les pregàries eucarístiques
 
Sant Feliu de Llobregat, 12-11-2013

Havent-se decretat per la Congregació 
per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagra-
ments, en data 1 de maig de 2013 (Prot. 
215/11/L), que “el nom de sant Josep, es-
pòs de la Benaurada Verge Maria, s’afegei-
xi a partir d’ara en les Pregàries eucarís-
tiques II, III i IV de la tercera edició típica 
del Missal romà, col·locant-se després del 
nom de la Benaurada Verge Maria”,

Havent-se comunicat en la reunió ordi-
nària de Bisbes de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (núm. 208 del 30 i 31 d’oc-
tubre de 2013), l’acceptació per part de la 
Congregació per al Culte Diví i la Disciplina 
dels Sagraments, de la traducció en llengua 
catalana dels textos a inserir en el Missal 
romà, referent a la menció de sant Josep en 
les Pregàries eucarístiques II, III i IV (Prot. 
535/13/L, de 12 de setembre de 2013),

Pel present decretem que a partir d’ara 
sigui preceptiu de fer l’esment de sant Jo-
sep amb el següent text en català:

- a la Pregària eucarística II:
«amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb 

sant Josep, el seu espòs, amb els 
apòstols i els justos…»;

- a la Pregària eucarística III:
«amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb 

sant Josep, el seu espòs, amb els 
apòstols i els màrtirs…»;

- a la Pregària eucarística IV:
«amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb 

sant Josep, el seu espòs, amb els 
apòstols i amb els sants…»

Sr. Josep Arayo i Sánchez
Sr. Ramon Carbonell i Pujol
Sr. Miquel Fonts i Sagristà
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 22/13.- Nomenament de la delega-
da diocesana de Catequesi 

Sant Feliu de Llobregat, 7 -11-2013

Havent de procedir al nomenament de de-
legada diocesana de la Delegació Diocesa-
na de Catequesi.

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de la inte-
ressada, nomenem, mentre no disposi al-
trament, la Sra. Isabel Campmany Bajona 
per al càrrec de delegada diocesana de la 
Delegació Diocesana de Catequesi, com a 
col·laboradora en l’Església de Sant Feliu 
de Llobregat, al servei del Poble de Déu, 
esperant que l’exercirà com un eficaç ser-
vei a l’Església.

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

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
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4 Decret 25/13. Constitució del Consell Pas-

toral Diocesà 

Sant Feliu de Llobregat, 16-11-2013

Havent de procedir a la constitució del 
Consell Pastoral Diocesà de la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat, segons el que pre-
veien els Decrets Episcopals 07/09, 08/09 
de 17 de juny de 2009; i 16113 de 10 de 
juny de 2013;

Pel present document constituïm el 
Consell Pastoral de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat que, presidit pel senyor Bisbe 
Agustí Cortés Soriano, estarà format, 

Membres nats
Mn. Jaume Berdoy i Alemany, Vicari ge-

neral
Mn. Antoni Roca i Roig, Vicari episcopal
Mn. Josep M. Domingo i Ferrerons, Vica-

ri episcopal
Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, Secre-

tari general i canceller
Membres elegits
Representants territorials
Sra. Mª Carme Molins i Marsans, Arxi-

prestat del Garraf
Sra. Montserrat Jabalera i Parcerisas, 

Arxiprestat de Piera-Capellades
Sra. Eugènia Ghiringhelli Beleyron, Arxi-

prestat de Montserrat
Sr. Pere Noé i Campderrós, Arxiprestat 

de Sant Boi de Llobregat
Sra. Maria Quintana i Cortès, Arxipres-

tat de Sant Feliu de Llobregat
Continuaran la seva representativitat 

per un període de dos anys, segons l’Arti-
cle 15.1 dels estatuts:

Sra. Rosa Llauradó i Calvo, Arxiprestat 
de Bruguers

Sr. Josep Raventós i Ros, Arxiprestat de 
Sant Vicenç dels Horts

que siguin publicats en el Butlletí oficial 
de la Diòcesi, els documents d’aprovació 
per part de la Congregació per al Culte Diví 
i la Disciplina dels Sagraments.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 24/13.- Grup consultiu per assistir 
al bisbe en la remoció de rectors 

Sant Feliu de Llobregat, 15-11-2013

Tal i com es va acordar en la reunió del 
Consell del Presbiteri, celebrada el dia 7 
de novembre de 2013, referent a la remo-
ció i trasllat dels rectors, i segons els cà-
nons 1.742 § 1, i 1.750, del Codi de Dret 
Canònic, en el seu mode de procedir,

Pel present decret constituïm el grup 
estable de preveres per a assistir al Sr. Bis-
be en el cas de remoció d’un rector del seu 
càrrec, que estarà format per:

Mn. Jaume Berdoy i Alemany,
Mn. Antoni Roca i Roig,
Mn. Josep M. Domingo i Ferrerons,
Mn. Manuel Roig i Cisteré, i
Mn. Ramon Mª Bosch i Vendrell.
Donat el cas d’haver de traslladar un 

rector, el Bisbe ordinari triarà dos preveres 
d’aquesta llista. 

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller
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Sr. Sergi Berga i Llopis, Pastoral de jo-
ves, àmbit moviments

Sr. Sebastià Pi i Puig, Pastoral diocesa-
na d’Adults, àmbit moviments

Un representant del Secretariat del 
Consell del Presbiteri

Membres designats pel senyor Bisbe
Per tal de completar la composició del 

Consell Pastoral, segons el que es preveu 
a l’article 6.4 dels Estatuts, continuaran 
com a membres del Consell:

Sr. Lluis Gonzalo i Pasqual.
Sr. Francisco Inarejos de las Heras
Sr. Joan Torrents i Andreu
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

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

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

Decret 26/13. Renovació temporal dels vi-
caris episcopals

Sant Feliu de Llobregat, 4-12-2013

Pe tal d’atendre de la manera més conve-
nient el règim pastoral del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat;

Havent finalitzat el termini establert en 
els decrets de nomenaments de Mn. Jau-
me Berdoy i Alemany com a Vicari general i 
Vicari Episcopal de la Vicaria del Penedès, 
Anoia, Garraf (Decret 19/10); de Mn. Anto-
ni Roca i Roig, com a Vicari episcopal de 
la Vicaria del Llobregat (Decret 20/10), i 
Mn. Josep Maria Domino i Ferrerons, com 
a Vicari episcopal de la Vicaria d’Apostolat 
Seglar i Evangelització (Decret 21/10),

En atenció a les circumstàncies pasto-
rals presents,

Sr. Miquel Vallès i Montané, Arxiprestat 
de Vilafranca del Penedès

Sr. Joan Domènech i Martí, Arxiprestat 
d’Anoia

Membres elegits
Representats funcionals
Gmà. Santiago Ruiz i Gutiérrez, Instituts 

de vida religiosa i Societats de vida apos-
tòlica

Gna. Maria Cruz Sanz i Roldán, Instituts 
de vida religiosa i Societats de vida apos-
tòlica

Sra. Gemma Fabrés i Casals, Pastoral di-
ocesana de Joves, àmbit parroquial

Sr. Miquel Carrasco i Gómez, Pastoral 
diocesana d’Adults, àmbit parroquial

Sr. Llorenç Prats i Segarra i Sra. Maria 
Zaragoza i Formiga, Pastoral diocesana de 
la família, àmbit moviments

Sra. Mari Carmen Márquez i Muriel, De-
legació diocesana de Pastoral de la Salut

Sr. Cristóbal Macías i González, àmbit 
de la tercera edat

Sra. Monika dal Maschio Eisele, Col-
lectiu de professors de religió i moral ca-
tòlica

Sr. Josep Miró i Fisa, àmbit de l’econo-
mia diocesana

Sra. Ana María Rubio García, àmbit de 
la Pastoral Social

Continuaran la seva representativitat 
per un període de dos anys, segons l’Arti-
cle 15.1 dels estatuts:

Mn. Florenci Travé i Travé, Col·legi Dia-
conal

Sra. Pilar García i Sayago, Catequesi
Gna. Begoña Burguete i Musgo, Insti-

tuts de vida religiosa i Societats de vida 
apostòlica.

Sr. Lluís Lorente i Tort i Sra. Montserrat 
Colomés i Angelats, Pastoral diocesana de 
la família, àmbit Acollidors de promesos
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4 Pel present decret, decidim perllongar 

dits nomenaments fins el 30 de juny de 
2014.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller
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4 El bisbe Agustí s’entrevista amb els Dele-

gats diocesans de Família i Vida.

8 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
la reunió de la Subcomissió d’Universitats 
de la Conferència Episcopal Espanyola.

9 de novembre. El bisbe Agustí saluda els 
participants en la IV trobada d’animadors 
de litúrgia organitzada per la Delegació di-
ocesana de Pastoral Sacramental i Litúrgia 
amb motiu del 50è aniversari de la Sacro-
santum Concilium, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Famí-
lia i Vida, a la Casa de l’Església.

10 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la parròquia de Santa Maria de 
Piera on confereix el sagrament de la Con-
firmació i en acció de gràcies per la beatifi-
cació de la serventa de Déu Dolors Vilaseca 
Gallego, religiosa mínima, filla de Piera.

11 de novembre. Visita a la Casa de l’Esglé-
sia d’un grup d’alumnes del Col·legi Mare 
de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llo-
bregat.
Jornades de Formació i Animació Pastoral, 
a la Casa de l’Església.

12 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
la trobada de mossens de la Vicaria del Pe-
nedès, Anoia, Garraf.
El bisbe Agustí presideix l’assemblea ple-
nària de diaques de la Diòcesi de Sant Fe-
liu de Llobregat.
Jornades de Formació i Animació Pastoral, 
a la Casa de l’Església.

13 de novembre. El senyor bisbe presideix 
la reunió del Patronat de la Fundació Lau-
rentius, a la Casa de l’Església.

NOVEMBRE 

1-30 de novembre. Cadena de pregàries 
per les vocacions coordinada amb la resta 
de les diòcesis catalanes i Estada Vocacio-
nal de la Delegació diocesana de Pastoral 
Vocacional a l’Arxiprestat de Garraf.

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

3 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la S.E. Catedral de Sant Llorenç 
de Sant Feliu de Llobregat el diumenge.

5 de novembre. El bisbe Agustí és entre-
vistat pel Sr. Gabriel Ariza, periodista de 
Info-Vaticana.

6 de novembre. El bisbe Agustí es reuneix 
amb voluntaris de Càritas parroquial de 
Gelida per conèixer els pisos d’acollida 
que s’han construït a la vila.
Reunió de la Delegació diocesana de jo-
ventut a la Casa de l’Església.

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

[ ]Crònica
diocesana



9 0 3

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 5

4
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Jornades de Formació i Animació Pastoral, 
a la Casa de l’Església.

14 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
la reunió del Consell de Càritas, a la Casa 
de l’Església.
Jornades de Formació i Animació Pastoral, 
a la Casa de l’Església.
La Delegació de Pastoral Vocacional es 
troba amb catequistes de l’Arxiprestat de 
Garraf amb motiu de l’Estada vocacional a 
l’Arxiprestat.

15 de novembre. Reunió del Consell Epis-
copal.
El bisbe Agustí presideix la presentació 
del projecte Catalonia Sacra a la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat, a l’Església de 
Sant Francesc, a Vilafranca del Penedès.

16 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
la reunió del Consell Pastoral diocesà.
Reunió dels responsables de grups de l’Iti-
nerari Diocesà de Renovació Cristiana, a la 
Casa de l’Església.
Trobada d’agents de la Pastoral de la Salut 
organitzada per la Delegació diocesana de 
la Pastoral de la Salut, a l’Auditori del Col-
legi Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat.

17 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia d’acció de gràcies per la cons-
titució de la Fundació Educativa Esteve Ca-
sals a la parròquia de Sant Vicenç, màrtir, 
de Sant Vicenç dels Horts.

18-21 de novembre. El bisbe Agustí partici-
pa en l’Assemblea Plenària de la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola.

19 de novembre. Trobada de preveres i di-
aques de la Vicaria del Llobregat a la Casa 

de l’Església. Mn. Emili Marlès, de la Diò-
cesi de Terrassa, presenta la ponència Fe i 
raó en relació a l’Encíclica Lumen fidei del 
papa Francesc.

22 de novembre. Reunió de la Delegació 
diocesana de Pastoral de la Salut, a la 
Casa de l’Església.

23 de novembre. Reunió de la Delegació 
diocesana de Pastoral de joves a la Casa 
de l’Església.
El bisbe Agustí predica el recés vocacional 
i presideix l’Eucaristia a la Parròquia de 
Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú, 
en la cloenda de l’Estada vocacional de la 
Delegació de Pastoral Vocacional a l’Arxi-
prestat de Garraf.

27 de novembre. Reunió d’arxiprestos de 
la Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf.

28 de novembre. Reunió d’arxiprestos de 
la Vicaria del Llobregat, a la Casa de l’Es-
glésia.
Pregària vocacional a la Casa de l’Església.

DESEMBRE

1 de desembre. Recés d’Advent de la De-
legació diocesana de joves a la Casa de 
l’Església.

2 de desembre. Trobada d’equips de pas-
toral d’escoles cristianes, convocada per 
les Delegacions diocesanes d’Ensenya-
ment i joves, a la Casa de l’Església.

4 de desembre. Reunió de la Delegació di-
ocesana de Vida consagrada, a la Casa de 
l’Església.
Trobada de diaques a la Casa de l’Església.
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4 17 de desembre. El senyor bisbe saluda 

i felicita el Nadal als treballadors i col-
laboradors de Càritas que es reuneixen a 
la Casa de l’Església.

19 de novembre. Exèquies del cardenal 
Ricard Maria Carles a la Catedral de Barce-
lona. Hi assisteix el Vicari general en nom 
del bisbe Agustí.
Felicitació de Nadal de la Cúria diocesana 
de Sant Feliu de Llobregat.

21 de desembre. Reunió de coordinadors 
de la Delegació diocesana de Catequesi i 
presentació de la nova delegada diocesa-
na, la Sra. Isabel Campmany.
Missa de Nadal al Centre penitenciari Bri-
ans 1, presidida, en nom del bisbe Agustí, 
pel Vicari episcopal, Mn. Josep M. Domin-
go.

25 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia de Nadal a la Catedral de Sant 
Llorenç.

27 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Casa Provincial de les Do-
miniques de la Presentació, a Barcelona, 
en la inauguració del Capítol Provincial.

31 de desembre. Pregària de cap d’any a la 
capella de la Casa de l’Església.

Reunió de la Delegació diocesana de jo-
ves, a la Casa de l’Església.

6-8 de desembre. Recés de la Delegació 
de joves al Monestir de Poblet.

7 de desembre. Vetlla de pregària de la Im-
maculada a la Basílica de la Mare de Déu 
de la Mercè de Barcelona.

10 de desembre. Recés d’Advent amb els 
preveres i diaques de la Diòcesi, predicat 
pel bisbe Joan Piris.

11 de desembre. Trobada d’agents de pas-
toral de la Delegació diocesana de Pasto-
ral de la Salut, a la Casa de l’Església.

13 de desembre. Reunió de la Delegació 
diocesana de joves a la Casa de l’Església.

14 de desembre. Recés d’Advent de la De-
legació per a la Vida Consagrada, predicat 
per Mn. Joaquim Rius, a la Casa de l’Esglé-
sia.
Trobada de Nadal de professors i mestres 
cristians de la Delegació diocesana d’En-
senyament a la catedral de Sant Llorenç.
Reunió de coordinadors de la Delegació 
diocesana de Família i Vida a la Casa de 
l’Església.
Trobada de Diàleg en Família de la Delega-
ció diocesana de Família i Vida a la Casa de 
l’Església.

15 de desembre. Trobada de Nadal del Mo-
viment ACO, a la Casa de l’Església.

16 de desembre. Trobada de Nadal de tre-
balladors i voluntaris de Càritas diocesa-
na, a la Casa de l’Església.
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destinada a les necessitats que atén Càri-
tas, incloent l’ajuda als damnificats pel tifó 
de les Filipines.

Un cop acabada la celebració, tots els 
presents van poder continuar una estona 
de germanor diocesana, en un clima de 
gran joia, a la Sala Ibèria de Sant Feliu, 
propera a la Catedral de Sant Llorenç.

Text de presentació de l’Any de la fe a la 
diòcesi, a l’inici de l’eucaristia de cloenda

Catedral de Sant Llorenç, 24-11-2013

Anem a evocar alguns moments del que ha 
estat l’Any de la fe. No és una crònica com-
pleta, no hi surt tothom ni cada activitat. El 
conjunt de les parròquies, les comunitats, 
els moviments de la diòcesi; les delegaci-
ons del bisbat, l’acció de cada grup i de 
cada cristià i cristiana és el que ha fet real 
l’Any de la fe, i és molt més del que aquí 
es recorda. Això és només una evocació 
que ens ajudi a fer memòria i a entrar en 
la celebració.

El papa Benet XVI, l’octubre del 2011, va 
escriure una carta apostòlica a tota l’es-
glésia amb el títol de Porta Fidei, la Porta 
de la Fe. Hi deia: “He decidit convocar un 
Any de la Fe. Començarà l’11 d’octubre de 
2012, en el cinquantè aniversari de l’ober-
tura del Concili Vaticà II, i acabarà en la 
solemnitat de Jesucrist, Rei de l’univers, el 
24 de novembre de 2013 (...) Desitjo que 
aquest Any susciti en tot creient l’aspira-
ció a confessar la fe amb plenitud i amb 
renovada convicció, amb confiança i amb 
esperança. 

Crec Senyor, però augmenta la meva 
fe. El logo de l’Any de la fe, la petita barca 
dels deixebles, a veles desplegades pels 
braços oberts de Crist salvador, impulsa-

Multitudinària celebració diocesana en la 
cloenda de l’Any de la fe

Més de 600 fidels, provinents de tots els 
arxiprestats del bisbat, vam omplir de gom 
a gom la catedral de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, ahir, diumenge 24 de 
novembre, a partir de les 18.00 h, en una 
eucaristia molt participada, presidida pel 
bisbe Agustí Cortés.

Abans d’iniciar la celebració, es va llegir 
un text, acompanyat de la projecció d’unes 
imatges, que evocaven els moments més 
significatius viscuts a la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat al llarg d’aquest Any de 
la fe.

Al començament de l’eucaristia, també 
es va tenir un record als 34 màrtirs rela-
cionats amb la nostra diòcesi, beatificats 
recentment a Tarragona.

El bisbe Agustí, durant la seva homilia, 
va aprofundir sobre el valor i la vivència de 
la fe, a partir de les lectures de la litúrgia 
dedicada a Crist Rei i reprenent les idees 
recollides a l’encíclica Lumen Fidei.

Les pregàries dels fidels van ser prepa-
rades i llegides per representants dels nou 
arxiprestats de la diòcesi, mentre que les 
ofrenes del pa i el vi van ser presentades 
per membres del Consell Diocesà de Càri-
tas. La col·lecta d’aquesta eucaristia anirà 

[ ]Informacions
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4 mateix dia de l’aniversari, l’11 d’octubre. I 

escrivia citant Joan Pau II: “Sento més que 
mai el deure d’indicar el Concili com la gran 
gràcia de què l’Església s’ha beneficiat en 
el segle XX. Amb el Concili se’ns ha ofert 
una brúixola segura...” I afegia Benet XVI: 
el Concili pot ser i esdevenir un cop més 
una gran força per a la renovació sempre 
necessària de l’Església. (Porta Fidei 5). 

A la diòcesi de Sant Feliu s’han prepa-
rat unes fitxes de catequesi sobre el Cre-
do que han arribat a tots els àmbits. En 
moltes parròquies i grups s’han fet servir 
per ajudar a complir un dels objectius de 
l’any: “Redescobrir els continguts de la fe 
professada, celebrada, viscuda i pregada, 
i reflexionar sobre el mateix acte amb què 
es creu, és un compromís que tot creient 
ha de fer propi (Porta Fidei 9)”. 

Els nou arxiprestats del nostre bisbat 
han tingut trobades de celebració de la fe 
que professem, d’aprofundiment en els ar-
ticles principals del Credo, la fe en el Pare, 
el Fill i l’Esperit Sant.

Temps de Pasqua, temps dels sagra-
ments de la victòria del Crist. La trobada 
amb els malalts, la força de la fe que ha 
acompanyat tota una vida, també ara a 
l’hora de la vellesa i la malaltia.

La vicaria del Penedès, Anoia i Garraf 
fa molts anys que celebra la seva trobada 
Pasqual, reunint representació de totes 
les parròquies dels quatre arxiprestats: 
Piera-Capellades, Anoia, Vilafranca i Gar-
raf. Aquest any encara amb més motiu, el 
ciri de la llum de Crist, la llum de la fe, va 
brillar amb alegria intensa per a totes les 
comunitats reunides el 12 de maig a Sant 
Pere de Riudebitlles.

El 16 de juny es van trobar a Molins de 
Rei les parròquies de la Vicaria del Llobre-
gat aplegades en els seus cinc arxipres-

da pel vent de l’Esperit, sota la mirada del 
Pare. Aquesta navegació ha rebut un nou 
impuls en aquest Any de la fe.

El bisbe Agustí, fent-se ressò de la in-
vitació del papa, també ha enviat a tots 
els diocesans de Sant Feliu una carta pas-
toral, amb el títol: “La bellesa de la fe i el 
goig del seu anunci”. Ens hi diu: Si creure 
no és per a nosaltres un veritable goig, una 
font de claredat i felicitat, potser no creiem 
de debò. I també: Qui creu va convertint-se 
a Jesucrist dut per amor a Ell, seduït per la 
bellesa del seu perdó, el seu Evangeli, la 
seva persona i la seva obra. Tard o d’hora 
acaba experimentant l’immens gaudi de 
ser estimat per Ell.

Un cartell lluminós, amb la llum daura-
da del temple de la Sagrada Família i amb 
el lema “Tingues fe i no tinguis por” ha 
estat distribuït per totes les diòcesis cata-
lanes. A l’entrada dels nostres temples i lo-
cals moltes pancartes com aquesta donen 
la mateixa benvinguda.

Una fe confessada. Una fe celebrada. 
Una fe viscuda i una fe pregada. Aquest ha 
estat el programa de l’any. Les activitats 
diverses han tingut aquests objectius. La 
formació en la fe, la professió més cons-
cient d’allò que creiem ha tingut el seu 
espai.

Un instrument que el papa Benet ha 
volgut commemorar i potenciar. Al llarg 
de l’any 2012 s’ha celebrat el vintè aniver-
sari del Catecisme de l’església Catòlica 
promulgat pel Papa Joan Pau II. Aquest 
catecisme ens ha recordat allò essencial 
de la fe, amb aquella distribució que ha 
esdevingut clàssica: el que creiem, el que 
celebrem, el que vivim i el que preguem.

L’Any de la fe ha estat també una me-
mòria dels 50 anys del Concili Vaticà II. El 
papa va voler inaugurar l’Any de la fe el 
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4color de l’Any de la fe en les seves diverses 
dimensions.

Els grups i les delegacions de Càritas, 
de Catequesi, d’Ensenyament, de Família 
i vida, de Litúrgia, de Missions, d’Ecume-
nisme, tot s’ha amarat d’aquests objectius 
de l’any.

Al mes de maig hi va haver el pelegri-
natge diocesà a les antigues esglésies de 
l’Àsia Menor, a l’actual Turquia. El record 
de sant Pau, de les esglésies de l’Apoca-
lipsi, de Santa Maria a Efes, ens parla de 
l’origen apostòlic de la fe.

L’Itinerari Diocesà de Renovació Cris-
tiana, començat a la diòcesi ja des de 
l’any 2011, és un instrument que també 
col·labora als objectiu de l’Any de la fe. La 
vivència renovada i més intensa del tro-
bament personal amb Jesús i la proposta 
d’anunci i comunicació de la fe.

L’Any de la fe arriba al seu final, però 
ens deixa molts fruits. Els més importants 
són els amagats, aquella trobada personal 
amb Jesús que s’ha pogut produir, renovar 
o fer més intensa. Això només ho sap el 
Senyor. També aquells fruits de vida co-
munitària. Hi ha també uns fruits que ens 
han deixat el papa Francesc i els nostres 
bisbes. 

Al llarg de l’Any de la Fe hi ha hagut un 
fet insòlit en la vida de l’església: la re-
núncia del papa Benet XVI i l’elecció del 
papa Francesc. Al gran exemple d’humili-
tat i amor a l’església del papa emèrit, s’ha 
sumat l’alegria i l’esperança suscitada pel 
nou papa Francesc. Ell ens parla sovint de 
la fe, amb paraules directes i gestos evoca-
dors. Acaba d’escriure’ns també una carta 
Lumen Fidei on ens diu al final: “Recordeu 
que el qui creu no està mai sol. Ensenyeu-
nos a mirar amb els ulls de Jesús, perquè 
ell sigui llum en el nostre camí”.

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

tats: Montserrat, Sant Feliu de Ll., Sant Vi-
cenç dels Horts, Sant Boi de Ll. i Bruguers. 
Era la primera vegada que es feia una tro-
bada així i va ser una gran experiència de 
comunió i d’experimentar la joia de la fe i 
el testimoni.

Els preveres de totes les diòcesis de 
Catalunya van tenir la seva trobada al mo-
nestir de Poblet. Un dia de germanor, de 
renovada catequesi sobre la fe i el ministe-
ri de proclamar l’evangeli.

Els moviments juvenils de la diòcesi, 
com la JOC, la JARC, els centres d’esplai, 
els escoltes i molts d’altres han fet les se-
ves trobades de formació, de celebració de 
la fe. I la delegació de joves ha convocat 
grans trobades per als diversos grups.

També els moviments d’adults han fet 
les seves activitats i trobades per ajudar-
se en el camí de la fe i en la missió de do-
nar testimoni de l’evangeli.

Totes les delegacions del bisbat han dut 
a terme el seu programa de treball amb es-
pecial atenció a l’Any de la fe. Jornades de 
formació, trobades, recessos, difusió de 
materials. L’Any de la fe també implica la 
preocupació per la justícia social i el diàleg 
amb diferents visions de la vida i el món. El 
bisbe Agustí va participar en un acte sobre 
el dret a l’habitatge, a la seu dels caste-
llers de Vilafranca.

A la casa de l’església, trobada de reli-
giosos i religioses. La vida consagrada és 
una de les riqueses de la diòcesi i un testi-
moni molt important del tresor de la fe i de 
la seva transmissió.

Hi ha moltes activitats de les Delega-
cions i dels seus grups a cada parròquia 
que formen part de la vida ordinària de 
l’Església, és allò que es fa sempre i cada 
any perquè forma part de la vida cristia-
na..., però que enguany ha agafat més el 
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4 ta diòcesi, en un acte que es va fer a l’es-

glésia de Sant Francesc de Vilafranca del 
Penedès, on es va presentar públicament 
el projecte. 

Catalonia Sacra és un projecte de dina-
mització cultural i turística impulsat pels 
deu bisbats amb seu a Catalunya que vol 
acostar al púbic l’extens patrimoni de l’Es-
glésia, i donar a conèixer el resultat de la 
vinculació que durant més de 2.000 anys 
han tingut la cultura, la identitat i l’espi-
ritualitat. Al Bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat, cinc itineraris i diferents activitats 
integren les primeres propostes.

Algunes de les rutes inicials que propo-
sa el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat són 
El castell i l’Hospital, El Llobregat, la Costa 
del Garraf, Monestir i esglésies, del romà-
nic al gòtic i Montserrat. L’objectiu és po-
der oferir, periòdicament, i també sota de-
manda, aquests itineraris seleccionats pel 
seu valor artístic i singularitat patrimonial. 

Aquesta proposta inicial de rutes es po-
drà anar ampliant o modificant.

Les activitats de Catalonia Sacra al Bis-
bat de Sant Feliu de Llobregat van comen-
çar aquest mateix 15 de novembre amb 
l’activitat Obra Mestra. L’historiador de 
l’art Cèsar Favà ha parlat, després de la 
presentació, entorn del Retaule de la Mare 
de Déu i Sant Jordi, de Lluís Borrassà. La 
iniciativa de l’Obra Mestra pretén divulgar 
una peça d’alt valor del patrimoni de cada 
un dels bisbats, posant en relleu les seves 
diferents qualitats: simbòliques, històri-
ques, litúrgiques, artístiques, etc.

Pel que fa a l’Acte convidat, des de Ca-
talonia Sacra se suggereix una activitat 
que ja es fa habitualment al propi bisbat, 
però que tingui un interès cultural innega-
ble. En el Bisbat de Sant Feliu de Llobre-
gat s’ha cregut convenient “convidar” els 

Al llarg de tot l’any el bisbe Agustí ha 
escrit la seva secció al Full Dominical cen-
trant-se en els testimonis de la fe i la con-
versió. Ara aquests articles es publiquen 
aplegats en un llibre que tindrà àmplia 
distribució i quedarà com un fruit d’aquest 
Any de la fe, per tornar a aprofundir, per 
difondre com una invitació a reproduir en 
els nostres dies el que aquests testimonis 
ens presenten.

Els bisbes de la Tarraconense també 
avui 24 de novembre ens ofereixen una 
carta: “Transmetre el tresor de la fe” i ens 
animen a mirar endavant amb esperança 
per “avançar-nos, testimoniar, dialogar i 
proposar la fe amb l’audàcia que tenien 
els primers apòstols i deixebles, que par-
laven amb valentia, confiats en el Senyor 
(Ac 14,3)”.

Els bisbes recorden que Jesucrist és 
l’essencial en la vida del cristià: “Estem 
convençuts que comunicarem l’Evangeli 
en la mesura que ens centrem decidida-
ment en el que és més fonamental, la fe en 
Jesucrist Ressuscitat, creguda en l’Esglé-
sia”. Animen a comunicar Crist “a través 
de la nostra manera de ser i de viure en el 
món, mostrant sempre un rostre fratern, 
obert i acollidor, expressió d’una humani-
tat intensa i cordial”.

Inicien les activitats de Catalonia Sacra al 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

18-11-2013

Una seixantena d’assistents a l’acte de 
presentació, divendres 15, a Vilafranca del 
Penedès.

El bisbe Mons. Agustí Cortés va presidir 
el divendres 15 de novembre la presenta-
ció del projecte Catalonia Sacra en aques-



9 0 9

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 5

4

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

En nom dels treballadors i col·laboradors 
de la Casa, Mn. Xavier Armengol, delegat 
de Patrimoni, ha dirigit unes paraules de 
felicitació al bisbe Agustí i a tots els pre-
sents, amb records a moments significa-
tius d’aquest any i una mirada d’il·lusió al 
proper any, que serà el desè de la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat.

La salutació i felicitació de Nadal del 
bisbe ha inclòs un moment d’especial con-
fidència sobre les seves vivències més ín-
times durant la convalescència de la seva 
malaltia, que parlaven de creixement per-
sonal i d’unió amb Déu.

Pessebres vivents de Corbera de Llobregat 
i de les Gunyoles d’Avinyonet, ambdós 
amb una gran tradició i un fort arrelament. 
Aquests tindran representacions el mes de 
desembre i gener.

El 15 de febrer de 2014 s’ha programat 
la primera ruta guiada de Catalonia Sacra al 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. La desco-
berta “Esglésies entre vinyes; l’Arxiprestat 
de Vilafranca”, inclosa dins de la ruta més 
extensa “Monestir i esglésies, del romànic 
al gòtic”, passarà per la basílica de Santa 
Maria de Vilafranca, l’església de Sant Fran-
cesc de Vilafranca, el temple de Sant Martí 
Sarroca, l’església Prioral de Sant Sebastià 
dels Gorgs d’Avinyonet del Penedès.

Seguiran les activitats programades 
el 27 d’abril de 2014, amb un recorregut 
guiat per la Catedral de Sant Llorenç de 
Sant Feliu de Llobregat. Les visites a les 
catedrals proposades per Catalonia Sacra 
són singulars, perquè es fa incidència tant 
en el valor i la singularitat artística com el 
sentit original del temple, la seva raó de 
ser i la seva lògica al servei de la comuni-
tat cristiana.

Felicitació de Nadal a la Cúria

Avui, 19 de desembre, a les 13.30 h ha 
tingut lloc a la Casa de l’Església la tradi-
cional felicitació nadalenca entre el bisbe 
Agustí i els treballadors de la Cúria i altres 
col·laboradors dels consells de la diòcesi.

Per començar, s’ha fet un moment de 
pregària en record del que fou l’anterior 
pastor del territori de l’actual Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat, l’arquebisbe emè-
rit de Barcelona, cardenal Ricard Maria 
Carles, les exèquies del qual tenien lloc 
a la catedral de Barcelona aquest mateix 
matí.
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dipositar-los a la Secretaria general de la 
diòcesi. En aquells casos en què estiguin 
relligats amb altra documentació, caldrà 
desfer els llibres o lligalls per aportar ex-
clusivament allò que pertoca cronològica-
ment.

3. Un cop ens hàgiu facilitat la docu-
mentació original, es portaran a les nota-
ries habilitades a tal efecte per protocol-
litzar per municipis els testaments i es 
retornarà a cada parròquia una còpia del 
protocol notarial que inclogui els respec-
tius testaments, sense cap càrrec per a les 
parròquies.

Tenint present que els arxius històrics 
parroquials, a data d’avui, poden estar, 
parcialment o total, en dipòsit tant a l’Ar-
xiu Històric de l’Arquebisbat de Barcelona 
com a l’Arxiu Històric del nostre Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat, els rectors només 
heu de respondre per la documentació de 
l’arxiu històric parroquial i de l’arxiu par-
roquial en curs –en funció de la data- que 
teniu físicament a la parròquia.

La persona que coordinarà tot aquest 
procés serà Mn. Albert Ruiz, que el podreu 
trobar els dimarts i dijous a l’Arxiu Històric 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, de 
10.30 h a 13.00 h.

Sabem que aquest procés és un plus 
més de feina per a vosaltres, tot i que 
estem convençuts que sabreu trobar els 
suports adients per poder complir els ter-
minis.

Jaume Berdoy i Alemany, prve.
Vicari general

Carta del vicari general als rectors sobre 
els testaments davant de rector 

Sant Feliu de Llobregat, 29-10-2013

Benvolgut Sr. Rector,
Tal com ja sabeu, la promulgació, per 

part de la Generalitat de Catalunya, del 
Decret Llei 8/2012, de 27 de desembre, 
va permetre ampliar fins al gener de l’any 
2015 el termini que obligava els rectors -i 
subsidiàriament les diòcesis- a protocol-
litzar els testaments atorgats davant de 
rector entre els anys 1908 i 2008. L’in-
compliment d’aquest termini obligaria els 
rectors i les diòcesis a atendre responsa-
bilitats jurídiques per negligència, la qual 
cosa, evidentment, hauríem d’evitar, no 
només per les conseqüències legals sinó, 
també, per ser fidels a la confiança diposi-
tada en els preveres i rectors, per a l’acció 
testamentària.

A efectes pràctics i de calendari, què 
ens cal fer:

1. A finals del proper mes de novembre 
tots els rectors ens heu de facilitar la relació 
de testaments (testaments, últimes volun-
tats, inventaris, protocol·litzats o no) sig-
nats pels rectors entre els anys 1908 i 2008.

2. A finals del mes de desembre ens 
heu de fer a mans els testaments originals 

[ ]Vicaria
General
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Convocatòria per a la reunió informativa 
sobre la campanya de Germanor 

Sant Feliu de Llobregat, 8-10-2013

Benvolgut Sr. Rector,
Per parlar de la campanya de “Germa-

nor” d’enguany (Diumenge 17 de novem-
bre), així com altres temes relacionats 
amb la gestió econòmica, us convoquem 
a la reunió que tenim cada any per aquest 
motiu.

A la reunió, que serà presidida pel Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. 
Agustí Cortés i Soriano, convindria que 
vingués acompanyat d’alguns membres 
del Consell d’Economia parroquial i serà 
conjuntament amb les dues Vicaries. Tin-
drà lloc a: Casa de l’Església, c/. Armente-
res, 35 Sant Feliu de Llobregat. Dimarts 29 
d’octubre, a les 21.00 h.

Tot i que ja ens hi referirem, us haig de 
dir que ens interessa molt a tots que la 
Diada de “Germanor” sigui realment reei-
xida. Per això cal la nostra motivació per 
fer-la extensiva a les nostres comunitats.

En aquesta reunió us lliurarem la docu-
mentació referent a la administració par-
roquial; gran part és idèntica a la tramesa 
en anys anteriors i per tant ja coneguda 
per tots. Ens agradaria poder establir un 

“Culminant l’Any de la fe…” VIII Jornades 
de formació i animació pastoral

De l’11 al 14 de novembre ha tingut lloc el 
cicle de xerrades organitzat per la Delega-
ció Diocesana de Pobles i Comarques i el 
Centre d’Estudis Pastorals, a l’auditori de 
la Casa de l’Església, de Sant Feliu de Llo-
bregat, de les 21.30 a les 23.00 h.

També aquest any han estat un èxit 
de participació, amb més d’un centenar 
d’assistents cada vespre. Les diverses po-
nències, aglutinades sota el títol comú de 
“Culminant l’Any de la fe...” van ser molt 
valorades pels fidels que van assistir-hi, 
provinents dels arxiprestats de Bruguers, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llo-
bregat, Sant Vicenç dels Horts i Montser-
rat, que formen la Vicaria del Llobregat.

Al programa van intervenir Gemma Bas 
i Vicenç Vila, autors del documental “Jo 
crec”; Josep Maria Benítez Riera, sj, ex 
degà d’Història de la Universitat Gregori-
ana de Roma; Goretti Pomé, professora i 
artista; Albert M. Manich Bou, enginyer i 
investigador científic del CSIC.

[ ] [ ]Vicaria del 
Llobregat

Administració 
econòmica



N o v e m b r e  -  D e s e m b r e  2 0 1 39 1 4
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 5
4 diàleg sobre totes les qüestions del tema 

econòmic parroquial i diocesà.
També informarem de l’estat econòmic 

del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat refe-
rent a l’any 2012.

Cordialment vostre,

Francesc Xavier Escolà, diaca. 
Ecònom.

Reunió 16-11-2013

La renovació de la meitat dels membres 
del CPD es va fer efectiva en el transcurs 
d’aquesta reunió. En la primera part, amb 
la presencia dels consellers sortints i dels 
entrants, es va seguir amb el treball en-
degat en la reunió anterior sobre el do-
cument de la CEE “Orientacions pastorals 
per a la coordinació de la família, la parrò-
quia i l’escola en la transmissió de la fe”. 
El senyor Josep M. Guardiola i la senyora 
Dolors Ripollès, delegats de Família i Vida 
del bisbat de Sant Feliu, van analitzar el 
document des del punt de vista de la famí-
lia, establint pautes i actituds que cal tenir 
en compte des de casa per a la transmissió 
i vivència de la fe. 

A continuació es va informar dels actes 
de cloenda de l’Any de la Fe del dia 24 de 
novembre, així com d’altres notícies de la 
diòcesi.

En la segona part de la reunió, i ja no-
més amb els membres que formaran el 
nou Consell, es va procedir a la presenta-
ció dels consellers i a l’elecció del Secre-
tariat. Els elegits per al nou secretariat 
van ser el senyor Joan Torrents, la senyora 
Carme Molins i la senyora Maria Quintana.

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

com els petits assoliments que es van rea-
litzant en algunes de les comunitats on es 
realitza. 

El Consell del Presbiteri acaba amb un 
breu torn obert de paraula.

Reunió 7-11-2013 

Comentades i valorades diverses infor-
macions puntuals és presentat al Consell 
del Presbiteri el reglament per a una nova 
Delegació per al Diaconat Permanent, or-
denat a crear una estructura concreta per 
aquest ministeri al si de l’església dioce-
sana. Ha de ser un espai per refermar la 
comunió eclesial i vetllar per aquells as-
pectes que son específics del ministeri 
diaconal: àmbit vocacional, incidència en 
l’àmbit familiar i altres.

Tot seguit es planteja un diàleg sobre 
l’atenció pastoral als centres penitencia-
ris, concretament a Brians que és el centre 
penitenciari ubicat dins la nostra diòcesi. 
Les persones que actualment en tenen 
cura demanen una presència estable d’al-
guns capellans en ordre al servei religiós a 
Brians 1, que està menys atès. El Consell 
del Presbiteri valora aquest servei i es fan 
diverses propostes d’atenció, quedant ara 
a càrrec del Consell Episcopal i a l’equip 
responsable de la pastoral penitenciària 
del Centre donar forma concreta a aquest 
servei.

Amb brevetat ja de temps es fa una re-
sumida informació i valoració del moment 
present de l’Itinerari Diocesà de Renovació 
Cristiana, constatant tant les dificultats 

[ ]Consell
del Prebisteri
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Trobada de voluntaris visitadors de ma-
lalts

Sant Feliu de Llobregat, 30-10-2013

Benvolgut mossèn, religiós/a o laic/a,
Us escric per informar-vos de la propera 

Trobada per voluntaris visitadors de ma-
lalts. L’equip de la Delegació de Pastoral 
de la Salut l’hem organitzada pel matí del 
proper dissabte 16 de novembre. Serà al 
Col·legi Bon Salvador (c/Armenteres, 39), 
al costat de la Casa de l’Església del Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat. El programa 
previst és:

10.00 h. Benvinguda, presentació i ora-
ció. 

10.15 h. “La discreció i la confidenciali-
tat en la visita als malalts”. 

Mn. Vicenç Guinot. Rector de Sant Joan 
Despí i capellà de l’Hospital Moisès Brog-
gi.

11.00 h. Presentació del mapa de la PS 
en el nostre bisbat.

11.15 h. Descans i cafè.
11.45 h. Vídeo “Jo crec”. Sobre la belle-

sa de la fe i l’encontre amb Jesucrist.
12.45 h. Fe i caritat. “…també nosal-

tres hem de donar la vida pels germans”. 
(Tema i  lema de la    campanya del malalt 
2013-14).

Carta convocant els responsables i ani-
madors de la pastoral amb adolescents i 
joves a les Escoles Cristianes del bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 12-11-2013

Benvolguts,
Amb la present us faig arribar l’ordre 

del dia per a la Trobada dels Equips de 
Pastoral a les Escoles Cristianes del bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat. Ho faig en nom 
propi i també del delegat d’Ensenyament. 
Recordeu que ens trobarem a la Casa de 
l’Església de Sant Feliu de Llobregat (car-
rer d’Armenteres, 35), el dilluns 2 de de-
sembre, de les 15.30 a les 17.00 h.

Volem crear un espai on compartir les 
inquietuds i les accions pastorals en el 
marc que ens ofereix l’escola. Per ajudar-
nos a la reflexió us adjuntem un article de 
l’Antonio Ávila Blanco, publicat al número 
442 de la revista Misión Joven, d’aquest 
mes de novembre, que té per títol “Inteli-
gencia emocional y pastoral”.

Confirmeu, si us plau, la vostra assistèn-
cia enviant un correu electrònic a joventut@
bisbatsantfeliu.cat. També si voleu afegir al-
gun altre punt a l’ordre del dia, digueu-m’ho.

Fins aleshores,
Carles Muñiz Pérez, pvre.

[ ] [ ]Joventut Pastoral
de la salut
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D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

12.45 h. Treball del tema 4:Espirituali-
dad del agente de pastoral.

13.30 h. Posada en comú.
13.45 h. Comiat o dinar a la Casa de l’Es-

glésia.
Esperem que els temes siguin del vos-

tre interès i, per la bona organització de 
la Jornada, convindria avisar de la vostra 
participació abans del dimarts 10.

Els que us quedeu a dinar cal saber-ho 
el dia 5. El preu del dinar són 15€. (i si al-
guna persona necessita un menjar especi-
al es pot demanar). Ho podeu fer trucant 
al Bisbat (93.632.76.30) i parlant amb la 
germana Maria Dolors, o bé amb mi (bé 
per mail o al tel. 676.758.461).

Moltes gràcies,

Mn. Xavier Sobrevia
Delegat diocesà de Pastoral de la Salut

Sr. Javier Velasco. Professor de Sagrada 
Escriptura.

13.30 h. Presentació del fulletó per di-
fondre la PS.

13.45 h. Comiat.
Confio que cada dia tinguem més preo-

cupació pels malalts i que us sigui interes-
sant la proposta. Feu la difusió que creieu 
més oportuna.

Moltes gràcies

Mn. Xavier Sobrevia
Delegat de Pastoral de la Salut de 

Sant Feliu de Llobregat 

Trobada d’agents de Pastoral de la Salut

Sant Feliu de Llobregat, 25-11-2013

Benvolgut mossèn, religiós/a o laic/a,
Com vàrem acordar en la passada tro-

bada d’Agents de Pastoral de la Salut, el 
dia 1 d’octubre, realitzarem una propera 
trobada per treballar els tres temes se-
güents de la “Campanya de reflexió sobre 
la Pastoral Hospitalària”.

Estan convidats tots els que treballen 
en l’atenció espiritual i religiosa en un hos-
pital o residència. 

Serà a la Casa de l’Església el dimecres 
11 de desembre a les 10.00 h, amb aquest 
programa:

10.00 h. Benvinguda, pregària i presen-
tació.

10.15 h. Presentació de la campanya de 
reflexió, presentació dels resultats prelimi-
nars de l’enquesta i distribució per grups. 

10.45 h. Treball del tema 2: La nueva re-
alidad del hospital actual. 

11.30 h. Descans i cafè.
12.00 h. Treball del tema 3: Dificultades 

de los agentes pastorales y de los SARCHs, 
y retos para el futuro.
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4 mútuament en la tasca tan important de 

ser homes i dones que per damunt de tot 
volem ser testimonis del que és més im-
portant en la nostra vida de consagrats i 
consagrades: cercadors de Déu. 

Amb el meu afecte i agraïment.

P. Josep M. Henríquez-Farreras, OSB
Delegat per a la Vida Consagrada

Carta per convidar al recés d’Advent

Sant Feliu de Llobregat, 20-11- 2013

Benvolgudes germanes i germans,
Us convido a la trobada - recés d’Advent 

que tindrà lloc, si Déu vol, a la Casa de l’Es-
glésia. 

Dia: 14 de desembre, dissabte. 
Adreça: Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 936 

327 630 
ORDRE DEL DIA
10.00 h. Acollida.
10.15 h.  A l’auditori, recés d’Advent per 

Mn. Joaquim Rius Adell, rector de la parrò-
quia de Sant Just i Pastor de Sant Just Des-
vern i Delegat de Càritas Diocesana.

11.15 h. Piscolabis.
11.45 h. Espai de reflexió.
13.15 h. Eucaristia.
14.00 h. Dinar. Informacions sobre la 

vida diocesana i altres informacions. Co-
miat.

M’agradaria que tots hi participéssiu en 
la mesura del possible, és a dir, que totes 
les comunitats de religiosos i religioses 
del nostre Bisbat hi fossin presents. És la 
manera més bonica de sentir-nos arrelats 
al nostre Bisbat, de conèixer-nos millor i 
alhora una oportunitat per esperonar-nos 

[ ]Vida consagrada
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D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

A les diferents parròquies i comunitats, 
cal animar els fidels que participin a la ce-
lebració diocesana. Tanmateix, també se 
n’han de fer ressò les misses que se cele-
braran aquell dia, sempre i quan no repe-
teixin ni substitueixin els signes centrals 
de la celebració diocesana.

•	 En	el	full	per	a	la	celebració	d’aquell	
dia que ha preparat Missa Dominical 
se’n preveuen referències:a la 
monició d’entrada,

•	 i	a	la	pregària	dels	fidels.
Es podria també solemnitzar aquest 

dia el Credo, per exemple cantant-lo amb 
la melodia popular de Lluís Romeu (Can-
toral de “Missa Dominical”, D1). Allà on 
no s’hagi fet, es podria repartir el text del 
Símbol apostòlic (Credo breu); recordem 
que el CPL en té a disposició. Les lectures i 
textos eucològics són els propis de la fes-
ta de Crist Rei. Pel que fa als cants, en el 
seu dia vam proposar-ne alguns d’adients: 
Jesucrist és el mateix (MD 128), Un sol Se-
nyor (MD 5), Poble de batejats (MD 40), He 
nascut en un poble (MD 83)… 

Xavier Aymerich i Miñaro, delegat

Crònica de la IV Trobada d’animadors de 
la litúrgia

El passat dissabte 9 de novembre va tenir 
lloc a la Casa de l’Església de Sant Feliu de 
Llobregat la IV Trobada d’animadors de la 
litúrgia, organitzada per la delegació cor-
responent d’aquesta diòcesi. Hi van parti-
cipar 120 persones, vingudes dels diferents 
indrets del bisbat i que habitualment col-
laboren amb diversos ministeris i serveis 
en les celebracions litúrgiques de les nos-
tres parròquies i comunitats. La trobada va 
començar amb la pregària de Tèrcia i amb 

Cloenda de l’Any de la fe a les parròquies

Sant Feliu de Llobregat, octubre 2013

Com tots sabem, el proper diumenge 24 
de novembre, solemnitat de nostre Senyor 
Jesucrist Rei de tot el món i últim diumen-
ge de l’any litúrgic, acaba l’Any de la fe 
que va convocar el papa Benet XVI i que 
va començar l’11 d’octubre de 2012, data 
del 50è. aniversari de l’obertura del Concili 
Vaticà II.

A diferència de la inauguració de l’Any 
de la fe, que es va establir que se celebrés 
a cadascuna de les parròquies i comuni-
tats, en canvi la cloenda de l’Any de la fe al 
nostre bisbat es farà amb una celebració 
a la catedral de Sant Feliu de Llobregat a 
les 18.00 h. En aquesta celebració es reco-
lliran els elements que el mateix Pontifici 
Consell per a la Promoció de la Nova Evan-
gelització proposa en el llibre “Viure l’Any 
de la Fe” per a les celebracions diocesanes 
a les catedrals i presidides pels respectius 
bisbes. Els signes centrals seran la reno-
vació de les promeses del baptisme, amb 
aspersió baptismal i ritu de les candeles, 
com un ressò de la Vetlla Pasqual. També 
es repartirà una estampa recordatori amb 
el text del Símbol de Nicea-Constantinoble 
(Credo llarg).

[ ]Pastoral 
sacramental i 
Litúrgia
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4 les paraules de salutació i benvinguda a 

càrrec del bisbe Agustí Cortés. El moment 
central de la trobada va ser la ponència 
presentada pel pare Ignasi M. Fossas, prior 
de Montserrat i llicenciat en Litúrgia, que 
portava per títol “Renovació i foment de la 
fe, als 50 anys de la Constitució sobre Li-
túrgia del Concili Vaticà II”; la conferència 
va servir per a commemorar aquest aniver-
sari del document principal de la renovació 
litúrgica, just a l’acabament de l’Any de la 
fe. El pare Ignasi va recordar els continguts 
principals del document, i també va refle-
xionar sobre què va representar en aquell 
moment, què ens diu avui, i va acabar pro-
posant unes conclusions. Després d’un 
breu descans, els participants van poder 
dialogar amb el ponent, presentant dubtes 
i qüestions, així com també reflexionant a 
partir d’unes preguntes que se’ls van pro-
posar. La valoració va ser molt positiva tant 
pels organitzadors com pels assistents.

Sant Josep a la pregària eucarística 

Sant Feliu de Llobregat, 10-11-2013

Amb data 1 de maig de 2013, el cardenal 
Antonio Cañizares, prefecte de la Congre-
gació per al Culte Diví i la Disciplina dels 
Sagraments, signava el decret Paternas vi-
ces, pel qual es disposava “que el nom de 
sant Josep, espòs de la Benaurada Verge 
Maria, s’afegeixi a partir d’ara en les Pre-
gàries eucarístiques II, III i IV de la tercera 
edició típica del Missal romà, col·locant-se 
després del nom de la Benaurada Verge 
Maria”. Entre els motius que justifiquen tal 
decisió, s’esmenta el paper destacat que 
sant Josep va desenvolupar com a cap de 
la família del Senyor, responent generosa-
ment a la gràcia i complint la missió rebu-

da en l’economia de la salvació; per la qual 
cosa “s’ha convertit en model exemplar de 
l’entrega humil portada a la perfecció en 
la vida cristiana i testimoni de les virtuts 
quotidianes, senzilles i humanes, neces-
sàries perquè els homes siguin honestos 
i veritables seguidors de Crist”. Convertit 
així aquest home just en “custodi del tre-
sor més preciós de Déu Pare”, ha estat 
venerat constantment pel Poble de Déu 
com a protector de l’Església. Ja el beat (i 
properament sant) papa Joan XXIII va esta-
blir que s’afegís el seu nom al Cànon Romà 
(Pregària eucarística I). Més recentment, el 
papa Benet XVI va recollir els desigs arri-
bats de molts llocs, i ara el papa Francesc 
ha confirmat aquest desig d’afegir sant 
Josep també, de forma semblant, a les Pre-
gàries eucarístiques II, III i IV.

El decret estableix la fórmula que cal 
fer servir en llengua llatina i també en les 
llengües occidentals de major difusió (an-
glès, castellà, italià, portuguès, francès, 
alemany i polonès). Aquestes fórmules 
són les següents. 

En llatí:
- a la Pregària eucarística II:
«ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine Ma-

ría, beáto Ioseph, eius Sponso, cum 
beátis Apóstolis»;

- a la Pregària eucarística III: 
«cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, 

María, cum beáto Ioseph, eius Spon-
so, cum beátis Apóstolis»;

- a la Pregària eucarística IV: 
«cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, Ma-

ría, cum beáto Ioseph, eius Sponso, 
cum Apóstolis».

I en castellà:
- a la Pregària eucarística II:
«con María, la Virgen Madre de Dios, su 

esposo san José, los apóstoles y…»;
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D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

dies litúrgics comprovem que un diumen-
ge d’Advent té precedència sobre una so-
lemnitat de la Mare de Déu, en aquest cas 
cal tenir present que, per l’arrelament de 
la festa de la Puríssima, la Congregació per 
al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments 
estableix un cas especial per a les diòce-
sis de l’estat espanyol. Així doncs, el 8 de 
desembre cal celebrar la solemnitat de la 
Immaculada Concepció de la Verge Maria, 
però recordant el II diumenge d’Advent: 
amb la segona lectura de la missa que ha 
de ser del diumenge; en l’homilia; i en la 
pregària dels fidels, que ha d’incloure al-
menys una petició que tingui el sentit de 
l’Advent i que s’ha de cloure amb la col-
lecta pròpia del II diumenge d’Advent. Així 
ho tenim en compte en els materials per a 
la celebració d’aquest dia en aquesta tra-
mesa de MD.

- a la Pregària eucarística III
«con María, la Virgen Madre de Dios, su 

esposo san José, los apóstoles y los 
mártires...».

- a la Pregària eucarística IV:
«con María, la Virgen Madre de Dios, 

con su esposo san José, con los após-
toles y los santos…».

El decret afegia que la redacció en altres 
llengües cal ser preparada, segons les nor-
mes del dret, per la corresponent Conferèn-
cia de bisbes, i confirmada per la Seu Apos-
tòlica, a través d’aquest Dicasteri. Pel que fa 
a la llengua catalana, la Comissió Interdio-
cesana de Litúrgia, per encàrrec dels bisbes 
de la Tarraconense, va elaborar la proposta, 
que va ser enviada a Roma. La confirmació 
d’aquests textos està signada amb data 12 
de setembre de 2013. A partir d’ara és ja 
preceptiu, doncs, fer també aquest esment 
amb el text següent en català:

-a la Pregària eucarística II: 
«amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb 

sant Josep, el seu espòs, amb els 
apòstols i els justos…»;

-a la Pregària eucarística III:
«amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb 

sant Josep, el seu espòs, amb els 
apòstols i els màrtirs…»; 

-a la Pregària eucarística IV: 
«amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb 

sant Josep, el seu espòs, amb els 
apòstols i amb els sants…».

Xavier Aymerich, delegat

La Immaculada en diumenge

Novembre 2013

Aquest any el 8 de desembre cau en diu-
menge i, tot i que si seguim la taula dels 
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cristià, especialment en els grups de 
catequesi, en les celebracions litúrgi-
ques, en les homilies. Ens sentiríem 
realment satisfets si el proper curs, 
les parròquies de l’Arxiprestat tor-
nessin a pregar i reflexionar sobre la 
vocació cristiana.

•	 Incorporar	 en	 les	 nostres	 trobades	 i	
celebracions la pregària per la voca-
ció cristiana en general i, concreta-
ment per la vocació sacerdotal i reli-
giosa. 

•	I	us	convidem	a	animar	els	infants	de	
la catequesi a formar escolanies com 
a un bon espai vocacional. És per això 
que aquest curs tornarem a organit-
zar la trobada diocesana d’escolans, 
a la qual ens agradaria que els esco-
lans i els infants de la catequesi hi 
participessin.

A aquestes valoracions i propostes, ben 
segur que podríem afegir d’altres que vos-
altres podeu fer. Ens agradaria que ens les 
fessis arribar.

Reiterem el nostre agraïment, alhora 
que t’oferim el recolzament de la Delega-
ció pel que necessitis. 

Atentament, 

Mn. Joan-Pere Pulido
Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional

Agraïment a l’Arxiprest de Garraf per la 
col·laboració en el projecte vocacional 
“On ets tu?” 

Sant Feliu de Llobregat, 11-12-2013

Benvolgut Mn. Josep Pauses, arxiprest:
La Delegació diocesana de Pastoral 

vocacional vol donar-te les gràcies per 
l’experiència de la nostra estada, durant 
el mes de novembre de 2013, a la Parrò-
quia de Sant Joan Baptista de Vilanova i 
la Geltrú i a l’Arxiprestat de Garraf, amb 
la Cadena de pregària per les vocacions i 
el projecte vocacional ON ETS TU? Volem 
agrair-te sincerament l’acolliment que ens 
heu donat en cadascun dels grups on ens 
hem fet presents. Creiem que ha estat una 
bona experiència en la qual, a més de co-
nèixer personalment la parròquia de Sant 
Joan i altres realitats pastorals, hem apro-
pat la Delegació a la comunitat cristiana, 
transmetent i compartint el significat i l’ex-
periència de la vocació cristiana.

Juntament amb el nostre agraïment, 
que ens agradaria que fessis arribar a Mn. 
Agustí Panyella i als altres preveres de l’Ar-
xiprestat, volem compartir amb tu algunes 
valoracions que tot seguit et presentem:

•	La	necessitat	d’incloure,	amb	normali-
tat, la reflexió sobre la vocació cristia-

[ ]Pastoral
vocacional
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4 Eclesiàstiques de Tarragona (Tarragona, 

Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i 
Vic) i de Barcelona (Barcelona, Sant Feliu 
de Llobregat i Terrassa), i també el movi-
ment econòmic global ordinari i extraordi-
nari de la seva acció pastoral.

Reunió a Barcelona de bisbes i d’experts 
en Comunicacions Socials d’Europa

Barcelona, 12-11-2013

Els proppassats dies 8, 9 i 10 de novembre 
ha tingut lloc, a Barcelona, una reunió de 
reflexió i de treball dels quaranta bisbes 
encarregats de la comunicació de l’Es-
glésia catòlica a Europa, entre els quals 
Mons. Claudio Maria Celli, president del 
Pontifici Consell per a les Comunicacions 
Socials i Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida 
i president de la Comissió Episcopal de 
Mitjans de Comunicació de la Conferència 
Episcopal Espanyola. Hi han assistit també 
experts europeus en comunicacions soci-
als. Aquesta reunió ha estat promoguda 
per la Comissió de les Comunicacions So-
cials del Consell de les Conferències Epis-
copals d’Europa (CCEE), i ha tingut com a 
tema “Evangelitzar l’ànima d’Europa. La 
contribució de les comunicacions socials 
a la llum dels 50 anys del decret Inter Mi-
rifica”.

A la reunió, que s’ha celebrat a l’Aula 
Magna del Seminari Conciliar de Barcelo-
na, hi ha hagut sessions plenàries i treballs 
per grups lingüístics, completats amb col-
loquis, i diverses ponències, a càrrec del 
cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís 
Martínez Sistach, de l’esmentat Mons. 
Claudio Maria Celli i de Mons. José Ignacio 
Munilla, bisbe de Sant Sebastià i president 
de la Comissió de Comunicacions Socials 

“L’església amb tothom, al servei de tot-
hom”. El diumenge 17 de novembre, diada 
de Germanor 

Barcelona, 14-11-2013

Com cada any per aquestes dates, l’Esglé-
sia, al nostre país, dedica un dia a fer una 
col·lecta extraordinària per a cadascuna 
de les Esglésies locals diocesanes. Aquest 
any el lema de la “Diada de Germanor” és 
“L’Església amb tothom, al servei de tot-
hom” i vol conscienciar tots els fidels de 
la necessitat d’ajudar l’Església perquè 
serveixi millor i més adequadament en 
tots els camps en què treballa a favor de 
la societat (Càritas, serveis d’acollida, for-
mació i catequesi, Seminaris, conservació 
i construcció de temples, celebracions sa-
cramentals, pastoral de joventut, esplais i 
colònies d’estiu, pastoral familiar, pastoral 
de la salut, mitjans de comunicació social, 
moviments laïcals, atenció a la gent gran, 
missions i ajuda al tercer món, i altres).

Cadascuna de les deu diòcesis catala-
nes, i també les altres diòcesis espanyo-
les, informen aquests dies dels comptes i 
despeses de l’any 2012 i de les previsions 
pel present any 2013. Adjuntem les dades 
estadístiques de les deu diòcesis amb seu 
a Catalunya, agrupades en les Províncies 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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D o c u m e n t s

s’utilitzi la imatge de la Mare de Déu de 
Montserrat, patrona principal de Catalu-
nya, com a element grotesc de les figures 
del pessebre. 

La falta de respecte cap a un símbol 
religiós molt estimat per tots els fidels ca-
tòlics del nostre país no té cap justificació 
possible i fereix els sentiments dels cristi-
ans i de tota persona amb sensibilitat reli-
giosa i educació.

Transmetre el tresor de la fe

«No podem deixar d’anunciar el que hem 
vist i sentit» (Ac 4,20).

1. L’amor de Crist omple els nostres cors 
i ens impulsa a viure i anunciar el tresor de 
la fe. Evangelitzar és la missió encomana-
da per Jesús a la seva Església i és un deu-
re d’amor, perquè «qui s’ha obert a l’amor 
de Déu, ha escoltat la seva veu i ha rebut 
la seva llum, no pot retenir aquest do per 
a ell tot sol.»1. 

Desitgem repetir aquesta afirmació en 
acabar l’Any de la Fe. Convocat per Benet 
XVI i clausurat pel papa Francesc, l’hem 
celebrat en escaure’s el cinquantè aniver-
sari de la convocatòria del Concili Vaticà II 
i el vintè de la publicació del Catecisme de 
l’Església Catòlica. Pastors i fidels de les 
deu diòcesis amb seu a Catalunya l’hem 
acollit com un temps de gràcia, fixant el 
nostre esguard en Jesucrist, «l’únic en qui 
tenim la certesa per mirar vers al futur i la 
garantia d’un amor autèntic i durador.»2. 

Les múltiples iniciatives de la celebra-
ció de l’Any de la Fe ens han tornat a re-
cordar que només una comunitat eclesial 
que es converteix permanentment al Se-
nyor pot comunicar el tresor de la fe. Des 
d’un acolliment més ple, més conseqüent, 
més joiós, més irradiant de la bona nova 

de la CCEE,. També han estat presentades 
diverses experiències i projectes de treball 
en el camp de l’aplicació d’Internet i de les 
xarxes socials a la comunicació del missat-
ge de l’Església al món d’avui, especial-
ment als joves. 

El cardenal Lluís Martínez Sistach ha 
analitzat les possibilitats de les noves 
tecnologies digitals i de les xarxes socials 
en l’evangelització. Mons. Claudio Maria 
Celli ha proposat unes reflexions sobre 
els reptes que comporten per a l’Església 
els avenços tecnològics en el camp de la 
comunicació, sobretot en el marc dels 50 
anys de la publicació del decret Inter Miri-
fica, del Concili Vaticà II, un concili que va 
tenir la intuïció de la importància del sec-
tor de la comunicació. Per part seva, Mons. 
José Ignacio Munilla ha parlat sobre “El 
Papa Francesc com a pare de comunicació. 
Anàlisi de vuit mesos de Pontificat en els 
mitjans”. Ha dit que l’elecció del nou papa 
ha estat un veritable temps de gràcia i ha 
fet que els mitjans de tot el món estiguin 
seguint  amb interès i amb simpatia els 
fets i les paraules del nou Pontífex. 

La reunió s’ha clos amb la celebració de 
l’Eucaristia a la cripta de la Sagrada Famí-
lia i amb una visita guiada a la basílica, di-
rigida per l’arquitecte Jordi Bonet i pel Dr. 
Armand Puig, degà de la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya i autor de diverses obres 
d’interpretació de l’obra de Gaudí.

Nota de la Conferència Episcopal Tarraco-
nense sobre la utilització indecorosa de 
la Mare de Déu de Montserrat 

Barcelona, 26-11-2013

La secretaria de la Conferència Episcopal 
Tarraconense lamenta profundament que 
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social condiciona a molts a l’hora de res-
pondre a la crida a ser deixeble de Jesús, 
una invitació que sempre demana una 
aposta totalitzant.

4. A vegades vivim aquestes i altres di-
ficultats amb perplexitat i sofriment. Els 
esforços realitzats per comunicar l’Evan-
geli i educar la fe de la manera que en 
cada moment ha semblat més adequada 
han estat ben importants i han comptat 
amb el servei generós de molts cristians. 
A l’hora de fer balanç, alguns podrien fer 
seva la lamentació de Simó: «Mestre, ens 
hi hem escarrassat tota la nit i no hem aga-
fat res!» (Lc 5,5) Pares i mares de família, 
educadors i catequistes, religiosos i laics, 
preveres i diaques, nosaltres mateixos, 
no sols palpem la dificultat de transmetre 
la fe, sinó que a més ens preguntem què 
és el que no hem fet prou bé, per què el 
testimoni i l’anunci donats tantes vegades 
semblen infructuosos. No obstant això, 
lluny de caure en la inacció, el pessimis-
me o el tancament, tots continuem sentint 
que la missió encomanada per Jesús a la 
seva Església és ben viva i que aquesta, 
lluny de cap ambició terrenal, «sols desit-
ja una cosa: continuar, sota el guiatge de 
l’Esperit Defensor, l’obra mateixa de Crist 
que vingué al món a donar testimoni de la 
veritat, a salvar i no a condemnar, a servir i 
no pas a ser servit.»5. 

5. Tant la vivència com l’anunci de 
l’Evangeli no són mai un fet intemporal, 
sinó que se situen en un moment històric i 
en les circumstàncies que viu cada perso-
na i la societat en general. Aquestes condi-
cions avui són especialment complexes i, 
a voltes, doloroses per a moltes persones 
i famílies del nostre país. L’allargament 
de la crisi que patim ha fet augmentar la 

de Jesús per part nostra, podem pensar 
esperançadament en un nou moment de la 
transmissió de la fe al nostre país.

2. La fe, quan és senzilla i autèntica, 
esdevé viva i operant. Permet parlar als 
altres de Déu més sovint, amb més natu-
ralitat i amb una humil confiança, perquè 
les paraules que pronunciem ja no són 
nostres, sinó que Crist, el Senyor, parla a 
les persones a través de nosaltres. El papa 
Francesc, en els primers dies del seu mi-
nisteri com a successor de Pere, ens in-
sistia en la necessitat d’aquesta docilitat 
a l’acció de Déu: «Deixem-nos renovar per 
la misericòrdia de Déu, deixem-nos esti-
mar per Jesús, deixem que la força del seu 
amor transformi també les nostres vides; 
i fem-nos instruments d’aquesta miseri-
còrdia, solcs a través dels quals Déu pugui 
regar la terra, custodiar tota la creació i fer 
florir la justícia i la pau.»3. 

3. Avui, per a l’Església, la missió evan-
gelitzadora no és fàcil. «El tresor de la 
fe» (1Tm 6, 20), estimat i viscut per tants 
cristians del nostre país, és desconegut o 
abandonat per altres i, a vegades, vist amb 
indiferència o fins i tot escarnit d’alguns. 
En el nostre document Creure en l’Evangeli 
i anunciar-lo amb nou ardor vam reflexio-
nar a bastament sobre aquesta situació4. 
Assenyalàvem els interrogants que en 
sorgien, entrevèiem alguns signes espe-
rançadors i, alhora, recordàvem que el ma-
nament evangelitzador del Senyor és el de 
sempre encara que sempre esdevé nou, i 
de nou ha de ser reflexionat i renovat. 

La secularització i la descristianització 
de la nostra societat semblen debilitar el 
sentit religiós de les persones. Ja a nivell 
humà costa trobar-se amb personalitats 
sòlides que vulguin sostenir la seva vida 
en projectes exigents en fidelitat i cons-
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glésia existeix per a evangelitzar, que «és 
descobrir en el cor de cada dona i de cada 
home l’acció i l’escalf de l’Esperit; és esta-
blir les mediacions oportunes per tal que 
les persones senzilles, i tal vegada afligi-
des, puguin trobar-se amb Déu. Evangelit-
zar és ajudar a refer l’experiència de Déu 
de molta gent allunyada, experiència que 
està intrínsecament lligada a l’amor als 
germans i, per tant, a aquella opció pre-
ferent pels pobres i per la justícia que fou 
distintiu del Messies Jesús.»8. 

Per això, en la realització concreta 
d’aquest anhel avui és molt convenient sa-
ber especificar, ni que sigui aproximativa-
ment, la posició religiosa dels destinataris 
a qui s’adreça l’evangelització. El respecte 
a les distincions assegura una major efi-
càcia en l’acció. En cas contrari, correm el 
risc de no percebre adequadament la situ-
ació i les expectatives de moltes persones. 

Amb aquest objectiu, la carta fa un breu 
recorregut pels tres principals moments 
del procés evangelitzador: el primer anun-
ci, adreçat als no creients i als qui, de fet, 
viuen en la indiferència religiosa; la inici-
ació cristiana per a aquells que, moguts 
per la gràcia, decideixen seguir Jesucrist; 
el creixement permanent de la fe dels cris-
tians que necessiten alimentar-la i ma-
durar-la durant tota la vida. Proposarem 
també algunes de les indicacions que en 
aquest moment són importants per a co-
municar i transmetre aquesta fe que ens fa 
viure, «llum que il·lumina tot el trajecte del 
camí.»9. 

i. actius en el primer anunci de l’evangeli

«Felip prengué la paraula i li va anunci-
ar la bona nova de Jesús» (Ac 8, 35).

7. Al llibre dels Fets dels Apòstols, el di-
àleg entre el diaca Felip i un alt funcionari 

pobresa i l’exclusió i en condueix molts a 
la desesperança. La manca de perspecti-
ves de futur per a infants i joves inquieta 
i desanima. Alhora que una onada de ge-
nerositat ennobleix moltes persones i col-
lectius que es posen al costat dels més 
desafavorits, un sentiment de desconfian-
ça en les institucions sembla apoderar-se 
d’alguns sectors de la societat. La mateixa 
estructura jurídica i política de Catalunya 
és objecte de debat i mobilitza moltes 
persones. I, encara, no són pocs els qui 
afirmen que també les incoherències dels 
cristians i de la mateixa Església constitu-
eixen un obstacle per a la fe6.

En aquest moment social volem tornar 
a recordar el valor de la fe, que il·lumina 
també les relacions humanes. La seva 
transmissió, especialment a les noves ge-
neracions, «és un bé per a tothom, és un 
bé comú; la seva llum no lluu sols dintre 
l’Església ni serveix únicament per a cons-
truir una ciutat eterna en el més enllà; ens 
ajuda a edificar les nostres societats, per-
què avancin cap al futur amb esperança.»7. 

6. Per això, en cloure l’Any de la Fe, com 
a bisbes de les diòcesis amb seu a Catalu-
nya, desitgem reflexionar en aquesta car-
ta sobre alguns aspectes de la missió de 
transmetre i viure la fe que l’Església té, i 
precisar més alguns dels seus camins en 
l’actual situació religiosa i social. Sí que 
es clou l’Any de la fe, però restarà sempre 
oberta «la porta de la fe». Crist mateix va 
voler anomenar-se «la Porta» (Jn 10,7), 
perquè Ell serà sempre l’accés obert a 
Déu, «compassiu i benigne, lent per al càs-
tig i ric en l’amor» (Sl 103,8), que és el Pare 
de tota misericòrdia i de tot consol. 

En la mesura que els cristians tenim un 
amor profund pel Senyor, sentim també el 
desig de compartir-lo amb els altres. L’Es-
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4 que han fet una opció de descreença, els 

batejats que viuen al marge de la vida cris-
tiana, els qui pertanyen a una altra religió; 
els infants, adolescents i joves que, havent 
nascut en un país de cultura cristiana, en-
cara no han experimentat mai la joia i l’exi-
gència de creure. 

I estem convençuts que, en el moment 
que vivim, més que ningú, «els primers 
que tenen dret a l’anunci de l’Evangeli són 
els pobres, no només mancats de pa, sinó 
també de paraules de vida»11, aquells a qui 
la societat tan sovint silencia o no dóna ni 
temps ni afecte. La proximitat humana, tan 
pròpia de Jesús, és la fesomia més clara de 
l’evangelització i ens ha de portar a estar al 
costat de les persones condicionades per 
la solitud, l’atur, la divisió familiar, l’edat 
o la malaltia, per la manca de perspectives 
de futur i d’esperança. A aquestes «pe-
rifèries de l’existència», sobre les quals 
tan sovint ens parla el papa Francesc, ha 
d’anar adreçat preferentment l’anunci de 
Jesucrist, «enviat a portar la bona nova als 
pobres, a proclamar als captius la llibertat 
i als cecs el retorn de la llum, a posar en 
llibertat els oprimits, a proclamar l’any de 
gràcia del Senyor» (Lc 4, 18-19).

9. A vegades ens passa que en la nostra 
actuació donem massa per descomptat el 
coneixement de Jesucrist, de l’Evangeli, de 
l’Església. Malgrat ésser un país amb una 
llarga tradició cristiana, no podem passar 
per alt les fractures en la transmissió de 
la fe que s’han produït en els darrers de-
cennis. Això val tant per als infants, ado-
lescents i joves com per als adults; val per 
a la nostra gent i, òbviament, per a tants 
immigrants, provinents d’altres cultures i 
religions. 

Per això, en molts casos, és urgent un 
primer anunci de la fe, que en paraules 

d’Etiòpia és un bon model de l’anunci de 
la bona nova que l’Església té sempre el 
deure de realitzar (cfr. Ac 8, 26-40).

Felip s’acosta, descobreix les ànsies 
del viatger, seu vora d’ell, entra en diàleg, 
comparteix el camí, l’escolta, li dóna el seu 
temps amb un gran amor: «¿Ho entens, 
això que llegeixes?». L’etíop, home empo-
brit en ell mateix, és en un lloc per on ara 
no hi passa ningú, cercant sentit a allò que 
tot just comença a descobrir, demanant 
ajuda amb discreció: «Com puc entendre-
ho, si ningú no m’hi ajuda?». Atent de cor, 
l’anunci net de Felip el renova de tal ma-
nera que neix de nou i es veu amb cor de 
seguir tot joiós el seu camí.

Ara també, en un temps de buidor i de 
negativitat en tants aspectes, hi ha moltes 
persones que busquen sentit a la pròpia 
existència, nous espais de silenci i har-
monia, de major vida interior. Alguns es 
posen en camí en direcció a la fe cristiana; 
en les cruïlles de l’existència, s’acosten a 
l’Església i demanen una paraula de llum, 
encara que sovint aquesta sigui una peti-
ció feta des de l’ambigüitat10. 

8. Al nostre país, l’Església viu sere-
nament l’exigència d’aquest moment i 
està convençuda que la seva complexitat 
requereix, per part nostra, trobar nous 
llenguatges per a comunicar eficaçment 
la Paraula de Déu. En l’interès i la recerca 
de tantes persones hi descobreix la crida 
a anunciar i oferir el tresor de la fe, que és 
Jesucrist mateix, definitiva i plena revela-
ció de Déu i de l’home. 

Com Nicodem que «va anar de nit a tro-
bar Jesús» (Jn 3,2), segurament són molts 
els qui necessiten i desitgen aquest anun-
ci que els condueixi al trobament amb 
l’Evangeli: els no creients i els qui, de fet, 
viuen en la indiferència religiosa; aquells 
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l’acció dels laics és tan necessària que, 
sense ella, l’apostolat dels pastors poques 
vegades pot obtenir el seu efecte ple.»14. 

Per això, a tots ens cal avançar-nos, 
testimoniar, dialogar i proposar la fe amb 
l’audàcia que tenien els primers apòstols 
i deixebles, que «parlaven amb valentia, 
confiats en el Senyor» (Ac 14,3). Aquella 
predicació de la primera hora –ardent i 
joiosa, transparent i sense deformacions- 
naixia de la confiança en Déu i de la gene-
rositat en favor dels germans. Recuperem 
aquell coratge primer de transmetre la ve-
ritat («parresia») i no tinguem por de tes-
timoniar i anunciar amb nitidesa que Déu 
existeix, que el seu amor se’ns ha revelat 
plenament en Jesucrist i que, per la fe, la 
resposta a aquest amor és el que pot do-
nar sentit a tota vida humana.

11. Com en aquell moment, el testimo-
ni cristià continua essent el camí primer 
perquè els altres puguin descobrir que 
l’Evangeli no és una filosofia o una utopia 
bonica, sinó quelcom que es pot viure i 
que fa viure. «La Paraula de Déu arriba als 
homes pel trobament amb testimonis que 
la fan present i viva.»15. Les paraules hau-
ran d’arribar, però abans la gent hauria de 
poder veure i llegir l’Evangeli en la nostra 
vida. 

No podem pas dir que entre nosaltres 
això no es doni. En acabar aquest Any de la 
Fe, volem agrair a Déu la vida sincerament 
cristiana de tants homes i dones membres 
de les nostres Esglésies que tenen diposi-
tada la seva confiança en el Crist; perso-
nes que preguen, que estimen i que aju-
den, moltes vegades amb una gran discre-
ció; laics, religiosos, consagrats, diaques i 
preveres que fan de la seva vida un do al 
Senyor i a la humanitat. El seu testimoni-
atge és patrimoni principal de l’Església i 

del papa Francesc «es concentri en allò 
essencial, en el que és necessari, que, per 
altra part és el que més apassiona i atreu, 
és el que fa abrusar el cor com als deixe-
bles d’Emmaús. [...] No hi ha res més sòlid, 
profund i segur que aquest primer anunci. 
Després vindrà una catequesi. Més tard es 
podrà extreure alguna conseqüència mo-
ral, però l’anunci de l’amor salvífic de Déu 
és previ a l’obligació moral i religiosa.»12. 

Precisar l’estil i els continguts indispen-
sables que ha de tenir aquest anunci inicial 
és avui una tasca de gran importància per 
a superar en els seus destinataris la simple 
emotivitat, que enlloc no conduiria, i per tal 
que la presentació del misteri de Crist no 
sigui fragmentària sinó recollida i mantin-
gui l’ordre propi de la comunicació de fe. 

10. Pel seu Baptisme i la Confirmació, 
la responsabilitat del primer anunci de 
l’Evangeli pertoca a cada cristià. «Cap cre-
ient en Crist no es pot sentir aliè a aquesta 
responsabilitat que prové de la seva per-
tinença sacramental al cos de Crist. S’ha 
de despertar aquesta consciència en cada 
família, parròquia, comunitat, associació i 
moviment eclesial. L’Església, com a mis-
teri de comunió, és tota ella missionera, i 
cadascú en el seu estat de vida està cridat 
a donar una contribució incisiva a l’anunci 
cristià.»13. 

El paper dels laics és necessari per a 
l’anunci evangelitzador, com ens diu cla-
rament el Catecisme de l’Església Catò-
lica: «Per això els laics, individualment o 
formant associacions, tenen l’obligació i el 
dret de treballar perquè el missatge diví de 
salvació sigui conegut i rebut per tots els 
homes i per tota la terra. Aquesta obliga-
ció encara és més urgent quan només per 
ells els homes poden sentir l’Evangeli i co-
nèixer el Crist. En les comunitats eclesials, 
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taurat per Déu en relació a la humanitat 
i, per tant, ha de ser desinteressat, sen-
se límits i respectuós de la llibertat; clar, 
afable, generador de confiança i adequat 
amb prudència a cada interlocutor. Aquest 
acostament a tothom, «no s’ha de traduir 
en una atenuació, en una disminució de la 
veritat. L’apostolat no pot transigir amb un 
compromís ambigu respecte als principis 
de pensament i d’acció que han de qualifi-
car la nostra professió cristiana.»19. 

Ens cal anar creant plataformes per a 
dialogar, no només amb les persones con-
cretes, sinó també en el marc més ampli 
de la societat: una societat que, en molts 
casos, valora l’herència cristiana i no dub-
ta a fer-la emergir en algunes circumstàn-
cies, sigui com a nostàlgia sigui com a 
esperança, si bé sovint la considera fruit 
d’una contingència històrica més o menys 
feliç, però incapaç d’influenciar la vida de 
les persones d’aquest temps.

A casa nostra, iniciatives com l’Atri del 
Gentils o la Missió Metròpolis ¿no ens asse-
nyalen un bon punt de partença per a anar 
establint aquest col·loqui amb tothom, 
franc i respectuós? El mateix patrimoni cul-
tural de les nostres Esglésies, que és la fe 
cristiana feta expressió d’art sacre, ¿no pot 
ser també un camí ben profitós per a entau-
lar el diàleg i acostar les persones a la be-
llesa de la fe en Jesucrist? La història i l’art, 
ben presentats, poden ajudar a desvetllar 
preguntes i evocar el misteri meravellós 
que desitja revelar-se a cadascú. Catalonia 
Sacra, iniciativa que posa en valor i fa co-
nèixer i estimar el patrimoni religiós de les 
diòcesis amb seu a Catalunya, és un bon 
model per a caminar en aquesta direcció.

14. La xarxa bàsica de la nostra atenció 
pastoral és l’àmbit capil·lar de la primera 

prova que Déu no ens abandona, sinó que 
sempre suscita entre nosaltres la llavor de 
la santedat. 

12. Amb tot, la responsabilitat missio-
nera no es pot limitar a suggerir vitalment 
uns valors, perquè «la predicació és el 
primer apostolat. El nostre és –primer de 
tot– ministeri de la Paraula»16. Per tant, cal 
que s’arribi a l’anunci explícit de la veritat 
que hem rebut: «La bona nova proclamada 
pel testimoniatge de vida ha de ser, doncs, 
tard o d’hora, proclamada per la Paraula 
de vida. No hi ha evangelització veritable 
mentre no s’anunciï el nom, la doctrina, la 
vida, les promeses, el Regne, el misteri de 
Jesús de Natzaret, Fill de Déu.»17. 

A vegades, en l’actitud i en la mentali-
tat d’alguns cristians i d’alguns col·lectius 
eclesials, es valora i es promou molt el 
testimoni discret i silenciós dels valors 
cristians i, sembla no veure’s necessari 
anar més enllà i proclamar nítidament Je-
sucrist i el seu Evangeli. Voldríem que en 
tots s’afermés la convicció que el moment 
actual requereix parlar clar. Davant d’una 
societat amb conviccions febles, fer pro-
postes indefinides o no encarnar els valors 
que prediquem, no ens condueix enlloc. 
Com la primera comunitat cristiana, hem 
de ser valents i explícits a l’hora de propo-
sar la fe i, sense perdre la prudència, su-
perar escepticismes respecte al testimoni 
oral de l’Evangeli.

13. Els anunciadors han d’estar conven-
çuts que el diàleg és l’estil de la comunica-
ció de l’Evangeli, i això és encara més ne-
cessari envers aquells que el descobreixen 
per primera vegada. En paraules de Pau 
VI, «l’Església ha d’entrar en diàleg amb el 
món en què li toca de viure. L’Església es 
fa paraula; l’Església es fa missatge; l’Es-
glésia es fa col·loqui.»18. 
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i joves... són moments i espais adequats 
i útils per a presentar com el seguiment 
de Jesucrist mou i dóna consistència a la 
vida de la comunitat eclesial i en pot donar 
també a aquells que potser se’n senten 
allunyats però que amb sinceritat de cor 
cerquen sentit a la seva vida. 

 ii. iniciar a l’experiència cristiana

«Ens vam comportar enmig vostre amb 
tota dolcesa, com una mare que cria i dóna 
escalf als seus fills» (1Te 2,7).

15. Cada un de nosaltres ha rebut el tre-
sor de la fe en l’Església i per l’Església. És 
gràcies a ella que hem pogut acollir Crist i 
és ella qui ens ha engendrat a la fe per la 
Paraula i els Sagraments. «L’Església amb 
la seva doctrina, amb la seva vida i el seu 
culte, perpetua i transmet a cada genera-
ció tot allò que és i tot allò que creu»21; «és 
una Mare que ens ensenya a parlar el llen-
guatge de la fe.»22.

El venerable Dr. Josep Torras i Bages, 
bisbe de Vic, expressava molt pedagògi-
cament aquesta maternitat espiritual de 
l’Església dient que, «per a guiar i trans-
metre a totes les generacions el tresor de 
la Veritat divina, Nostre Senyor Jesucrist 
no fundà una acadèmia, no escollí una 
escola filosòfica, no es fià d’un conjunt de 
savis: fundà la santa Església catòlica, es-
tablí una mare que criés i eduqués fills; i la 
descendència espiritual de Jesucrist, així 
es perpetua sobre la terra per una genera-
ció que mai no s’estronca.»23.

16. La Iniciació cristiana és l’expressió 
més significativa i la realització fecunda 
d’aquesta funció maternal de l’Església. 
Engendra a la vida els fills de Déu inse-
rint-los en el misteri de Crist, mort i res-
suscitat, i en l’Església mitjançant la fe i 
els sagraments. «En el baptisme l’home 

evangelització. Tots els qui el desconeixen 
haurien de poder trobar en les parròquies, 
escoles catòliques, moviments i instituci-
ons eclesials un primer anunci clar de Je-
sucrist, fet amb una paraula amable i con-
vincent i acompanyat de signes creïbles 
que en revelin la seva força salvadora. 

L’acolliment cordial i gratuït de cadascú 
està en el primer rang d’aquest anunci ini-
cial. La comunicació del tresor de la fe té 
més força i més valor quan és feta de per-
sona a persona. Creiem que aquest diàleg 
de tu a tu és insubstituïble, perquè «la fe 
es transmet, per dir-ho així, per contacte, 
de persona a persona, com una flama en-
cén una altra flama.»20. 

No obstant això, el contacte i el diàleg 
sempre han d’anar acompanyats d’inicia-
tives orgàniques de proposta del missatge 
cristià que ajudin a percebre’n la grandesa 
i la plausibilitat. Gràcies a Déu, en els dar-
rers anys, les nostres diòcesis n’han vist 
sorgir diverses d’aquestes iniciatives, tant 
adreçades als no creients com als batejats 
allunyats de l’Església. Encara que sigui 
d’una manera sintètica, aquests espais 
nous ajuden a fer una primera vivència de 
la fe en l’encontre amb altres cristians. Als 
mitjans i estructures pastorals existents 
en les nostres comunitats de fe els corres-
pon l’encaminament posterior d’aquestes 
valuoses experiències de primer anunci.

No oblidem que tota l’acció pastoral 
ofereix moltes ocasions per a proposar 
l’essencial de l’anunci evangèlic i fer-ne 
descobrir la riquesa i la frescor. Les cele-
bracions sacramentals de l’Església, el 
testimoniatge en la vida de cada dia, les 
trobades amb els pares de la catequesi o 
de les escoles cristianes, l’acció caritati-
va de les nostres institucions, les campa-
nyes dels moviments educatius d’infants 
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4 confiança i un desig sincer de rebre de l’Es-

glésia els rudiments de la vida cristiana. 
Aquest és un signe del nostre temps que 
hem de saber valorar i encaminar.

Tant de bo que la seva decisió, que avui 
és un autèntic testimoniatge, s’expandeixi 
en molts altres. I és que hi ha encara tants 
infants i adolescents que mai no senten 
parlar de Jesucrist! Han tingut tan poques 
oportunitats de tastar el goig de ser cris-
tians! El papa Francesc ho expressava fa 
poc molt gràficament: «Una de les perifè-
ries que més dolor em produeix és la dels 
infants que no saben fer-se el Senyal de la 
Creu. Aquesta sí que és una perifèria! Cal 
anar-hi! Jesús és allà, t’hi espera per aju-
dar aquell infant a fer-se el Senyal de la 
Creu.»25. I el senyal de la creu és una de 
les moltes coses bones que desconeixen.

Aquesta nova situació ens ha de condu-
ir a repensar les coses. Massa sovint, bona 
part de la iniciació cristiana dels infants i 
adolescents i la catequesi que l’acompa-
nya encara la tractem com abans d’aques-
ta crisi de la transmissió de la fe, quan 
teníem un temps més o menys llarg per a 
preparar-los a una bona recepció dels sa-
graments. Potser ens costa prestar atenció 
i adequar-nos al canvi de les circumstànci-
es socials. Cal anar transformant-la en un 
procés global d’aprenentatge de la vida 
cristiana que faci possible una pràctica 
real de la fe en el si d’una comunitat. 

Per a molts infants i adolescents, 
aquesta etapa catequètica es converteix 
en una mena de nova porta d’entrada en 
l’Església. És per aquesta raó que la cate-
quesi d’ara ha de tenir un caràcter marca-
dament evangelitzador i missioner. Mante-
nint la seva finalitat estructuradora de la 
personalitat cristiana, «l’Església desitja 
que, ordinàriament, una primera etapa 

rep també una doctrina per professar i una 
forma concreta de viure, que implica tota 
la persona i la posa en el camí del bé. És 
transferit a un àmbit nou, col·locat en un 
nou ambient, amb una forma nova d’actu-
ar en comú, en l’Església.»24. 

Aquest camí de la Iniciació cristiana avui 
es fa de dues maneres diferents: una, la 
que correspon als infants que són batejats 
en els primers mesos de la seva vida i que 
es recorre a través del procés catequètic 
i la posterior celebració dels sagraments 
de la Confirmació i de l’Eucaristia; l’altra, 
més nova i germinal, la de les persones 
encara no batejades (nens, joves i adults) 
que es desenvolupa en el Catecumenat, el 
terme del qual és la celebració dels tres 
sagraments de la Iniciació. La parròquia és 
el lloc ordinari en què aquests camins es 
realitzen.

17. Encara que no prengui el mateix re-
lleu a tot arreu, ens preocupa l’existència 
d’una certa crisi de la iniciació cristiana 
dels infants. Hi ha famílies de batejats que 
no demanen el Baptisme per als seus fills, 
pensant que aquesta és una decisió que 
ells hauran de prendre quan siguin més 
grans. També hi ha nois i noies batejats que 
no celebren als altres sagraments de la ini-
ciació i, si els celebren, no poques vegades 
ignoren el protagonisme que la Missa do-
minical ha de tenir en la vida de tot cristià. I 
també n’hi ha massa, que després d’haver 
rebut el sagrament de la Confirmació, no 
continuen el creixement en la vida eclesial.

Al costat de les objeccions, no podem 
passar per alt les oportunitats d’aquest 
moment: molts infants i adolescents i els 
seus pares s’acosten a l’Església menys 
condicionats que en altres èpoques i amb 
una major llibertat d’esperit, conscients 
del pluralisme del moment que vivim, amb 
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18. La Iniciació cristiana dels infants 
remet a la responsabilitat originària de la 
família en la transmissió del tresor de la fe. 
Ja fa temps que als pares i mares de família 
els costa encaminar els seus fills en la fe 
cristiana: Com dir als fills que ser cristians 
és important per a nosaltres? Què respon-
dre a algunes de les seves qüestions o de 
les seves negatives? Com «equipar-los» 
per tal que l’Evangeli sigui per a ells font 
de joia, de solidesa i de felicitat, ara i en la 
vida que tenen per endavant? 

Per part d’alguns, aquesta responsabi-
litat és sostinguda amb un gran coratge. 
Però també és cert que molts, perquè la 
viuen amb temor i desorientació, la deixen 
de banda. És veritat que costa mantenir un 
perfil educatiu propi enmig d’un ambient 
general que veu la fe com a innecessària, 
com una pura il·lusió, un assumpte de 
temps passats que poca cosa pot aportar 
al futur dels fills. 

Conscients dels obstacles, volem de-
manar als pares i mares cristians que no 
desisteixin dels compromisos acceptats 
el dia del seu matrimoni i en la celebració 
del baptisme dels seus fills, i que estiguin 
segurs que, quan ajuden els seus fills a 
creure, els ajuden a viure, a ser persones 
bones. La seva «acció educativa, huma-
na i religiosa a la vegada, és un veritable 
ministeri per mitjà del qual es transmet i 
s’irradia l’Evangeli fins al punt que la ma-
teixa vida de família es fa itinerari i escola 
de vida cristiana.»29. Que els pares i també 
els avis tinguin la certesa que aquesta pri-
mera experiència cristiana deixarà en ells 
una empremta destinada a perdurar tota 
la vida.

En aquest context, els convidem no-
vament a acollir i participar de les pro-
postes pastorals de les parròquies i els 

del procés catequitzador es dediqui a as-
segurar la conversió.[...] Només a partir 
de la conversió, i comptant amb l’actitud 
interior del qui cregui, la catequesi pròpia-
ment dita podrà dur a terme la seva tasca 
específica d’educació en la fe.»26. Després 
vindrà el temps de la formació catequètica 
pròpiament dita, que en el cas dels infants 
i adolescents és un temps on s’han de do-
nar els punts de referència, iniciar en la 
pràctica cristiana i transmetre els valors i 
les virtuts bàsiques, és a dir, un temps per 
a oferir-los una exposició lògica i ordenada 
que faciliti la vivència de la fe cristiana.

Evitant tant el laxisme com el rigorisme, 
siguem valents a l’hora d’explorar, desen-
volupar i diversificar camins nous en la 
catequesi amb infants i adolescents, i ade-
quar-los a les circumstàncies en què hem 
d’anunciar l’Evangeli. Expressem aquest 
anhel des del reconeixement més sincer al 
servei i l’esforç diari de milers de catequis-
tes de Catalunya. Tenim un projecte com-
partit que ens assenyala el camí27. Comp-
tem amb els catecismes i els textos fona-
mentals adequats per a dur-lo a terme. 
Necessitem superar desànims i pors, i que 
la implicació dels pastors sigui encara més 
gran, tot cuidant que vagin naixent noves 
vocacions de catequistes. Ens cal «tornar 
a sortir a sembrar...» (Mc 4,3ss). La llavor 
és molt bona, i creixerà en aquells que se-
ran terra bona. Ens guia la fe que Déu la 
fa créixer quan Ell vol i com Ell vol, “sense 
que sapiguem com” (Mc 4,27). Instem a 
tots a no tenir ni por ni mandra a l’hora de 
posar a l’abast de les noves generacions 
«la memòria de Déu, memòria de la seva 
acció en la història, del seu haver-se fet 
proper a nosaltres en Crist, present en la 
seva Paraula, en els Sagraments, en l’Es-
glésia, en el seu amor.»28. 
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4 ligiós escolar, alguns espais catequètics i 

altres formes de pastoral educativa. Tam-
bé a l’escola pública ha d’estar present 
l’assignatura de religió catòlica per als 
alumnes de famílies que ho demanin, ja 
que aquestes tenen el deure d’assegurar 
la continuïtat de la formació cristiana en 
l’àmbit escolar, per tal que els seus fills 
integrin en la seva cultura la Veritat de 
l’Evangeli.

A l’escola cristiana no n’hi ha prou amb 
dir que en el projecte educatiu del centre 
l’Evangeli hi és implícit o que és presentat 
de manera indirecta. Respectant la consci-
ència de cadascú, convé oferir una forma-
ció religiosa adaptada a les diverses situa-
cions dels alumnes per a fer-los descobrir i 
comprendre la crida de Déu, que ens parla 
com a amics i ens invita i acull a la seva 
companyia.

També a Catalunya, «l’Església posse-
eix una tradició de recursos pedagògics, 
reflexió i recerca, institucions, persones 
–consagrades o no, reunides en ordes reli-
giosos i congregacions– capaç d’oferir una 
presència significativa en el món de l’es-
cola i de l’educació [...], que no pot perdre 
de vista la seva missió fonamental, que és 
la d’educar en la fe, en el seguiment i en 
el testimoniatge, ajudant a entrar en una 
relació viva amb el Crist i amb el Pare.»30. 

20. L’encara recent institució del cate-
cumenat a les nostres diòcesis dóna els 
seus primers fruits, si bé queden molts 
passos a fer per tal que estigui plenament 
integrat en la nostra pastoral. Cada catecu-
men és un estímul nou per a la comunitat 
que l’acull i que li ha de facilitar una expe-
riència de familiarització progressiva amb 
el Crist vivent. Pensada per encaminar els 
adults i joves que desitgen ser cristians, la 
pràctica catecumenal pot renovar la nostra 

moviments cristians; també, a exercir el 
seu dret a demanar la classe de religió ca-
tòlica, perquè l’ensenyament de la religió 
en els centres educatius és una aportació 
imprescindible a la transmissió i l’educa-
ció de la fe. Essent diferents, la classe de 
religió a l’àmbit escolar formatiu, donant 
continguts raonables de la fe, i la cateque-
si que obre a la vivència de la fe, en l’àm-
bit familiar i parroquial, es complementen 
harmònicament.

De la mateixa manera, la comunitat 
cristiana s’ha de preguntar si les famílies 
estan prou sostingudes en l’educació cris-
tiana dels seus fills. Vetllar per l’acollida, 
la formació i el suport als pares cristians 
és un objectiu de primer ordre en el mo-
ment que viu la transmissió de la fe entre 
nosaltres. La parròquia –descobrint-se 
ella mateixa «família de famílies»–, l’es-
cola d’inspiració cristiana i els moviments 
i agrupacions eclesials han d’esdevenir 
àmbits on els pares i mares se sentin es-
coltats i ajudats de cara a facilitar als fills 
una atmosfera propícia a la descoberta de 
la fe.

19. Al costat de la família i de la cate-
quesi i col·laborant-hi, la transmissió de 
la fe compta avui a l’escola cristiana amb 
unes possibilitats no sempre prou explo-
rades. Més enllà de l’ensenyament de la 
religió i moral catòlica, que ha de ser una 
oferta en tots els cursos escolars, feta amb 
rigor i segons els programes aprovats, tot 
el clima escolar educatiu pot ser i ha de ser 
un lloc d’anunci de l’Evangeli amb un am-
pli abast, tant en els alumnes com en els 
seus pares. Encara que la parròquia sigui 
lloc privilegiat per a transmetre i viure la 
fe, el ministeri de la Paraula es pot exercir 
en l’escola cristiana de múltiples formes, 
entre les quals ressalta l’ensenyament re-
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quesi sens dubte precoç, però mal orien-
tada o mal assimilada; els qui, tot i haver 
nascut en un context sociològicament 
cristià, mai no han estat educats en la fe 
i, un cop adults, són com veritables cate-
cúmens.»32. 

Per a ells, la vida i la paraula de les co-
munitats cristianes ha d’esdevenir com 
un «segon anunci» de la fe, especialment 
en aquells moments personals on és més 
propici refer l’experiència de Déu o tornar 
a creure: els períodes d’una major dispo-
nibilitat a causa de l’alliberament de les 
obligacions professionals o familiars; els 
moments de crisi motivats per l’experièn-
cia de situacions difícils o inesperades; els 
tombants de la vida, imprevisibles però 
marcats sempre per la crida amorosa de 
Déu; i en tot moment, la vida quotidiana 
de cadascú, embolcallada de preguntes i 
recerques, oberta en tot moment a un mis-
teri que ens depassa. L’acolliment, la rela-
ció humana i l’acompanyament permetran 
trobar tant el temps com el to més apropi-
ats per a tornar a proposar la fe i facilitar 
camins per a fer-la fructificar. 

 iii.perseverar en el creixement de la vida 
cristiana

«Guarda el valuós tresor de la fe, amb 
l’ajut de l’Esperit Sant que habita en nosal-
tres» (1Tm 6,14).

23. El principal objectiu de l’Any de la Fe 
que hem celebrat ha estat «ajudar tots els 
creients en Crist perquè la seva adhesió a 
l’Evangeli sigui més conscient i vigorosa, 
sobretot en un moment de canvi profund 
com el que està vivint la humanitat.»33. 

Renovats, amb major consciència i vi-
gor, acabem aquest temps de gràcia i el 
volem mantenir obert com una porta de 
vida i de llum. El sentit de la missió enco-

manera de transmetre la fe i la mateixa ac-
ció pastoral. Ens convida a partir sempre 
de la realitat de cada persona i ens insta 
a establir itineraris diversificats segons les 
necessitats –sovint irrepetibles– d’aquell 
que truca a la porta demanant la fe. D’ex-
periència límit o excepcional, el catecume-
nat ha d’anar passant a ser un moment 
exemplar, significatiu i carregat de futur en 
l’estil pastoral de les nostres comunitats.

21. També entre els adults batejats en-
cara hi ha un camp ben ampli per a l’edu-
cació de la fe. Els cristians no són immunes 
a un context cultural ben complex. A vega-
des, viuen la fe amb una certa distància 
que s’expressa en la falta d’identitat cre-
ient, la indiferència envers la participació 
en la vida de la comunitat o la visió relati-
vista dels continguts de la fe i de la moral. 

Cal fer memòria que la catequesi dels 
adults és la forma principal de la cateque-
si, perquè va adreçada a les persones que 
tenen les responsabilitats més grans i la 
capacitat de viure el missatge cristià en 
la seva forma plenament desenvolupada. 
Hem de preparar i renovar propostes cate-
quètiques per a aquesta etapa adulta de 
la vida, fent entendre que perquè «la cate-
quesi sigui eficaç ha de ser permanent, si 
bé certament d’una altra forma.»31. També 
els moviments i associacions reconeguts 
per l’Església en l’educació de la fe tenen 
un paper important en l’acompanyament i 
formació dels adults que en formen part.

22. Si la necessitat d’afermar els fona-
ments val per a tots, encara convé més 
als «que en la infantesa van rebre una ca-
tequesi corresponent a la seva edat, però 
que després s’han allunyat de tota pràcti-
ca religiosa i es troben, en l’edat madura, 
amb coneixements religiosos més aviat 
infantils; els qui es ressenten d’una cate-
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4 sinó que també ha de ser viscut, personal-

ment i comunitàriament. Aquest és el camí 
real de la transmissió de la fe. El testimoni 
comunica el que creu amb les opcions de 
la seva vida, mostrant així que ser deixeble 
de Crist no sols és possible per a l’home, 
sinó que enriqueix la seva humanitat. 

Perquè costa, aquest testimoniatge 
humil i apassionat, arrelat en una espiri-
tualitat profunda i culturalment equipada, 
necessita abeurar-se també en fonts es-
sencials. Fa un temps, el papa Benet XVI les 
recordava: «L’essencial –deia- és no deixar 
passar mai un diumenge sense una trobada 
amb Crist ressuscitat en l’Eucaristia; això 
no és una càrrega afegida, sinó que és llum 
per a tota la setmana. No començar i no 
acabar mai un dia sense almenys un breu 
contacte amb Déu. I, en el camí de la nostra 
vida, seguir els «senyals de circulació» que 
Déu ens ha comunicat en el Decàleg llegit 
amb Crist, que simplement explicita què és 
la caritat en determinades situacions. [...] 
Em sembla que aquesta és la senzillesa, la 
grandesa i la profunditat veritables de la 
vida cristiana, del ser sants.» 

25. Segueix essent un compromís es-
sencial del cristià participar i viure l’Euca-
ristia de cada diumenge, perquè és l’en-
contre real amb Jesús Ressuscitat. Encara 
ressonen ben vives les paraules del nostre 
Concili Provincial: «Poble de Déu: deixeu 
que el Senyor us treballi per mitjà dels 
Sagraments. Són el gran regal de Déu al 
seu poble. Són per a vosaltres. Celebreu, 
sobretot, el diumenge com a dia festiu del 
Senyor ressuscitat, a partir del seu ele-
ment central, la Missa.» L’Eucaristia acreix 
en tots l’esperit apostòlic, obert a la com-
partició de la fe, generós en el servei de la 
caritat, disposat a donar raó de l’esperan-
ça que tenim.

manada per Jesús, que vol arribar a tots 
els homes de tots els temps, projecta les 
nostres comunitats cristianes cap enda-
vant. Malgrat que costi, sabem que «la fe 
només creix i s’enforteix creient»34 i, per 
això, convidem a tots a mantenir-nos en 
una permanent conversió del nostre cor a 
l’Evangeli de Jesús.

24. Els Bisbes de Catalunya hem afir-
mat que volem ser «servidors de l’essen-
cial»35 i l’essencial és Jesucrist, «la pedra 
viva, rebutjada pels homes, però escollida 
i preciosa als ulls de Déu» (1Pe 2,4). Lluny 
de qualsevol deformació proselitista, es-
tem convençuts que comunicarem l’Evan-
geli en la mesura que ens centrem deci-
didament en el que és més fonamental, 
la fe en Jesucrist Ressuscitat, creguda en 
l’Església. Volem comunicar Crist a través 
de la nostra manera de ser i de viure en el 
món, mostrant sempre un rostre fratern, 
obert i acollidor, expressió d’una humani-
tat intensa i cordial. Només si estimem a 
la manera de Jesús, només si Ell pot esti-
mar tothom a través de nosaltres, el món 
creurà.

Fer-nos servidors de l’essencial no vol 
dir simplificar o rebaixar ni l’experiència 
cristiana ni el seu missatge. Ben al contra-
ri, significa centrar-nos intrèpidament en 
allò que és nuclear, en les certeses més 
substancials dels creients i en els valors 
evangèlics més decisius. L’essencial de-
fuig el que és circumstancial i es fixa en 
el que és el més valuós i el més comú per 
als cristians, «la fe que neix del trobament 
amb el Déu viu, que ens crida i ens revela 
el seu amor, un amor que ens precedeix i 
en el qual ens podem recolzar per tal d’es-
tar segurs i construir la vida.». L’essencial 
no és quelcom abstracte, sinó una font de 
vida concreta i no només ha de ser cregut, 
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27. I és essencial seguir, en les decisi-
ons, els «senyals de circulació» que Déu 
ens ha comunicat, que són només formes 
de caritat. «El decàleg no és un conjunt de 
preceptes negatius, sinó indicacions con-
cretes per a sortir del desert del «jo» auto-
referencial, tancat en si mateix, i entrar en 
diàleg amb Déu, deixant-se abraçar per la 
seva misericòrdia per tal de ser portador 
de la seva misericòrdia.»40. 

Viscut amb la nova llum que li dóna 
l’ensenyament de Jesús en el Sermó de 
la Muntanya (cf. Mt 5-7), per la Llei Nova 
que «és la gràcia de l’Esperit Sant donada 
als fidels per la fe en el Crist»41, el decàleg 
dels deu manaments inspira el comporta-
ment dels cristians. També esdevé anunci 
de la fe, especialment quan diu una parau-
la clara a situacions que demanen un po-
sicionament nítid i serè: l’amor i la solida-
ritat envers els pobres, la inviolabilitat de 
la vida humana en totes les seves etapes, 
la comprensió de la sexualitat, el respecte 
als drets de les persones i dels pobles, la 
imprescindible honestedat en la vida pú-
blica i privada, la protecció del medi ambi-
ent per a les generacions futures. 

La situació de crisi que patim fa que 
l’amor dels cristians sigui avui ben proper 
a moltes persones i famílies necessitades 
del nostre país. L’acció social de les parrò-
quies, de Càritas i de tants ordes i congre-
gacions religioses, ¿no són també anunci 
de la fe? ¿No és una proclamació silen-
ciosa, però molt forta i eficaç de la bona 
nova? Amb aquesta sol·licitud pel bé dels 
pobres, l’Església parla i actua per oferir la 
seva peculiar contribució a la construcció 
del futur de la societat a la qual està lliga-
da amb vincles tan profunds.

Tanmateix, més enllà d’aquesta gran 
obra de misericòrdia de les Esglésies de 

De fet, l’anunci de l’Evangeli el fem no 
sols amb paraules i amb actes sinó també 
per la celebració de la litúrgia. Indubtable-
ment aquesta continua essent una de les 
principals maneres que fa visible el Poble 
de Déu en la societat. Però, a més, la litúr-
gia –i sobretot l’Eucaristia– és icona d’allò 
que l’Església sempre és cridada a ser. A 
través seu, presentem i transmetem la fe 
com un do inesperat, gratuït i meravellós, 
que no és fruit només de la nostres decisi-
ons personals sinó sobretot de la iniciativa 
amorosa de Déu. 

Massa contagiats de la mirada superfi-
cial tan corrent en la nostra societat, ens 
cal redescobrir i viure l’Eucaristia i els al-
tres sagraments com la font que l’Església 
ens ofereix per adorar la presència del Se-
nyor enmig nostre i enfortir-nos per trans-
metre-la als altres.

26. És essencial també la pregària, feta 
en el diàleg amb Déu a l’inici i al final de la 
jornada. En acabar el dia, l’Església prega: 
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guar-
deu-nos durant la nit, perquè sigui amb 
Crist la nostra vetlla i amb Crist el nostre 
descans39. Pensar en Déu i amarar de pre-
gària les hores de la vida quotidiana, sot-
mesa a tantes ocupacions, ens ajuda a fer 
memòria que «en Ell vivim, ens movem i 
som» (Ac 17,28), que tota la nostra exis-
tència ve de Déu i que a Déu tornarem al 
final del nostre camí en aquest món.

L’actitud orant ens fa descobrir que 
som estimats; aquesta consciència ens fa 
capaços d’estimar els altres i ajudar-los 
a descobrir l’amor primer amb el qual ca-
dascú és volgut personalment per Déu. La 
pregària qualifica l’evangelitzador i el fa 
contemplatiu de l’acció de l’Esperit Sant, 
el mestre interior dels qui creixen cap al 
Senyor.
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4 diverses iniciatives de formació espiritual 

i el mateix aprofundiment sistemàtic del 
missatge cristià, són formes apropiades 
i molt necessàries per a poder «actuar 
d’acord amb la convicció que dóna la fe» 
(Rm 14,23).

29. «És impossible de creure cadascú 
pel seu compte. La fe no és únicament una 
opció individual que es fa en la intimitat del 
creient, no és una relació exclusiva entre el 
«jo» del fidel i el «Tu» diví, entre un sub-
jecte autònom i Déu. Per la seva mateixa 
naturalesa, s’obre al «nosaltres», es dóna 
sempre dins la comunió de l’Església.»43. 
Si aquesta és una veritat fonamental de la 
nostra fe, encara convé més subratllar-la 
en un context social fragmentat i dispers 
com el que vivim.

Per a poder perseverar en l’essencial i 
transmetre-ho als altres, volem subratllar 
la importància que els cristians no visquin 
sols la pròpia fe sinó des de la comunitat 
eclesial i en comunitat, en un clima de fra-
ternitat i de diàleg, de confiança i de co-
munió. En els moments anteriors al darrer 
Sínode dels Bisbes s’escrivia que «el pro-
blema de la infecunditat de l’evangelitza-
ció en els temps moderns és un problema 
eclesiològic, que es refereix a la capacitat 
o a la incapacitat de l’Església de configu-
rar-se com a real comunitat, com a verita-
ble fraternitat, com un cos i no com una 
màquina o una empresa.»44. 

Avivem la comunió. Evitem anar cadas-
cú pel nostre compte. Aprofitem les inicia-
tives pastorals que se’ns proposen. Lluny 
de la temptació del replegament, esfor-
cem-nos a compartir la fe per a transmetre-
la junts als altres, i fer present, de forma 
misteriosa però ben real, l’amor de Déu en 
el món. «Que tots siguin u, com Vós Pare 
esteu en mi i jo en Vós. Que ells també es-

Catalunya, cal que ens preguntem també 
per les causes que han conduit i conduei-
xen a la pobresa i a la marginació a tantes 
persones i famílies. Podrem respondre’ns 
i respondre, però només serem creïbles 
–i això serà també un gran anunci de la 
fe– en la mesura que «no ens acomodem 
a l’esperit de la mundanitat» i optem de-
cididament per «ser pobres, despullar-nos 
de nosaltres mateixos [...] i tocar la carn 
de Jesucrist. El cristià no és el qui s’omple 
la boca amb el pobre. El cristià és el qui 
el troba, el qui el mira als ulls, el qui el 
toca.»42. 

28. Viure l’essencial demana una gran 
fidelitat a l’acció de l’Esperit Sant, un 
constant alimentar-se del Cos i de la Sang 
del Senyor, una educació permanent de la 
fe, en l’escolta de la Paraula.

Tots sabem que la fe cristiana comporta 
moltes veritats que la intel·ligència no arri-
ba mai a assolir del tot, especialment quan 
aquesta intel·ligència es redueix als límits 
de la raó científica o tècnica. Aquest fet és 
esgrimit en contra per molts dels nostres 
contemporanis i, a vegades, és viscut amb 
estupor pels mateixos creients. Tanmateix, 
fent servir un concepte ampli i correcte de 
raó, les veritats de la nostra fe apareixen 
certament «raonables» i «creïbles». Més 
que en cap altra època cal una fe formada, 
que se sàpiga explicar i que, en explicar-
se, no violenti les capacitats humanes. Per 
això, una educació permanent adequada 
al moment que vivim és imprescindible per 
fer més conscients i vigorosos els cristians 
d’ara i del futur.

L’estudi i l’aprofundiment de la Sagra-
da Escriptura, especialment a través de la 
lectio divina, la lectura cristiana dels esde-
veniments de la vida, la catequesi d’adults 
i la que prepara per als sagraments, les 
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«Durant tota la seva vida i fins a la darrera 
prova, quan Jesús, el seu Fill, va morir a la 
creu, la fe de Maria no va vacil·lar. Mai no 
va deixar de creure en “l’acompliment” de 
la paraula de Déu. Amb raó l’Església ve-
nera en Maria la realització més pura de la 
fe»47. A Maria, la Mare de l’Església, dema-
nem que ens aconsegueixi a tots aquella 
fe que enfonsa les muntanyes, omple les 
valls i fa planer el camí de la vida. 

Els BisBEs dE Catalunya

24 de Novembre de 2013
Solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, 

Rei de tot el món.
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tiguin en nosaltres, perquè el món cregui 
que Vós m’heu enviat» (Jo 17,21).

En l’Església, rebem el do de la comu-
nió que ve de Déu i que ha de vigoritzar, 
sobretot a través dels laics cristians, tots 
els moments de l’existència i contribuir a 
regenerar el teixit humà del nostre país en 
aquesta etapa important de la nostra llar-
ga història col·lectiva.

conclusió

«Feliç tu que has cregut» (Lc 1, 45).
30. Durant aquest Any de la Fe, hem 

celebrat a Tarragona la beatificació d’un 
elevat nombre de màrtirs del segle XX, 
una gran majoria d’ells fills de les nostres 
Esglésies diocesanes o que hi varen viure 
la seva vocació religiosa i el seu testimo-
niatge de vida. Els màrtirs són testimonis 
suprems de la fe en Jesucrist i de l’amor a 
Ell, que ens conviden avui a «ser cristians 
concrets, cristians amb obres i no només 
de paraules; a no ser cristians mediocres, 
cristians envernissats de cristianisme, 
però sense substància»45.

Aquestes paraules del papa Francesc, 
successor de l’apòstol Pere, «cridat a “con-
firmar els seus germans” en l’incommensu-
rable tresor de la fe»46 ens urgeixen a viure 
la nostra fe com una preciosa possibilitat 
de vida que ens enforteix, encoratja la nos-
tra esperança, ens motiva per a donar testi-
moni de justícia i de pau, i ens crida a viure 
més plenament i amb més profunditat.

Tota la Sagrada Escriptura és rica en 
testimonis de la fe, per això la carta als 
Hebreus afirma que estem «envoltats d’un 
núvol tan gran de testimonis» (He 12,1). 
Enmig d’aquests testimonis destaca de 
manera eminent, Maria de Natzaret, «feliç 
per haver cregut», que realitza de la ma-
nera més perfecta l’obediència de la fe. 
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anys, el cardenal Ricard Maria Carles i Gor-
dó, arquebisbe emèrit de Barcelona. 
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Realitzà els estudis primaris a l’escola de 
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Ha estat vicepresident de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense i bisbe delegat 
de l’àmbit de la Família i en la Conferència 
Episcopal Espanyola n’ha estat també vi-
cepresident i membre del Comitè Executiu, 
a més de formar part de distintes comissi-
ons episcopals. 

Homilia del cardenal Dr. Lluís Martínez 
Sistach, arquebisbe de Barcelona, en la 
missa exequial pel cardenal Ricard M. 
Carles i Gordó, arquebisbe emèrit

Catedral de Barcelona, 19-12-2013

L’Església diocesana de Barcelona acomi-
ada avui el que fou durant catorze anys 
el seu pastor. Ho fem amb un sentiment 
d’agraïment a Déu i al qui va servir aques-
ta estimada arxidiòcesi amb la Paraula de 
Déu i amb els sagraments de la fe, el car-
denal Ricard M. Carles i Gordó.

El Senyor ha cridat el nostre estimat 
germà en aquest temps litúrgic d’Advent. 
Els cristians som Advent. La nostra fe cris-
tiana dóna seguretat a l’esperança. Per 
això caminem amb alegria cap a la Jerusa-
lem celestial. El Senyor ha vingut a cridar 
el nostre germà en aquest temps litúr-
gic que ens prepara per la seva vinguda, 
per donar-li l’abraçada d’amor per a tota 
l’eternitat.

El cardenal Carles molt sovint –com 
podem recordar- es dirigia als seus dio-
cesans –tant a Tortosa com aquí a Barce-
lona- amb una expressió plena de sentit: 
“estimats fills i filles de Déu”. Per a ell era 
quelcom més que un mer costum. Era la 
confessió pública de la filiació divina, el 
do de Déu que agermana en allò que és 
veritablement fonamental: Déu Pare ens 
ha constituït a tots nosaltres fills en el 

Sant Josep dels pares jesuïtes, a València, 
i la carrera eclesiàstica al seminari de la 
diòcesi. Fou ordenat prevere el 29 de juny 
de 1951 i dos anys després es llicencià en 
dret canònic a la Universitat Pontifícia de 
Salamanca. Exercí càrrecs parroquials, 
fou conseller de la JOC i responsable de 
la formació dels diaques, consiliari de 
pastoral familiar i delegat episcopal per 
al clergat.

Va ser nomenat bisbe de Tortosa el 6 de 
juny de 1969 i consagrat el 3 d’agost del 
mateix any. Convocà un sínode (1984-88) 
les conclusions del qual es publicaren el 
1989. Nomenat arquebisbe de Barcelo-
na l’any 1990, renovà els estatuts dels 
consells presbiteral i pastoral i hi situà 
sobretot laics, i es féu elegir cinc bisbes 
auxiliars (Joan Carrera, Carles Soler, Pere 
Tena, Jaume Traserra i Joan Enric Vives). 
Creà l’Institut de Teologia Espiritual. El 
1992 publicà el pla pastoral, fonamentat 
en la identitat, la comunió i l’evangelitza-
ció. El seu magisteri es troba recollit en 
les obres Fe i cultura (1990) i Cartes de la 
vida estant (1994). Es preocupà especial-
ment pel foment de les vocacions, la mar-
ginació social i la pastoral coordinada de 
l’arquebisbat. L’any 1994, en el consistori 
del 26 de novembre, va ser creat cardenal 
amb el títol Santa Maria Consolatrice al Ti-
burtino. L’any 1995 el papa Joan Pau II el 
nomenà membre del consell de cardenals 
per a l’estudi dels problemes econòmics i 
organitzatius de la Santa Seu. L’any 2001, 
i d’acord amb el previst en el Dret Canònic, 
va presentar la dimissió del seu càrrec ar-
quebisbal, que no li fou acceptada fins el 
15 de juny de 2004, quan va ser substituït, 
com a arquebisbe de Barcelona, pel fins 
aleshores arquebisbe de Tarragona, Lluís 
Martínez Sistach.
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4 Sí, “jo mateix el contemplaré, el veuran 

els meus ulls i no els d’un altre”. El carde-
nal Carles vivia el seu ministeri presbiteral 
i episcopal profundament unit a Jesucrist 
i els continguts de les cartes paulines ali-
mentaven la seva espiritualitat i la seva 
pregària. Profundament espiritual, sentia 
la nostàlgia –com ens ha dit Pau en la se-
gona lectura- de “viure com emigrats lluny 
del Senyor, ja que no podem fer altra cosa 
sinó creure, sense veure’l, però ens sentim 
tan coratjosos, que preferim emigrar del 
cos per anar a viure amb el Senyor”. Que 
aquesta esperança paulina esdevingui ara 
realitat en el nostre germà i que a nosal-
tres ens motivi constantment en el nostre 
pelegrinatge per aquest món.

Quan una Església diocesana acomia-
da el qui fou el seu pastor, és una ocasió 
propícia per renovar la nostra fe en Jesu-
crist, pastor suprem, que condueix l’Es-
glésia peregrina entre els consols de la fe 
i les contradiccions i sofriments del món. 
I això ho fem especialment celebrant l’eu-
caristia que expressa el servei més preuat 
que l’Església presta al món, incorporant 
els homes al misteri pasqual de Crist mort 
i ressuscitat. 

En l’Evangeli hem escoltat aquestes pa-
raules de Jesús: “Ha arribat l’hora de ser 
glorificat el Fill de l’home”. Això succeí en 
la creu del Calvari. És en la creu on apa-
reix més palesament la glòria de Déu, és 
a dir, el seu amor fidel a tots nosaltres. El 
Senyor ens diu també que si el gra de blat 
quan cau a terra mor, dóna molt de fruit. 
Si volem que la nostra vida sigui fructuo-
sa, hem de morir a nosaltres mateixos per 
estimar Déu i els germans. Hem d’estimar 
Jesús que va passar pel món fent el bé. El 
nostre germà Ricard Maria va esmerçar la 
seva vida al servei de Déu i de l’Església, 

Fill, conferint-nos la condició de fills seus 
adoptius, i donant-nos el Crist com el “pri-
mogènit entre molts germans”.

Aquesta filiació divina assoleix la seva 
plenitud en la visió beatífica de Déu. El 
gran bisbe i màrtir Sant Ignasi d’Antioquia, 
de camí cap a Roma, escrivint a les Esglési-
es, expressava el seu desig d’unir-se amb 
el Crist per sempre i assolir, per mitjà del 
martiri, el do suprem de la visió, és a dir, 
de la comunió beatificant amb el Déu que 
és infinit Amor i infinita saviesa. “Arribat a 
això –deia- seré veritablement home”. Pre-
guem perquè aquest do suprem l’hagi as-
solit el qui, dòcil a la voluntat de Déu, fou 
prevere a l’arquebisbat de València i bisbe 
a les diòcesis de Tortosa i Barcelona.

“Benaurats els qui moren en el Senyor. 
Les seves obres els acompanyen”. Hem es-
tat creats a imatge i semblança de Déu. Ell 
que és etern ha posat en nosaltres la llavor 
de l’eternitat. Per això tots tenim el desig 
de viure eternament. Per la resurrecció 
de Jesucrist, creiem que també nosaltres 
ressuscitarem. Així demanem pel nostre 
estimat cardenal Carles, el que la primera 
lectura ens ha anunciat amb paraules de 
Job: “Jo sé que el meu defensor viu i que 
a la fi testificarà a favor meu: veuré que el 
meu testimoni em fa costat, contemplaré 
Déu que em portarà una bona nova”.

El qui fou pastor d’aquesta Església 
arxidiocesana, predicava a la seva comu-
nitat que el gran do de Déu és la filiació 
divina que, en la fe, ens encamina cap a la 
visió de Déu. És la fermesa de la fe, la que 
sostingué Job enmig de les proves, com 
fou la fe del cardenal la que el va sostenir 
i consolar enmig de les proves i les nits 
que –com tot bon creient- va trobar tam-
bé ell en el camí de la fe i del ministeri 
pastoral.
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en la fe en Cristo muerto y resucitado, al 
que fue la anilla sucesiva a la del cardenal 
Jubany en la sucesión apostólica, el carde-
nal Ricard Maria Carles. Le agradecemos 
todos sus constantes afanes al servicio de 
la Santa Sede y toda la Iglesia, como car-
denal que fue, y a esta Archidiócesis, a la 
que él también sirvió con su gran amor a la 
Iglesia y con el trato delicado que siempre 
dispensaba a las personas. Fue entre no-
sotros un verdadero sacerdote, hombre de 
Dios y hombre de servicio a sus hermanos 
y hermanas. 

El obispo sirve a su comunidad en el 
Señor, pero la comunidad diocesana tiene 
también sus deberes filiales con sus obis-
pos. Hoy cumplimos uno de estos entraña-
bles deberes de nuestra comunidad dioce-
sana con nuestro querido cardenal Carles. 
Que la celebración del misterio pascual de 
Cristo y la plegaria sean la postrera expre-
sión de nuestra fe y de nuestra gratitud a 
su persona. 

Lo encomendamos a la intercesión de la 
Virgen María, cuyo nombre llevaba –Ricar-
do María- precisamente, como nos conta-
ba, por haber nacido un 24 de septiembre, 
fiesta de Nuestra Señora de la Merced, 
patrona principal de esta Archidiócesis de 
Barcelona. Don Ricardo era, como sabe-
mos, profundamente devoto de la Santísi-
ma Virgen.

Después de esta celebración eucarísti-
ca, por voluntad suya, en la que se expresa 
este amor a Santa María, sus restos mor-
tales descansarán en la basílica de la Vir-
gen de los Desamparados, la capilla en la 
contrajeron matrimonio sus padres en su 
Valencia natal. Que la Madre del Señor sea 
su abogada e intercesora ante Dios y que 
él interceda por toda la Iglesia y en espe-
cial por esta Iglesia de Barcelona. Así sea. 

oblidant-se de si mateix i deixant així una 
estela de bones obres en les tres diòcesis 
que va servir com a pastor.

Del pastor diocesano, como de todo 
fiel, decimos, con plena confianza, en 
estos momentos: “El Señor es mi pastor, 
nada me falta: en verdes praderas me hace 
recostar; me conduce hacia fuentes tran-
quilas y repara mis fuerzas; me guía por el 
sendero justo, por el honor de su nombre”. 
Y también esta alusión a la muerte: “aun-
que camine por cañadas oscuras, nada 
temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu 
cayado me sosiegan”. Y con esta prome-
sa los cristianos referimos a la Eucaristía, 
celebración del misterio pascual del Señor, 
estas palabras del Salmo: “Preparas una 
mesa ante mí enfrente de mis enemigos” 
–y el último enemigo que es vencido por 
Cristo es la muerte- “me unges la cabeza 
con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad 
y tu misericordia me acompañan todos los 
días y habitaré en la casa del Señor por 
años sin término”. 

Cuando se celebró en la basílica de San-
ta María del Mar, la eucaristía de entrada 
del cardenal Carles en esta archidiócesis, 
comenzó su homilía con estas palabras: 
“En este día en que comienzo mi minis-
terio episcopal al servicio de la Iglesia de 
Dios que está en Barcelona, quiero expre-
sar aquello que es muy evidente: que el 
protagonista de esta celebración no soy 
yo, sino que –como en toda celebración- 
es el Señor de nuestros corazones y todo 
el Pueblo de Dios, que forman el cuerpo 
del Cristo total”.

Y quiso hacer referencia a la sucesión 
apostólica en esta Iglesia local, y añadió 
que “la última anilla de esta sucesión 
apostólica en Barcelona ha sido el esti-
mado cardenal Jubany. Despedimos hoy, 
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4 representación de la Conferencia Episco-

pal Alemana; Mons. D. André Lacrampe, 
arzobispo emérito de Besançon, en re-
presentación de la Conferencia Episcopal 
Francesa; Mons. D. Manuel Da Silva Ro-
drigues, Ordinario Militar electo, en re-
presentación de la Conferencia Episcopal 
Portuguesa; Mons. D. Arrigo Miglio, Arzo-
bispo de Cagliari, en representación de la 
Conferencia Episcopal Italiana; Mons. D. 
Juan Matogo Oyana, Obispo de Bata, en 
representación de la Conferencia Episco-
pal de Guinea Ecuatorial.

Discurso inaugural del cardenal Rouco 
Varela y saludo del nuncio

La Asamblea se inauguró el lunes 18 de 
noviembre con el discurso del Presidente 
de la Conferencia Episocopal, cardenal An-
tonio María Rouco Varela, quien comenzó 
planteando un examen de conciencia al 
concluir el Año de la Fe: “el objetivo plan-
teado para el Año de la fe no ha de ser 
dado por ya alcanzado cuando llegamos al 
final de este tiempo de reflexión y de ce-
lebración especial de la fe católica. El Año 
de la fe solo cumplirá sus objetivos si nos 
ha ayudado a todos a despertar nuestra 
conciencia acerca de la magnitud del reto 
planteado por la crisis de la fe en tantas 
personas; una crisis que nos afecta tam-
bién a nosotros —pastores, consagrados 
y laicos— cuando vivimos inmersos en la 
«mundanidad espiritual», según denuncia 
con frecuencia el papa Francisco, propo-
niendo la necesidad de una «conversión 
pastoral»”

El cardenal Rouco se refirió después 
a las realizaciones del Plan Pastoral, con 
dos hechos particularmente relevantes: la 
Beatificación de 522 mártires del siglo XX 
en España, que tuvo lugar el pasado 13 de 
octubre en Tarragona, y la publicación del 

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

Madrid, 22-11-2013

La Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado su 
CII reunión del 18 al 22 de noviembre. La 
Asamblea ha elegido al sacerdote Mons. 
D. José María Gil Tamayo como nuevo Se-
cretario General y Portavoz de la Conferen-
cia Episcopal Española para el quinquenio 
2013-2018 (toda la información en nota de 
prensa de 20 de noviembre de 2013).

Han participado en esta Plenaria los 79 
obispos con derecho a voto: 2 cardenales; 
13 arzobispos más el Ordinario castrense; 
53 diocesanos, y 10 auxiliares. Han par-
ticipado por primera vez en la Asamblea 
Mons. D. Juan Antonio Menéndez Fernán-
dez, Obispo auxiliar de Oviedo, y Mons. D. 
Ángel Fernández Collado, Obispo auxiliar 
de Toledo, que recibieron la ordenación 
episcopal el 8 de junio y el 15 de septiem-
bre respectivamente.

Como es habitual han asistido a la re-
unión un buen número de obipos eméri-
tos. En esta ocasión, han participado tam-
bién como invitados: Mons. D. Johannes 
Bündgens, obispo auxiliar de Aachen, en 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola



9 4 7

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 5

4

D o c u m e n t s

año 2013, los criterios de constitución y 
distribución del Fondo Común Interdioce-
sano para el año 2014 y los presupuestos 
de la CEE y de los organismos que de ella 
dependen (se adjunta documentación al 
respecto).

Documentos y textos
Los obispos han aprobado unas Normas 

básicas para la formación de los diáconos 
permanentes en las diócesis españolas, 
presentado por la Comisión Episcopal del 
Clero. Se trata de una actualización de las 
Normas básicas que fueron aprobadas en 
enero de 2000, por un sexenio, y que era 
necesario renovar, teniendo en cuenta las 
sugerencias dadas por la Congregación 
para la Educación católica.

La Plenaria ha aprobado también el 
Reglamento sobre las Fundaciones canó-
nicas docentes para ampliarlo a las socio-
sanitarias, asistenciales y otras, y la cons-
titución en la Conferencia Episcopal Espa-
ñola  de un único Consejo de Fundaciones 
para todas ellas.

Pasan a la próxima Asamblea la traduc-
ción al español de unas especiales Leta-
nías de Nuestro Señor Jesucristo, Sacerdo-
te y Víctima, y del Santísimo Sacramento; 
la Traducción de una modificación en el 
Ritual del Bautismo; y la petición de que 
la advocación de Santa María de la Merced 
vuelva a figurar en el Calendario Litúrgico 
Español.

Otros temas del orden del día
El orden del día se ha completado con 

diversos asuntos de seguimiento y con el 
repaso a las actividades de las distintas 
Comisiones Episcopales.

El martes 19, a las 12.35 h tuvo lugar 
la concelebración eucarística, prevista en 
cada una de las Asambleas Plenarias. En 
esta ocasión ha sido presidida por Mons. 

Catecismo “Testigos del Señor”, que verá 
la luz en los próximos meses.

Por último, el presidente de la CEE 
hizo un análisis sobre el momento actual 
de nuestra sociedad y sus implicaciones 
morales, en el que quiso hacer una men-
ción al pueblo  filipino, que ha sufrido re-
cientemente un grave desastre natural, y 
a las víctimas del terrorismo en España. 
Además, con especial atención, se refirió 
a las relaciones Iglesia-Estado; a la crisis 
económica y a la gran labor que la Iglesia 
está realizando, ayudando desde la gratui-
dad a las personas que más lo necesitan; a 
la preocupación por el presente y el futuro 
del matrimonio y de la familia; por que la 
unión fraterna entre todos los ciudadanos 
de España pudiera romperse; y por a la si-
tuación que padecen tantas personas per-
seguidas en el mundo a causa de su fe, en 
particular los cristianos sirios.

Por su parte, el nuncio apostólico en Es-
paña, Mons. D. Renzo Fratini, recordó que 
el Papa “habla de renovar la manera de vivir 
como discípulos de Cristo a los cristianos, 
y de renovar las actitudes concretas de los 
pastores. Para ello, el punto focal y con-
creto al que dirige nuestra atención es a la 
manera como Dios se reveló en la historia. 
Esta manera es la cercanía y el encuentro. 
La nueva evangelización pasa, de esta for-
ma, por el esfuerzo de crear conciencia de 
pertenencia y comunión eclesial, haciendo 
discípulos misioneros, anunciadores de 
Cristo en todos los ambientes, usando así 
el término periferia en sentido amplísimo: 
en sentido de necesidad, de contingencia, 
ya sea espiritual, moral o social. En una 
palabra: los pobres”.

Asuntos económicos
La Asamblea Plenaria ha aprobado los 

balances y liquidación presupuestaria del 



N o v e m b r e  -  D e s e m b r e  2 0 1 39 4 8
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 5
4

Intervenció de Mons. Rino Fisichella en 
la roda de premsa de presentació de l’ex-
hortació apostòlica Evangelii Gaudium

Vaticà , 26-11-2013

Evangelii gaudium : Exhortació Apostòlica 
escrita sota la llum de l’alegria per tal de 
redescobrir la font de l’evangelització en 
el món contemporani. En aquesta expres-
sió es podria resumir tot el contingut del 
nou document que el papa Francesc ofe-
reix a l’Església per delinear els camins del 
compromís pastoral que l’ocuparan en el 
futur proper. Una invitació a recuperar una 
visió profètica i positiva de la realitat, sen-
se per això deixar de veure les dificultats. 
El papa Francesc infon valentia i convida a 
mirar cap endavant no obstant el moment 
de crisi, fent un cop més de la creu i de la 
resurrecció de Crist la “insígnia de la vic-
tòria” (85). 

En diverses ocasions el papa Francesc 
fa referència a les Propositiones del Síno-
de d’octubre de 2012, demostrant com la 
contribució sinodal ha estat un important 
punt de referència per a la redacció de l’Ex-
hortació. De tota manera, el text va més 
enllà de l’experiència del Sínode. El papa 
imprimeix en aquestes pàgines no només 
la seva experiència pastoral, sinó sobretot 

D. Manuel Ureña Pastor, que celebra sus 
bodas de plata episcopales y sus 40 años 
de ordenación sacerdotal.

El lunes 18, al terminar la sesión de la 
tarde, aprovechó se reunió la Comisión 
asesora del Fondo de Nueva Evangeliza-
ción y el miércoles día 20 tuvo lugar la 
primera reunión de la Junta Episcopal para 
el V Centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa.

Aprobación Fundaciones y nombra-
mientos

La Asamblea Plenaria ha aprobado la 
erección canónica de la Fundación educa-
tiva del Sur “Santo Tomás de Aquino” y ha 
aprobado también sus Estatutos.

La Comisión Permanente, reunida el 
martes 19, con el tema central en el orden 
del día de la elección de candidatos para 
el cargo de secretario general de la CEE, 
aprovechó para realizar los siguientes 
nombramientos:

A propósito de la Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar:

•	 Rvdo. Sr. D. Ángel Beltrán Velasco, 
sacerdote de la diócesis de Almería, como 
consiliario nacional del “Movimiento Fami-
liar Cristiano (MFC)”. 

•	Dña. Mª Luisa González Benito, laica 
de la archidiócesis de Madrid, como presi-
denta nacional de la “Federación Nacional 
Nuestra Señora Salus Infirmorum” (reelec-
ción). 

[ ]Santa Seu
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en l’amor misericordiós de Déu que surt a 
l’encontre de cada persona per manifestar 
el cor de la seva revelació: la vida de cada 
persona adquireix sentit en la trobada amb 
Jesucrist i en l’alegria de compartir aques-
ta experiència d’amor amb els altres (8). 

Així doncs, el primer capítol es desen-
volupa a la llum de la reforma de l’Esglé-
sia en clau missionera, crida a “sortir” de 
si mateixa per trobar els altres. És la “di-
nàmica de l’èxode i del do de sortir de si, 
del caminar i del sembrar sempre de nou, 
sempre més” (21), el que el papa expres-
sa en aquestes pàgines. L’Església que 
ha de fer seva la “intimitat de Jesús que 
és una intimitat itinerant “ (23). El papa, 
com ja és habitual, aprofundeix sobre al-
gunes expressions impactants i crea ne-
ologismes per fer entendre la naturalesa 
mateixa de l’acció evangelitzadora. Entre 
ells, per exemple , “primerear”, això vol 
dir que Déu ens precedeix en l’amor, indi-
cant a l’Església el camí que ha de seguir. 
Ella no es troba en una via sense sortida, 
sinó que va després de les empremtes 
mateixes de Crist (cf. 1Pe 2,21), per tant, 
té la certesa sobre el camí que ha de re-
córrer. Això no li provoca por, sap que ha 
“d’anar a l’encontre, buscar els allunyats 
i arribar als encreuaments dels camins per 
convidar els exclosos. Viu un inesgotable 
desig d’oferir misericòrdia” (24). Perquè 
això passi, el papa Francesc torna a pro-
posar amb vehemència l’exigència de la 
“conversió pastoral”. Això significa passar 
d’una visió burocràtica, estàtica i admi-
nistrativa de la pastoral a una perspectiva 
missionera, millor encara, a una pastoral 
en estat permanent d’evangelització (25). 
En efecte, així com hi ha estructures que 
faciliten i sostenen la pastoral missionera, 
lamentablement també “hi ha estructures 

la seva crida a aprofitar el moment de grà-
cia que l’Església està vivint per empren-
dre amb fe, convicció i entusiasme la nova 
etapa del camí d’evangelització. Continu-
ant l’ensenyament de la Evangelii nuntian-
di de Pau VI, ell col·loca de nou al centre 
la persona de Jesucrist, el primer evange-
litzador, que ens crida avui a cada un de 
nosaltres a participar amb ell en l’obra de 
salvació (12). “L’acció missionera és el pa-
radigma de qualsevol obra de l’Església” 
(15) -afirma el Sant Pare-, per això és ne-
cessari copsar el temps favorable per en-
treveure i viure la “nova etapa” de l’evan-
gelització (17). Aquesta s’articula en dues 
temàtiques particulars les quals marquen 
l’estructura fonamental de l’Exhortació. 
D’una banda, el papa Francesc s’adreça 
a les esglésies particulars perquè, vivint 
en primera persona els desafiaments i 
les oportunitats pròpies de cada context 
cultural, estiguin a punt de proposar els 
aspectes peculiars de la nova evangelitza-
ció en els seus països. De l’altra, el papa 
traça un denominador comú que permeti a 
tota l’Església, i a cada evangelitzador en 
particular, retrobar una metodologia co-
muna per convèncer-se que el compromís 
d’evangelització és sempre un camí parti-
cipat, compartit i mai aïllat. Els set punts, 
recollits en els cinc capítols de l’Exhorta-
ció, constitueixen les columnes bàsiques 
de la visió del papa Francesc sobre la nova 
evangelització: la reforma de l’Església en 
sortida missionera, les temptacions dels 
agents pastorals, l’Església entesa com a 
totalitat del poble de Déu que evangelitza, 
l’homilia i la seva preparació, la inclusió 
social dels pobres, la pau i el diàleg soci-
al, les motivacions espirituals en el com-
promís missioner. L’element que manté 
unides aquestes temàtiques es concentra 
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el diàleg ecumènic. Ara el papa Francesc 
continua fent-ho i s’entreveu que una for-
ma d’ajuda més concreta al respecte po-
dria arribar si es desenvolupés majorment 
l’estatut de les Conferències Episcopals. 
Un altre passatge de particular intensitat, 
per les conseqüències que tindrà en la 
pastoral, són els números 38-45: el cor de 
l’Evangeli “s’encarna en els límits del llen-
guatge humà”. És a dir, la doctrina s’allotja 
en la “gàbia del llenguatge” -per utilitzar 
una expressió molt estimada per Wittgens-
tein-, la qual cosa implica l’exigència d’un 
veritable discerniment entre la pobresa 
i els límits del llenguatge, amb la rique-
sa -de vegades encara desconeguda- del 
contingut de la fe. El perill que en ocasi-
ons l’Església pugui no considerar aques-
ta dinàmica és real; pot succeir llavors que 
sobre algunes posicions hi hagi un entos-
sudiment injustificat, amb el consegüent 
risc d’endurir el missatge evangèlic, fent 
que no es pugui percebre més la dinàmica 
pròpia del seu desenvolupament. 

El segon capítol està dedicat a acollir 
els desafiaments del món contemporani 
i a superar les fàcils temptacions que mi-
nen la nova evangelització. En primer lloc, 
afirma el papa, és necessari recuperar la 
pròpia identitat, sense aquests complexos 
d’inferioritat que condueixen a “ocultar la 
pròpia identitat i les conviccions ... [ i ] que 
acaben sufocant l’alegria de la missió en 
una mena d’obsessió per ser com tots els 
altres i per tenir el que els altres tenen” 
(79). Això fa que els cristians caiguin en 
un “relativisme fins i tot més perillós que 
el doctrinal” (80), perquè acaba corro-
int l’estil de vida dels creients. S’esdevé 
llavors que en moltes expressions de la 
nostra pastoral les iniciatives ressentin la 

eclesials que poden acabar condicionant 
el dinamisme evangelitzador” (26). La pre-
sència de pràctiques pastorals antiquades 
i ràncies obliga llavors a l’audàcia de ser 
creatius per repensar l’evangelització. En 
aquest sentit el papa afirma: “Una indi-
viduació dels fins sense una adequada 
recerca comunitària dels mitjans per asso-
lir-los està condemnada a convertir-se en 
simple fantasia” (33) . 

Cal, per tant, “concentrar-se en l’essen-
cial” (35) i saber que només una dimensió 
sistemàtica, és a dir, unitària, progressiva 
i proporcionada de la fe pot ajudar veri-
tablement. Això implica per a l’Església 
la capacitat d’evidenciar la “jerarquia de 
les veritats” i la seva adequada referèn-
cia amb el cor de l’Evangeli (37-39). Això 
impedeix caure en el perill d’una presenta-
ció de la fe feta només a la llum d’algunes 
qüestions morals com si elles poguessin 
prescindir de la seva relació amb la centra-
litat de l’amor. Fora d’aquesta perspectiva, 
“l’edifici moral de l’Església corre el risc 
d’esdevenir un castell de cartes, i aquest 
és el nostre major perill” (39). Apareix lla-
vors un fort reclam del papa perquè s’es-
tableixi un sa equilibri entre el contingut 
de la fe i el llenguatge que l’expressa. Pot 
passar, de vegades, que la rigidesa amb 
la qual es pretén conservar la precisió del 
llenguatge, vagi en detriment del contin-
gut, comprometent així la visió genuïna de 
la fe (41). 

Un passatge realment important en 
aquest capítol és el número 32, en què el 
papa Francesc mostra la urgència de dur 
a terme algunes perspectives del Vaticà 
II. En particular, la tasca de l’exercici del 
Primat del Successor de Pere i la de les 
Conferències Episcopals. Ja Joan Pau II a 
Ut unum sint, havia sol·licitat ajuda per a 
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expressions que lesionen la seva mateixa 
naturalesa i que el papa Francesc defineix 
en general com a “mundanitat “ (93). En 
primer lloc, la “fascinació del gnosticis-
me”, és a dir, una fe tancada en si mateixa, 
en les seves certeses doctrinals i que fa de 
les seves pròpies experiències el criteri de 
veritat per jutjar els altres. A més, el “neo-
pelagianisme autoreferencial i prometeic” 
dels qui sostenen que la gràcia és només 
un accessori mentre el que crea progrés és 
únicament la pròpia obstinació i les pròpi-
es forces. Tot això contradiu l’evangelitza-
ció. Crea una espècie d’”elitisme narcisis-
ta” que ha de ser evitat (94). Quina cosa 
volem ser, es pregunta el papa, “generals 
d’exèrcits derrotats” o “simples soldats 
d’un esquadró que continua batallant”? El 
risc d’una “Església mundana darrere de 
telons espirituals o pastorals” (96), no és 
recòndit, sinó real. Cal, llavors, no sucum-
bir a aquestes temptacions, sinó oferir el 
testimoni de la comunió (99). Aquesta es 
fa forta en la complementarietat. A partir 
d’aquesta consideració, el papa Francesc 
exposa l’exigència de promoure el laïcat i 
la dona, del compromís amb les vocacions 
començant pels propis sacerdots. Mirar 
l’Església amb tots els avenços realitzats 
en aquests decennis requereix evitar la 
mentalitat del poder i transformar-la per 
aquella del servei a la construcció unitària 
de l’Església (102-108). 

L’evangelització és una tasca de tot el 
poble de Déu, ningú no està exclòs. Ella 
no està reservada ni pot ser delegada a un 
grup particular. Tots els batejats hi estan 
directament involucrats. El papa Francesc 
explica, en el tercer capítol de l’Exhortació, 
com es pot desenvolupar i les etapes que 
expressen el seu progrés. En primer lloc 
es deté a evidenciar el “primat de la grà-

pesadesa, ja que en el primer lloc es col-
loca la iniciativa i no la persona. Sosté el 
papa que la temptació d’una “desperso-
nalització de la persona” per afavorir l’or-
ganització, és real i comuna. De la mateixa 
manera, els desafiaments de la nova evan-
gelització haurien de ser assumits més 
com una oportunitat per créixer i no com 
un motiu per caure en depressió. Cal des-
terrar llavors “el sentit de la derrota” (85). 
Cal recuperar la relació interpersonal per-
què tingui el primat sobre la tecnologia de 
l’encontre fet amb el control remot en mà, 
amb el qual s’estableix com, on, quan i per 
quant de temps trobar els altres segons 
les pròpies preferències (88). De tota ma-
nera, entre els múltiples desafiaments, a 
més d’aquells que són més corrents i més 
recurrents, cal individuar els que incidei-
xen d’una manera més directa en la vida. 
El sentit de “precarietat quotidiana, amb 
conseqüències funestes”, les variades for-
mes de “disparitat social”, el “fetitxisme 
dels diners i la dictadura d’una economia 
sense rostre”, “l’exasperació del consum” 
i el “consumisme desenfrenat” ... en fi, ens 
trobem davant d’una “globalització de la 
indiferència” i davant d’un “menyspreu 
sorneguer” en relació a l’ètica, on es pre-
tén contínuament marginar qualsevol re-
clam crític davant del predomini del mercat 
que amb la seva teoria de la “filtració de la 
riquesa”, enganya en relació a la possibi-
litat real d’afavorir els pobres (cf. nn. 52-
64). Si l’Església apareix encara amb una 
gran credibilitat en tants països del món, 
inclosos aquells on és minoria, això es deu 
a la seva obra de caritat i solidaritat (65). 

En l’evangelització del nostre temps, 
per tant, especialment davant els reptes de 
les grans “cultures urbanes” (71), els cris-
tians estan convidats a escapar de dues 
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4 amb particular passió evangèlica, consci-

ent que determinaran el futur de la huma-
nitat: en primer lloc, “la inclusió social dels 
pobres”, a més, “la pau i el diàleg social”. 

Pel que fa al primer punt, amb la nova 
evangelització l’Església sent com a missió 
pròpia “col·laborar per resoldre les causes 
instrumentals de la pobresa i per promou-
re el desenvolupament integral dels po-
bres”, com també la de “gestos simples i 
quotidians de solidaritat enfront de misè-
ries molt concretes” que cada dia trobem 
davant dels nostres ulls (188). El que emer-
geix d’aquestes denses pàgines és una in-
vitació a reconèixer la “força salvífica” que 
posseeixen els pobres i que s’ha de posar 
en el centre de la vida de l’Església mitjan-
çant la nova evangelització (198). De tota 
manera, això significa que cal, sobretot, 
redescobrir l’atenció, urgència i consci-
ència d’aquesta temàtica, molt abans de 
qualsevol experiència concreta. L’opció fo-
namental pels pobres que urgeix fer, sosté 
el papa Francesc, és principalment, encara 
que no exclusivament, una “atenció espiri-
tual” i “religiosa”; aquesta forma és priori-
tària sobre qualsevol altra mena d’atenció 
(200). Sobre aquests temes la paraula del 
papa és franca, dita amb “parresia” i sen-
se circumloquis. Un “Pastor d’una Església 
sense fronteres” (210), no es pot perme-
tre mirar cap a un altre costat. És per això 
que mentre demana amb força considerar 
el tema dels migrants, denuncia amb la 
mateixa claredat les noves formes d’es-
clavitud: “On és aquell que estàs matant 
cada dia a la petita fàbrica clandestina, a 
la xarxa de prostitució, en els nens que fas 
servir per a la mendicitat, en aquell que ha 
de treballar d’amagat perquè no està de-
gudament contractat? No aparentem que 
aquí no passa res. Hi ha moltes compli-

cia” que obra sense descans en la vida de 
cada evangelitzador (112). Desenvolupa, 
a més, el tema de l’immens paper exercit 
per les diverses cultures en el seu procés 
d’inculturació de l’Evangeli, i prevé sobre 
acabar caient en la “vanitosa sacralització 
de la pròpia cultura” (117). Després indica 
l’itinerari fonamental de la nova evangelit-
zació en l’encontre interpersonal (127-129) 
i en el testimoni de vida (121). Finalment, 
advoca perquè la pietat popular sigui valo-
rada, ja que ella expressa la fe genuïna de 
tantes persones que en aquest món donen 
un veritable testimoni de la simplicitat de 
la trobada amb l’amor de Déu (122-126). 
Finalment, el papa fa una invitació als 
teòlegs perquè estudiïn les mediacions 
necessàries per tal d’aconseguir una valo-
rització de les diferents formes d’evange-
lització (133), no sense abans considerar 
àmpliament el tema de l’homilia com a for-
ma privilegiada d’evangelització, la qual 
necessita una autèntica passió i amor per 
la Paraula de Déu i pel poble que se’ns ha 
confiat (135-158).

El quart capítol està dedicat a la refle-
xió sobre la dimensió social de l’evange-
lització. Un tema molt apreciat pel papa 
Francesc perquè “si aquesta dimensió no 
s’explicita degudament, es corre sempre el 
risc de desfigurar el significat autèntic i in-
tegral de la missió evangelitzadora” (176). 
És el gran tema del vincle entre l’anunci de 
l’Evangeli i la promoció de la vida humana 
en totes les seves expressions. Una pro-
moció integral de cada persona és el que 
impedeix reduir la religió a un fet privat, 
sense cap incidència en la vida pública i 
social. Una “fe autèntica implica sempre 
un profund desig de canviar el món” (183). 
A aquesta secció de l’Exhortació perta-
nyen dos grans temes. El papa en parla 
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demana una diligent acció programàtica i 
una renovada praxi pastoral que manifesti 
el seu compromís per la nova evangelitza-
ció. L’Evangeli ha d’arribar a tothom, sense 
cap tipus d’exclusió. Alguns, però, són pri-
vilegiats. Per evitar equívocs, el papa Fran-
cesc presenta la seva orientació: “No tant 
els amics i els veïns rics, sinó especialment 
els pobres, els malalts, els que sovint són 
menyspreats i oblidats... no han de quedar 
dubtes ni subsistir explicacions que debili-
tin aquest missatge tan clar” (48). 

Com en altres moments crucials de 
la història, també avui l’Església sent la 
urgència d’afinar la mirada per complir 
l’evangelització a la llum de l’adoració, 
amb una “mirada contemplativa” per con-
tinuar veient els signes de la presència de 
Déu. Signes dels temps no només estimu-
lants, sinó llocs com a criteri per un testi-
moni eficaç (71). El papa Francesc és el pri-
mer de tots a recordar el misteri central de 
la nostra fe: “No fugim de la resurrecció de 
Jesús, no ens donem per vençuts mai, pas-
si el que passi” (3). Fet i fet, aquella que 
ens està indicant el papa Francesc és l’Es-
glésia que es fa companya de camí de tots 
els qui són els nostres contemporanis en 
la recerca de Déu i en el desig de veure’l. 

Missatge del papa Francesc per a la cele-
bració de la XLVII Jornada Mundial de la 
Pau

Vaticà, 8-12-2013

La fraternitat, fonament i camí per a la 
pau

1. En aquest primer Missatge meu per 
a la Jornada Mundial de la Pau, voldria de-
sitjar a tothom, a les persones i als pobles, 
una vida plena d’alegria i d’esperança. El 

citats” (211). Per evitar equívocs, el papa 
defensa amb la mateixa força la vida hu-
mana des del seu primer començament i la 
dignitat de tot ésser vivent (213). 

Pel que fa al segon aspecte, el papa 
proposa quatre principis que són com el 
denominador comú per créixer en la pau i 
per a la seva aplicació social concreta. Fent 
memòria, potser, dels seus estudis sobre 
Romano Guardini, el papa Francesc sem-
bla crear una nova oposició polar; recorda, 
en efecte, que el “el temps és superior a 
l’espai” , “la unitat preval sobre el conflic-
te” , la “realitat és més important que la 
idea” i que el “tot és superior a la part”. 
Aquests principis s’obren a la dimensió 
del diàleg com a primera contribució per a 
la pau i s’estén, al llarg de l’Exhortació, a 
l’àmbit de la ciència, l’ecumenisme i de les 
religions no cristianes. 

L’últim capítol busca expressar l’”es-
perit de la nova evangelització” (260). 
Aquest es desenvolupa sota la primacia de 
l’acció de l’Esperit Sant que infon sempre 
i de nou l’impuls missioner, a partir de la 
vida d’oració en la qual la contemplació 
ocupa el lloc central (264). La Mare de 
Déu “estrella de la nova evangelització” és 
presentada, en finalitzar , com la icona de 
la genuïna acció d’anunci i transmissió de 
l’Evangeli que l’Església està cridada a re-
alitzar en les pròximes dècades, amb gran 
entusiasme i immutable amor pel Senyor 
Jesús. 

“No ens deixem robar l’alegria de 
l’evangelització!” (83). És un llenguatge 
clar, immediat, sense retòrica ni subterfu-
gis, el que escoltem en aquesta Exhorta-
ció Apostòlica. El papa Francesc va al nucli 
dels problemes que viu l’home d’avui i 
que, de part de l’Església, exigeixen molt 
més que una simple presència. A ella, li 
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4 A moltes parts del món, contínuament 

es lesionen greument els drets humans 
fonamentals, sobretot el dret a la vida i a 
la llibertat religiosa. El tràgic fenomen del 
tràfic d’éssers humans, amb la vida i de-
sesperació dels quals especulen persones 
sense escrúpols, representa un exemple 
inquietant. A les guerres portades a ter-
me amb enfrontaments armats se sumen 
altres guerres menys visibles, però no 
menys cruels, que es combaten en el camp 
econòmic i financer amb mitjans igual-
ment destructius de vides, de famílies, 
d’empreses.

La globalització, com ho ha afirmat Be-
net XVI, ens acosta als altres, però no ens 
fa germans1. A més, les nombroses situa-
cions de desigualtat, de pobresa i d’injus-
tícia revelen no sols una profunda manca 
de fraternitat, sinó també l’absència d’una 
cultura de la solidaritat. Les noves ideolo-
gies, caracteritzades per un difús individu-
alisme, egocentrisme i consumisme mate-
rialista, debiliten els llaços socials, fomen-
tant aquesta mentalitat d’«excloure», que 
porta al menyspreu i a l’abandó dels més 
febles, de tots aquells que són considerats 
«inútils». Així la convivència humana s’as-
sembla cada cop més a un mer do ut des 
pragmàtic i egoista.

Al mateix temps, és clar que tampoc les 
ètiques contemporànies no són capaces 
de generar vincles autèntics de fraternitat, 
ja que una fraternitat privada de la referèn-
cia a un Pare comú, com a fonament últim, 
no aconsegueix subsistir2. Una fraternitat 
vertadera entre els homes suposa i reque-
reix una paternitat transcendent. A partir 
del reconeixement d’aquesta paternitat, 
es consolida la fraternitat entre els homes, 
és a dir, aquest fer-se «proïsme» que es 
preocupa per l’altre.

cor de tot home i de tota dona allotja en 
el seu interior el desig d’una vida plena, 
de la qual forma part un anhel indeleble 
de fraternitat, que ens invita a la comunió 
amb els altres, en qui trobem no enemics 
o contrincants, sinó germans a qui acollir 
i estimar.

De fet, la fraternitat és una dimensió es-
sencial de l’home, que és un ésser relaci-
onal. La viva consciència d’aquest caràcter 
relacional ens porta a veure i a tractar cada 
persona com una germana veritable i un 
germà veritable; sense ella, és impossible 
la construcció d’una societat justa, d’una 
pau estable i duradora. I cal recordar que, 
normalment, la fraternitat es comença a 
aprendre en el si de la família, sobretot 
gràcies a les responsabilitats complemen-
tàries de cadascun dels seus membres, en 
particular del pare i de la mare. La família 
és la font de tota fraternitat, i per això és 
també el fonament i el camí primordial per 
a la pau, perquè, per vocació, hauria de 
contagiar el món amb el seu amor.

El nombre cada vegada més gran d’in-
terdependències i de comunicacions que 
s’entrecreuen en el nostre planeta fa 
més palpable la consciència que totes 
les nacions de la terra formen una uni-
tat i comparteixen un destí comú. En els 
dinamismes de la història, malgrat la di-
versitat d’ètnies, societats i cultures, ve-
iem sembrada la vocació de formar una 
comunitat composta per germans que 
s’acullen recíprocament i es preocupen 
els uns dels altres. Això no obstant, so-
vint els fets, en un món caracteritzat per 
la «globalització de la indiferència», que 
de mica en mica ens «acostuma» al sofri-
ment de l’altre, tancant-nos en nosaltres 
mateixos, contradiuen i desmenteixen 
aquesta vocació.
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germà?» (Gn 4,9). Després —ens diu el 
Gènesi—«Caín es retirà de la presència del 
Senyor» (4,16).

Hem de preguntar-nos pels motius pro-
funds que han portat Caín a deixar de cos-
tat el vincle de fraternitat i, amb ell, el vin-
cle de reciprocitat i de comunió que l’unia 
al seu germà Abel. Déu mateix denuncia i 
recrimina a Caín la connivència que té amb 
el mal: «El pecat aguaita a la porta» (Gn 
4,7). Això no obstant, Caín no lluita contra 
el mal i decideix igualment llançar-se «so-
bre el seu germà Abel» (Gn 4,8), rebutjant 
el projecte de Déu. Frustra així la seva vo-
cació originària de ser fill de Déu i de viure 
la fraternitat.

El relat de Caín i Abel ens ensenya que 
la humanitat porta inscrita en ella una 
vocació a la fraternitat, però també la 
possibilitat dramàtica de la traïció. Dóna 
testimoni d’això l’egoisme quotidià, que 
es troba en els fons de tantes guerres i 
injustícies: molts homes i dones moren en 
mans de germans i germanes que no sa-
ben reconèixer-se com a tals, és a dir, com 
a éssers fets per a la reciprocitat, per a la 
comunió i per al do.

«I tots vosaltres sou germans» (Mt 
23,8)

3. Sorgeix espontàniament la pregun-
ta: els homes i les dones d’aquest món 
podran correspondre alguna vegada ple-
nament a l’anhel de fraternitat que Déu 
Pare va imprimir en ells? Aconseguiran, 
només amb les seves forces, vèncer la in-
diferència, l’egoisme i l’odi, i acceptar les 
diferències legítimes que caracteritzen els 
germans i germanes?

Parafrasejant les seves paraules, po-
dríem sintetitzar així la resposta que ens 
dóna el Senyor Jesús: Ja que hi ha un sol 

«On és el teu germà?» (Gn 4,9)
2. Per comprendre millor aquesta voca-

ció de l’home a la fraternitat, per conèixer 
més adequadament els obstacles que s’in-
terposen en la seva realització i descobrir 
els camins per superar-los, és fonamental 
deixar-se guiar pel coneixement del desig-
ni de Déu, que ens presenta lluminosa-
ment la Sagrada Escriptura.

Segons el relat dels orígens, tots els 
homes procedeixen d’uns pares comuns, 
Adam i Eva, parella creada per Déu a imat-
ge i semblança seva (cf. Gn 1,26), dels 
quals neixen Caín i Abel. En la història de 
la primera família llegim la gènesi de la so-
cietat, l’evolució de les relacions entre les 
persones i els pobles.

Abel és pastor, Caín és pagès. La seva 
identitat profunda i, alhora, la seva voca-
ció, és ser germans, en la diversitat de la 
seva activitat i cultura, de la seva manera 
de relacionar-se amb Déu i amb la creació. 
Però l’assassinat d’Abel per part de Caín 
deixa constància tràgicament del rebuig 
radical de la vocació a ser germans. La seva 
història (cf. Gn 4,1-16) posa en evidència la 
dificultat de la missió a què estan cridats 
tots els homes, viure units, preocupant-se 
els uns dels altres. Caín, en no acceptar la 
predilecció de Déu per Abel, que li oferia 
el millor del seu ramat —«el Senyor es va 
fixar en Abel i en la seva ofrena, però no es 
va fixar en Caín ni en la seva ofrena» (Gn 
4,4-5)—, mata Abel per enveja. D’aques-
ta manera, es nega a reconèixer-lo com 
germà, a relacionar-se positivament amb 
ell, a viure davant Déu assumint les seves 
responsabilitats de cuidar i protegir l’al-
tre. A la pregunta «On és el teu germà?», 
amb què Déu interpel·la Caín demanant-li 
comptes pel que ha fet, ell respon: «No 
ho sé. Que potser sóc el guardià del meu 
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4 de la Promesa. Com llegim en la Carta als 

cristians d’Efes, Jesucrist reconcilia en ell 
tots els homes. Ell és la pau, perquè dels 
dos pobles n’ha fet un de sol, enderrocant 
el mur de separació que els dividia, l’ene-
mistat. Ell ha creat en ell mateix un sol po-
ble, un sol home nou, una sola humanitat 
(cf. 2,14-16).

Qui accepta la vida de Crist i viu en ell 
reconeix Déu com a Pare i s’entrega total-
ment a ell, estimant-lo sobre totes les co-
ses. L’home reconciliat veu en Déu el Pare 
de tots i, en conseqüència, sent la crida a 
viure una fraternitat oberta a tots. En Crist, 
l’altre és acceptat i estimat com a fill o filla 
de Déu, com a germà o germana, no com 
un estrany, i menys encara com un contrin-
cant o un enemic. En la família de Déu, on 
tots són fills d’un mateix Pare, i tots estan 
empeltats en Crist, fills en el Fill, no hi ha 
«vides refusables». Tots gaudeixen d’una 
mateixa i intangible dignitat. Tots són esti-
mats per Déu, tots han estat rescatats per 
la sang de Crist, mort en creu i ressuscitat 
per cada un de nosaltres. Aquesta és la raó 
per la qual no podem quedar-nos indife-
rents davant la sort dels germans.

La fraternitat, fonament i camí per a la 
pau

4. Tenint en compte tot això, és fàcil 
comprendre que la fraternitat és fonament 
i camí per a la pau. Les encícliques soci-
als dels meus Predecessors aporten una 
ajuda valuosa en aquest sentit. Seria su-
ficient recuperar les definicions de pau de 
la Populorum progressio de Pau VI o de la 
Sollicitudo rei socialis de Joan Pau II. En la 
primera, trobem que el desenvolupament 
integral dels pobles és el nou nom de la 
pau3. En la segona, que la pau és opus so-
lidaritatis4. 

Pare, que és Déu, tots vosaltres sou ger-
mans (cf. Mt 23,8-9). La fraternitat està ar-
relada en la paternitat de Déu. No es tracta 
d’una paternitat genèrica, indiferenciada i 
històricament ineficaç, sinó d’un amor per-
sonal, puntual i extraordinàriament con-
cret de Déu per cada ésser humà (cf. Mt 
6,25-30); una paternitat, per tant, que ge-
nera eficaçment fraternitat, perquè l’amor 
de Déu, quan és acollit, es converteix en 
l’agent més sorprenent de transformació 
de l’existència i de les relacions amb els 
altres, obrint els homes a la solidaritat i a 
la reciprocitat.

Sobretot, la fraternitat humana ha es-
tat regenerada en Jesucrist i per Jesucrist, 
amb la seva mort i resurrecció. La creu és 
el «lloc» definitiu on es fonamenta la fra-
ternitat, que els homes no són capaços de 
generar per ells mateixos. Jesucrist, que 
ha assumit la naturalesa humana per re-
dimir-la, estimant el Pare fins a la mort, i 
una mort de creu (cf. Fl 2,8), mitjançant la 
seva resurrecció ens constitueix humani-
tat nova, en total comunió amb la voluntat 
de Déu, amb el seu projecte, que comprèn 
la realització plena de la vocació a la fra-
ternitat.

Jesús assumeix des del principi el pro-
jecte de Déu, concedint-li la primacia 
sobre totes les coses. Però Crist, amb el 
seu abandó a la mort per amor al Pare, 
es converteix en principi nou i definitiu 
per a tots nosaltres, cridats a reconèixer-
nos germans en ell, fills del mateix Pare. 
Ell és l’Aliança mateixa, el lloc personal de 
la reconciliació de l’home amb Déu i dels 
germans entre ells. En la mort en creu de 
Jesús també queda superada la separació 
entre pobles, entre el poble de l’Aliança i el 
poble dels Gentils, privat d’esperança per-
què fins aquell moment era aliè als pactes 
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donant-lo quan ja no serveix, sinó com un 
“semblant” nostre, una “ajuda”»8.

La solidaritat cristiana entranya que 
l’altre sigui estimat no sols com «un ésser 
humà amb els seus drets i la seva igualtat 
fonamental amb tots», sinó com «la imatge 
viva de Déu Pare, rescatada per la sang de 
Jesucrist i posada sota l’acció permanent 
de l’Esperit Sant»9, com un germà. «Llavors 
la consciència de la paternitat comuna de 
Déu, de la germandat de tots els homes en 
Crist, “fills en el Fill”, de la presència i ac-
ció vivificadora de l’Esperit Sant, conferirà 
—recorda Joan Pau II— a la nostra mirada 
sobre el món un nou criteri per a interpre-
tar-lo»10, per a transformar-lo.

La fraternitat, premissa per a vèncer la 
pobresa

5. A la Caritas in veritate, el meu Pre-
decessor recordava al món sencer que 
la manca de fraternitat entre els pobles i 
entre els homes és una causa important 
de la pobresa11. A moltes societats experi-
mentem una profunda pobresa relacional 
deguda a la carència de relacions familiars 
i comunitàries sòlides. Assistim amb pre-
ocupació al creixement de diferents tipus 
de descontentament, de marginació, de 
soledat, i a formes diverses de dependèn-
cia patològica. Una pobresa com aquesta 
només pot ser superada redescobrint i 
valorant les relacions fraternals en el si de 
les famílies i de les comunitats, compartint 
les alegries i els patiments, les dificultats i 
els èxits que formen part de la vida de les 
persones.

A més, si per una part es dóna una re-
ducció de la pobresa absoluta, per una al-
tra no podem deixar de reconèixer un greu 
augment de la pobresa relativa, és a dir, 
de les desigualtats entre persones i grups 

Pau VI afirma que no sols entre les per-
sones, sinó també entre les nacions, ha de 
regnar un esperit de fraternitat. I explica: 
«En aquesta comprensió i amistat mútu-
es, en aquesta comunió sagrada, hem […] 
d’actuar a l’una per edificar el futur comú 
de la humanitat»5. Aquest deure concer-
neix en primer lloc els més afavorits. Les 
seves obligacions enfonsen les seves ar-
rels en la fraternitat humana i sobrenatu-
ral, i es presenten sota un triple aspecte: 
el deure de solidaritat, que exigeix que les 
nacions riques ajudin els països menys 
desenvolupats; el deure de justícia soci-
al, que requereix el compliment en termes 
més correctes de les relacions defectuoses 
entre pobles forts i pobles febles; el deure 
de caritat universal, que implica la promo-
ció d’un món més humà per a tots, on tots 
tinguin quelcom per donar i rebre, sense 
que el progrés dels uns sigui un obstacle 
per al desplegament dels altres6.

Així mateix, si es considera la pau com a 
opus solidaritatis, no es pot esquivar que 
la fraternitat n’és el principal fonament. La 
pau —afirma Joan Pau II— és un bé indivi-
sible. O és de tots o no és de ningú. Només 
és possible aconseguir-la realment i gau-
dir-ne, com a millor qualitat de vida i com a 
desenvolupament més humà i sostenible, 
si s’assumeix en la pràctica, per part de 
tots, una «determinació ferma i perseve-
rant de comprometre’s pel bé comú»7. Això 
implica no deixar-se portar per l’«afany de 
guany» o per la «set de poder». Cal estar 
disposats a «“perdre’s” pel proïsme en 
comptes d’explotar-lo, i a “servir-lo” en 
lloc d’oprimir-lo per al nostre profit. […] 
L’altre” —persona, poble o nació— no [pot 
ser considerat] com un instrument qualse-
vol per a explotar-ne a baix cost la capa-
citat de treball i resistència física, aban-
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ques —que tenen el seu origen en l’allu-
nyament progressiu de l’home, de Déu i 
del proïsme, en la recerca insaciable de 
béns materials, per una part, i en l’empo-
briment de les relacions interpersonals i 
comunitàries, per una altra— han portat 
a molts a cercar el benestar, la felicitat i 
la seguretat en el consum i el guany més 
enllà de la lògica d’una economia sana. 
Ja l’any 1979 Joan Pau II advertia del «pe-
rill real i perceptible que, mentre avança 
enormement el domini per part de l’home 
sobre el món de les coses, perdi els fils es-
sencials d’aquest domini seu, i de diverses 
maneres la seva humanitat quedi sotmesa 
a aquest món, i ell mateix es faci objecte 
d’una manipulació múltiple, encara que 
de vegades no directament perceptible, a 
través de tota l’organització de la vida co-
munitària, a través del sistema de produc-
ció, a través de la pressió dels mitjans de 
comunicació social»14.

El fet que les crisis econòmiques se suc-
ceeixin una darrere l’altra hauria de portar-
nos a les revisions oportunes dels models 
de desenvolupament econòmic i a un can-
vi en els estils de vida. La crisi actual, amb 
greus conseqüències per a la vida de les 
persones, pot ser, això no obstant, una 
ocasió propícia per a recuperar les virtuts 
de la prudència, de la temprança, de la 
justícia i de la fortalesa. Aquestes virtuts 
ens poden ajudar a superar els moments 
difícils i a redescobrir els vincles fraternals 
que ens uneixen els uns als altres, amb la 
confiança profunda que l’home té necessi-
tat i és capaç de quelcom més que desen-
volupar al màxim el seu interès individual. 
Sobretot, aquestes virtuts són necessàri-
es per a construir i mantenir una societat a 
mesura de la dignitat humana.

que conviuen en una determinada regió o 
en un determinat context historicocultural. 
En aquest sentit, es necessiten també po-
lítiques eficaces que promoguin el principi 
de la fraternitat, assegurant a les persones 
—iguals en la seva dignitat i en els seus 
drets fonamentals— l’accés als «capi-
tals», als serveis, als recursos educatius, 
sanitaris, tecnològics, de manera que tots 
tinguin l’oportunitat d’expressar i realitzar 
el seu projecte de vida, i puguin desenvo-
lupar-se plenament com a persones.

També calen polítiques dirigides a ate-
nuar una excessiva desigualtat de la ren-
da. No podem oblidar l’ensenyament de 
l’Església sobre l’anomenada hipoteca 
social, segons la qual, encara que és lícit, 
com diu sant Tomàs d’Aquino, i fins i tot 
necessari, «que l’home posseeixi béns 
propis»12, pel que fa a l’ús, no les té «com 
a exclusivament seves, sinó també com a 
comunes, en el sentit que no li aprofitin 
sols a ell, sinó també als altres»13.

Finalment, hi ha una forma més de 
promoure la fraternitat —i així vèncer 
la pobresa— que ha d’estar en el fons 
de totes les altres. És el despreniment 
de qui escull viure estils de vida sobris i 
essencials, de qui, compartint les seves 
riqueses, aconsegueix així experimen-
tar la comunió fraternal amb els altres. 
Això és fonamental per seguir Jesucrist i 
ser autènticament cristians. No es tracta 
només de persones consagrades que fan 
professió del vot de pobresa, sinó també 
de moltes famílies i ciutadans responsa-
bles, que creuen fermament que la relació 
fraternal amb el proïsme constitueix el bé 
més preuat.

El redescobriment de la fraternitat en 
l’economia
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socials que la comunitat internacional s’ha 
fixat»16.

Això no obstant, mentre hi hagi una 
quantitat tan gran d’armament en circula-
ció com en l’actualitat, sempre es podran 
trobar nous pretextos per a iniciar les hos-
tilitats. Per això, faig meva la crida dels 
meus Predecessors a la no proliferació de 
les armes i al desarmament per part de 
tots, començant pel desarmament nuclear 
i químic.

No podem deixar de constatar que els 
acords internacionals i les lleis nacionals, 
encara que són necessàriament i altament 
desitjables, no són suficients per elles ma-
teixes per protegir la humanitat del risc 
dels conflictes armats. Cal una conversió 
dels cors que permeti a cadascú reconèi-
xer en l’altre un germà de qui preocupar-
se, amb qui col·laborar per construir una 
vida plena per a tots. Aquest és l’esperit 
que anima moltes iniciatives de la socie-
tat civil en favor de la pau, entre les que 
es troben les de les organitzacions religi-
oses. Espero que l’interès quotidià de tots 
continuï donant fruit i que es pugui acon-
seguir també l’aplicació efectiva en el dret 
internacional del dret a la pau, com un dret 
humà fonamental, precondició necessària 
per a l’exercici de tots els altres drets.

La corrupció i el crim organitzat s’opo-
sen a la fraternitat

8. L’horitzó de la fraternitat preveu el 
desenvolupament integral de tot home i 
tota dona. Les justes ambicions d’una per-
sona, sobretot si és jove, no es poden frus-
trar i ultratjar, no es pot defraudar l’espe-
rança de poder-les realitzar. Això no obs-
tant, no podem confondre l’ambició amb la 
prevaricació. Al contrari, hem de competir 
en l’estimació mútua (cf. Rm 12,10). Tam-

La fraternitat extingeix la guerra
7. Durant aquest últim any, molts dels 

nostres germans i germanes han patit l’ex-
periència denigrant de la guerra, que cons-
titueix una ferida greu i profunda infligida 
a la fraternitat.

Molts són els conflictes armats que 
es produeixen enmig de la indiferència 
general. A tots els qui viuen en terres on 
les armes imposen terror i destrucció, els 
asseguro la meva proximitat personal i la 
de tota l’Església, que té la missió de por-
tar la caritat de Crist també a les víctimes 
inermes de les guerres oblidades, mitjan-
çant la pregària per la pau, el servei als 
ferits, als qui passen fam, als desplaçats, 
als refugiats i a tots aquells que viuen amb 
por. A més l’Església alça la seva veu per 
fer arribar als responsables el crit de dolor 
d’aquesta humanitat sofrent i per fer ces-
sar, al costat de les hostilitats, qualsevol 
atropellament o violació dels drets fona-
mentals de l’home15.

Per aquest motiu, vull adreçar una en-
carida exhortació a tots els qui sembren 
violència i mort amb les armes: Que re-
descobreixin, en els qui avui consideren 
només un enemic a qui exterminar, el seu 
germà i no alcin la mà en contra seu. Que 
renunciïn a la via de les armes i vagin a 
l’encontre de l’altre amb el diàleg, el per-
dó i la reconciliació per reconstruir al seu 
voltant la justícia, la confiança i l’esperan-
ça. «En aquesta perspectiva, sembla clar 
que en la vida dels pobles els conflictes 
armats constitueixen sempre la negació 
deliberada de tota concòrdia internacional 
possible, creant divisions profundes i fe-
rides agudes que requereixen molts anys 
per cicatritzar. Les guerres constitueixen 
el rebuig pràctic al compromís per acon-
seguir aquestes grans fites econòmiques i 
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4 exposant a la pobresa milions d’homes i 

dones; penso en la prostitució que cada 
dia capta víctimes innocents, sobretot en-
tre els més joves, robant-los el futur; penso 
en el tràfic abominable d’éssers humans, 
en els delictes i abusos contra els menors, 
en l’esclavitud que encara difon el seu hor-
ror a moltes parts del món, en la tragèdia 
sovint desatesa dels emigrants amb què 
s’especula indignament en la il·legalitat. 
Joan XXIII va escriure respecte d’això: «Una 
societat que se sostingui només en la raó 
de la força ha de qualificar-se d’inhumana. 
En ella, efectivament, els homes es veuen 
privats de llibertat, en comptes de sentir-
se estimulats, contràriament, al progrés de 
la vida i al perfeccionament propi»17. Això 
no obstant, l’home es pot convertir i mai 
no es pot excloure la possibilitat que canviï 
de vida. M’agradaria que això fos un mis-
satge de confiança per a tots, també per a 
aquells que han comès crims atroços, per-
què Déu no vol la mort del pecador, sinó 
que es converteixi i visqui (cf. Ez 18,23).

En el context ampli del caràcter social 
de l’home, pel que fa al delicte i a la pena, 
també hem de pensar en les condicions in-
humanes de moltes presons, on el reclús 
sovint queda reduït a un estat infrahumà 
i humiliat en la seva dignitat humana, im-
pedit també de cap voluntat i expressió 
de redempció. L’Església fa molt en tots 
aquests àmbits, la major part de les vega-
des en silenci. Exhorto i animo a fer cada 
cop més, amb l’esperança que aquestes 
iniciatives, dutes a terme per molts homes 
i dones audaços, siguin cada cop més re-
colzades lleialment i honestament també 
pels poders civils.

La fraternitat ajuda a protegir i a con-
rear la natura

bé en les disputes, que constitueixen un 
aspecte ineludible de la vida, cal recordar 
que som germans i, per això mateix, edu-
car i educar-se a no considerar el proïsme 
un enemic o un adversari a qui eliminar.

La fraternitat genera pau social, perquè 
crea un equilibri entre llibertat i justícia, 
entre responsabilitat personal i solidari-
tat, entre el bé dels individus i el bé comú. 
I una comunitat política ha d’afavorir tot 
això amb transparència i responsabilitat. 
Els ciutadans han de sentir-se represen-
tats pels poders públics sense menysca-
bament de la seva llibertat. En canvi, so-
vint, entre ciutadà i institucions, s’infiltren 
interessos que en deformen la relació, 
propiciant la creació d’un clima perenne 
de conflicte.

Un autèntic esperit de fraternitat venç 
l’egoisme individual que impedeix que les 
persones puguin viure en llibertat i harmo-
nia entre elles. Aquest egoisme es desen-
volupa socialment tant en les múltiples 
formes de corrupció, avui tan capil·larment 
difoses, com en la formació de les organit-
zacions criminals, des dels grups petits 
fins a aquells que operen a escala global, 
que, minant profundament la legalitat i la 
justícia, fereixen el cor de la dignitat de la 
persona. Aquestes organitzacions ofenen 
greument Déu, perjudiquen els germans i 
malmeten la creació, encara més quan te-
nen connotacions religioses.

Penso en el drama agut de la droga, 
amb la qual alguns es lucren menyspreant 
les lleis morals i civils, en la devastació dels 
recursos naturals i en la contaminació, en 
la tragèdia de l’explotació laboral; penso 
en el blanqueig il·lícit de diners així com 
en l’especulació financera, que sovint as-
sumeix trets perjudicials i demolidors per 
a sistemes econòmics i socials sencers, 
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entre qui més té i qui s’ha de conformar 
amb les engrunes, sinó també, i sobretot, 
per una exigència de justícia, d’equitat i de 
respecte envers l’ésser humà. En aquest 
sentit, voldria recordar a tothom el neces-
sari destí universal dels béns, que és un 
dels principis clau de la doctrina social de 
l’Església. Respectar aquest principi és la 
condició essencial per a possibilitar un ac-
cés efectiu i just als béns bàsics i primaris 
que tot home necessita i als quals té dret.

Conclusió
10. La fraternitat té necessitat de ser 

descoberta, estimada, experimentada, 
anunciada i testimoniada. Però només 
l’amor donat per Déu ens permet acollir i 
viure plenament la fraternitat.

El necessari realisme de la política i de 
l’economia no pot reduir-se a un tecnicis-
me privat d’ideals, que ignora la dimensió 
transcendent de l’home. Quan falta aques-
ta obertura a Déu, tota activitat humana 
es torna més pobre i les persones queden 
reduïdes a objectes d’explotació. Només 
si accepten moure’s en l’ampli espai as-
segurat per aquesta obertura a aquell qui 
estima cada home i cada dona, la política 
i l’economia aconseguiran estructurar-se 
sobre la base d’un esperit de caritat frater-
nal autèntic i podran ser instrument eficaç 
de desenvolupament humà integral i de 
pau.

Els cristians creiem que a l’Església som 
membres els uns dels altres, que tots ens 
necessitem els uns als altres, perquè a ca-
dascun de nosaltres se’ns ha donat una 
gràcia segons la mesura del do de Crist, 
per a la utilitat comuna (cf. Ef 4,7.25; 1Co 
12,7). Crist ha vingut al món per portar-nos 
la gràcia divina, és a dir, la possibilitat de 
participar en la seva vida. Això comporta 

9. La família humana ha rebut del Crea-
dor un do comú: la natura. La visió cristiana 
de la creació comporta un judici positiu so-
bre la licitud de les intervencions en la na-
tura per treure’n profit, a condició d’obrar 
responsablement, és a dir, acatant aquella 
«gramàtica» que està inscrita en ella i em-
prant sàviament els recursos en benefici de 
tots, respectant la bellesa, la finalitat i la 
utilitat de tots els éssers vius i la seva fun-
ció en l’ecosistema. En definitiva, la natura 
és a la nostra disposició, i nosaltres estem 
cridats a administrar-la responsablement. 
En canvi, sovint ens deixem portar per la 
cobdícia, per la supèrbia de dominar, de 
tenir, de manipular, d’explotar; no custodi-
em la natura, no la respectem, no la con-
siderem un do gratuït que hem de cuidar i 
posar al servei dels germans, també de les 
generacions futures.

En particular, el sector agrícola és el 
sector primari de producció amb la voca-
ció vital de conrear i protegir els recursos 
naturals per alimentar la humanitat. Pel 
que fa a això, la vergonya de la fam persis-
tent en el món em porta a compartir amb 
vosaltres la pregunta: Com utilitzem els 
recursos de la terra? Les societats actuals 
haurien de reflexionar sobre la jerarquia 
en les prioritats a què es destina la pro-
ducció. De fet, és un deure de compliment 
obligatori que s’utilitzin els recursos de la 
terra de manera que ningú no passi fam. 
Les iniciatives i les solucions possibles són 
moltes i no es limiten a l’augment de la 
producció. És prou sabut que la producció 
actual és suficient i, això no obstant, mili-
ons de persones pateixen i moren de fam, 
i això constitueix un veritable escàndol. És 
necessari trobar les maneres perquè tots 
es puguin beneficiar dels fruits de la ter-
ra, no sols per evitar que s’ampliï la bretxa 
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4 NOTES

1  Cf. Carta enc. Caritas in veritate (29 
juny 2009), 19: AAS 101 (2009), 654-
655.

2 Cf. Francesc, Carta enc. Lumen fidei 
(29 juny 2013), 54: AAS 105 (2013), 
591-592.

3 Cf. Pau VI, Carta enc. Populorum pro-
gressio (26 març 1967), 87: AAS 59 
(1967), 299.

4 Cf. Joan Pau II, Carta enc. Sollicitudo 
rei socialis (30 desembre 1987), 39: 
AAS 80 (1988), 566-568.

5 Carta enc. Populorum progressio (26 
març 1967), 43: AAS 59 (1967), 278-
279.

6 Cf. ibid., 44: AAS 59 (1967), 279.
7 Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 

desembre 1987), 38: AAS 80 (1988), 
566.

8 Ibid., 38-39: AAS 80 (1988), 566-
567.

9 Ibid., 40: AAS 80 (1988), 569.
10 Ibid.
11 Cf. Carta enc. Caritas in veritate (29 

juny 2009), 19: AAS 101 (2009), 654-
655.

12 Summa Theologiæ II-II, q. 66, art. 2.
13 Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gau-

dium et spes, sobre l’Església en el 
món actual, 69. Cf. Lleó XIII, Carta 
enc. Rerum novarum (15 maig 1891), 
19: AAS 23 (1890-1891), 651; Joan 
Pau II, Carta enc. Sollicitudo rei so-
cialis (30 desembre 1987), 42: AAS 
80 (1988), 573-574; Consell Pontifici 
Justícia i Pau, Compendi de la Doctri-
na social de l’Església, n. 178.

14 Carta enc. Redemptor hominis (4 
març 1979), 16: AAS 61 (1979), 290.

15 Cf. Consell Pontifici Justícia i Pau, 

teixir un entramat de relacions fraternals, 
basades en la reciprocitat, en el perdó, en 
el do total d’ell mateix segons l’amplitud 
i la profunditat de l’amor de Déu, ofert a 
la humanitat per aquell que, crucificat i 
ressuscitat, atrau a tots a ell: «Us dono un 
manament nou: que us estimeu els uns als 
altres tal com jo us he estimat. Així, doncs, 
estimeu-vos els uns als altres. Tothom 
coneixerà que sou deixebles meus per 
l’amor que us tindreu entre vosaltres» (Jn 
13,34-35). Aquesta és la bona notícia que 
reclama de cadascun de nosaltres un pas 
endavant, un exercici perenne d’empatia, 
d’escolta del sofriment i de l’esperança 
de l’altre, també del més allunyat de mi, 
posant-nos en marxa pel camí exigent 
d’aquell amor que es lliura i es gasta gra-
tuïtament pel bé de cada germà i germana.

Crist es dirigeix a l’home en la seva 
integritat i no desitja que ningú es perdi. 
«Déu no ha enviat el seu Fill al món perquè 
el món fos condemnat, sinó per salvar-lo 
per mitjà d’ell» (Jn 3,17). Ho fa sense for-
çar, sense obligar ningú a obrir-li les por-
tes del cor i de la ment. «El més important 
entre vosaltres ha d’ocupar el lloc del més 
jove, i el qui mana, el lloc del qui serveix» 
—diu Jesucrist—, «jo, enmig de vosaltres, 
sóc com el qui serveix» (Lc 22,26-27). Així 
doncs, tota activitat ha de distingir-se per 
una actitud de servei a les persones, espe-
cialment a les més llunyanes i desconegu-
des. El servei és l’ànima d’aquesta frater-
nitat que edifica la pau.

Que Maria, la Mare de Jesús, ens ajudi a 
comprendre i a viure cada dia la fraternitat 
que brolla del cor del seu Fill, per portar 
pau a tots els homes en aquesta estimada 
terra nostra.

Papa Francesc
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seu, els ha transformat i delimitat. Deli-
mitat perquè ja no tenen l’última parau-
la que, contràriament, és la vida nova en 
plenitud; transformat, perquè en unió 
amb Crist, d’experiències negatives po-
den passar a positives. Jesús és el camí, 
i amb el seu Esperit podem seguir-lo. Així 
com el Pare ha lliurat el Fill per amor, i el 
Fill es va lliurar pel mateix amor, també 
nosaltres podem estimar els altres com 
Déu ens ha estimat, donant la vida pels 
nostres germans. La fe en el Déu bo es 
converteix en bondat, la fe en Crist cru-
cificat es converteix en força per estimar 
fins al final i fins i tot els enemics. La pro-
va de la fe autèntica en Crist és el do d’ell 
mateix, que es difongui l’amor al proïsme, 
especialment a qui no el mereix, a qui so-
freix, a qui està marginat.

3. En virtut del baptisme i de la confir-
mació som cridats a configurar-nos a Crist, 
el Bon Samarità de tots els qui sofreixen. 
«Hem conegut l’amor pel fet que Jesu-
crist ha donat la seva vida per nosaltres. 
Per això, també nosaltres hem de donar 
la vida pels germans» (1Jn 3,16). Quan ens 
acostem amb tendresa als qui necessiten 
atenció, portem l’espe rança i el somriure 
de Déu enmig de les contradiccions del 
món. Quan el lliurament generós vers els 
altres esdevé l’estil de les nostres accions, 
donem espai al cor de Crist i el nostre s’in-
flama, oferint així la nostra aportació a l’ar-
ribada del regne de Déu.

4. Per a créixer en la tendresa, en la 
caritat respectuosa i delicada, nosaltres 
tenim un model cristià a qui adreçar amb 
seguretat la nostra mirada. És la Mare 
de Jesús i Mare nostra, atenta a la veu 
de Déu i a les necessitats i dificultats 
dels seus fills. Maria, animada per la mi-
sericòrdia divina, que en ella es fa carn, 

Compendi de la Doctrina social de 
l’Església, n. 159.

16 Francesc, Carta al President de la 
Federació Russa, Vladímir Putin (4 
setembre 2013): L’Osservatore Ro-
mano, ed. setmanal en llengua espa-
nyola (6 setembre 2013), 1.

17 Carta enc. Pacem in terris (11 abril 
1963), 34: AAS 55 (1963), 256.

Missatge del papa Francesc per a la XXII 
Jornada Mundial del Malalt 2014

Vaticà, 6-12-2013

Fe i caritat: «també nosaltres hem de do-
nar la vida pels germans»

Estimats germans i germanes,
1. En ocasió de la XXII Jornada Mundial 

del Malalt, que enguany té com a tema «Fe 
i caritat: “També nosaltres hem de donar la 
vida pels germans” (1Jn 3,16)», em dirigei-
xo particularment a les persones malaltes 
i a tots els qui les assisteixen i cuiden. Es-
timats malalts, l’Església reconeix en vos-
altres una presència especial de Crist que 
sofreix. En efecte, juntament amb el nostre 
sofriment, o encara millor, a dins seu, hi ha 
el de Jesús, que en porta el pes al nostre 
costat i en revela el sentit. Quan el Fill de 
Déu va ser crucificat, va destruir la soledat 
del sofriment i va il·luminar-ne la foscor. 
D’aquesta manera som davant el misteri de 
l’amor de Déu per nosaltres, que ens infon 
esperança i valor: esperança, perquè en el 
pla d’amor de Déu també la nit del dolor 
s’obre a la llum pasqual; i valor per a fer 
front a qualsevol adversitat en companyia 
seva, units a ell.

2. El Fill de Déu fet home no ha elimi-
nat de l’experiència humana la malaltia i 
el sofriment, sinó que, prenent-los sobre 
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4 i sostingui els qui els cuiden. A tots, ma-

lalts, agents sanitaris i voluntaris, impar-
teixo de cor la benedicció apostòlica.

Papa Francesc

s’oblida d’ella mateixa i s’encamina rà-
pidament de Galilea a Judà, per anar a 
l’encontre i ajut de la seva cosina Isabel; 
intercedeix davant el seu Fill a les noces 
de Canà quan veu que falta el vi per a la 
festa; al llarg de la seva vida, porta en el 
seu cor les paraules de l’ancià Simeó que 
li anuncien que una espasa li traspassarà 
l’ànima, i resta amb fortalesa als peus de 
la creu de Jesús. Ella sap molt bé com se 
segueix aquest camí i per això és la Mare 
de tots els malalts i de tots els qui sofrei-
xen. Podem recórrer confiats a ella amb 
devoció filial, segurs que ens assistirà, 
ens sostindrà i no ens abandonarà. És la 
Mare del crucificat ressuscitat: roman al 
costat de les nostres creus i ens acompa-
nya en el camí vers la resurrecció i la vida 
plena.

5. Sant Joan, el deixeble que era amb 
Maria als peus de la creu, fa que ens re-
muntem a les fonts de la fe i de la caritat, 
al cor de Déu que «és amor» (1Jn 4,8.16), i 
ens recorda que no podem estimar Déu si 
no estimem els germans. Ell és vora la creu 
amb Maria, aprèn a estimar com Jesús. La 
creu és «la certesa de l’amor fidel de Déu 
per nosaltres.» «És un amor tan gran que 
entra en el nostre pecat i el perdona, en-
tra en el nostre sofriment i ens dóna força 
per suportar-lo, entra també en la mort 
per a vèncer-la i salvar-nos. […] La creu de 
Crist invita també a deixar-nos contagiar 
per aquest amor, ens ensenya així a mi-
rar sempre el proïsme amb misericòrdia 
i amor, sobretot a qui sofreix, a qui li cal 
ajuda» (Viacrucis amb els joves. Rio de Ja-
neiro, 26 de juliol de 2013).

Confio aquesta XXII Jornada Mundial 
del Malalt a la intercessió de Maria, per-
què ajudi les persones malaltes a viure el 
seu sofriment en comunió amb Jesucrist 
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