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Variacions sobre l’alegria (2) (5-1-2014)

Sempre ens va bé començar l’any amb ale-
gria, després de tantes cares llargues, de 
tantes preocupacions que omplen les nos-
tres vides últimament. Aquest any, a més, 
per als qui ens sentim membres de l’Esglé-
sia, amb més raó, donada la crida que ens 
fa el papa Francesc.

Una altra cosa són els seriosos interro-
gants, que hem esmentat, sobre la inter-
pretació que es pot fer d’aquesta crida a 
l’alegria en el si de l’Església: És un tàctica 
calculada? És un intent de posar cara ama-
ble a la fe, buidada de les seves exigències 
més radicals?...

Convé aclarir en què consisteix l’alegria 
i quina és l’alegria a la qual estem cridats.

Provocar la sensació d’alegria en el 
sentit d’”estar contents”, divertir-se o pas-
sar-s’ho bé, és relativament fàcil: no hi ha 
ningú que deixi de buscar-ho. L’alegria és 
de fet una necessitat vital: sembla que es-
tem fets per viure-la. Ho saben fer bé els 
fabricants d’espectacles. La seva tasca 
consisteix a conèixer i utilitzar els ressorts 
psicològics de la persona humana que pro-
voquen sensació de benestar, acontenta-
ment, plaer, rialla o gust. Així, la contem-
plació d’alguna cosa bella o agradable, 
riure davant un gest d’humor, l’emoció 
d’una escena impactant, etc. Els psicòlegs 

poden estudiar aquest tipus d’alegria i els 
especialistes en publicitat saben utlitzar 
bé aquests coneixements com a tècnica 
aplicada a la venda del producte. En gene-
ral, n’hi ha prou amb relacionar, oralment 
o visualment, el producte que es vulgui 
vendre amb una situació plaent, una situ-
ació que evoqui alegria o benestar. Aques-
tes situacions es coneixen mitjançant un 
investigació sociològica, per enquestes i 
estadístiques: “On i com et trobes més de 
gust? Què és el que més t’agrada i desit-
ges aconseguir?” Per als qui identifiquen 
alegria amb plaer, la cosa és més fàcil, per-
què el plaer es pot provocar senzillament, 
fins i tot amb productes químics, d’alimen-
tació o tot tipus d’estimulants. Es tractaria 
llavors d’una “alegria” que tindria molt 
d’”artificial”, fabricada o induïda mecàni-
cament, aprofitant els recursos que té el 
nostre cos.

Malauradament, com sempre passa, 
aquests coneixements i aquesta tècnica 
sovint són utilitzats per persones sense 
escrúpols per tal d’abusar de la gent, sot-
metre els altres i fins i tot esclavitzar-los. 
És el cas de les drogues, en les quals hom 
cau perquè desitja passar-s’ho bé i expe-
rimentar una alegria intensa. Un mateix, 
amb la seva llibertat, en el seu anhel de 
plaer – alegria, també es pot esclavitzar.

Tenim, doncs, dos tipus d’alegria: el 
més elemental i físic, el plaer, i un altre, 
més elevat, que és l’alegria psicològica, 
consistent en la sensació de benestar, 
d’acontentament, de gust, que s’experi-
menta quan les necessitats psicològiques 
resten satisfetes. Tots dos tipus d’alegria 
són efímers i passen: aquell ràpidament, 
aquest normalment és més durador. Tots 
dos, a més, són molt “artificials”, es poden 
provocar fàcilment.

[ ]Escrits
dominicals



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

5

B i s b e  d i o c e s à

Quina és l’alegria cristiana? A quina ale-
gria ens convida el papa Francesc?

Sabem que l’alegria és un grau, un tret, 
del que anomenem”felicitat”. Aquesta és 
una vivència més profunda i complexa, 
perquè correspon a tota la persona huma-
na: és la seva realització i la seva plenitud.

Variacions sobre l’alegria (3) (12-1-2014)

L’alegria és quelcom més seriós del que 
sembla. Sobretot si és veritat el que afir-
mem, és a dir, que l’alegria és un grau, una 
forma, un reflex de la felicitat. I definir o 
viure la felicitat és tasca àrdua.

Però ens plantejàvem el problema 
de l’alegria, no per curiositat filosòfica, 
sinó perquè ens preocupa molt entendre 
aquesta alegria, que estem cridats a viure, 
vinculada a la fe. Ens preocupa la superfi-
cialitat, el cultiu fàcil de la imatge, el fet de 
“caure simpàtics” per guanyar adeptes, el 
gest artificiós i fals en el marc d’un prose-
litisme fàcil…

Doncs bé, afirmem clarament que és legí-
tim presentar la fe cristiana com si fos pràc-
ticament sinònim de la més perfecta alegria. 
Bastaria amb recordar els meravellosos ora-
cles dels profetes Isaïes, o Joel o el mateix 
Jeremies; o els salms processionals, ama-
rats de música i goig desbordant; o la Mare 
de Déu cantant el Magníficat, o les paraules 
de Jesús: “el vostre cor s’alegrarà quan us 
tornaré a veure. I la vostra alegria, ningú no 
us la prendrà” (Jn 16,22); i tants sants, l’ale-
gria dels quals seduïa tant o més que les se-
ves paraules, com sant Felip Neri…

Però em sembla oportú citar aquí el fa-
mós escriptor C. S. Lewis, conegut per ser 
l’autor de Les cròniques de Nàrnia. Perquè 
la primera notícia que en vaig tenir va ser fa 
molts anys a través d’un petit llibre que ha-

via escrit, plasmant alguns trets essencials 
del seu procés mental i vital fins a desco-
brir la fe. El títol castellà d’aquest llibre era 
precisament Yo encontré la alegría, essent 
la seva traducció més propera a l’original 
Sorprès per l’alegria. Us ben asseguro que 
aquesta obra, contra el que en un principi 
em semblava, no té res de mel·liflu o enso-
pit. Un cop va haver professat en la seva 
joventut l’ateisme, rebutjant l’educació 
rebuda a la seva família (el seu avi matern 
era pastor anglicà), va arribar a convertir-
se a la fe cristiana, gràcies al contacte amb 
el cercle d’escriptors com Chesterton, Mac 
Donald i Tolkien. El cas és que la seva tro-
bada amb la fe cristiana, després d’haver 
crescut en un medi cultural molt ric i haver 
desenvolupat un profund coneixement de 
la vida, va significar nogensmenys que el 
descobriment de l’alegria, com si li hagués 
sobrevingut a manera d’un immens regal. 
Així expressarà la seva troballa:

“Crec en el cristianisme com crec que el 
sol clareja. No només perquè el veig, 
sinó també perquè per ell veig tot la 
resta.”

Però allò veritablement interessant és 
que aquest sol il·luminador va arribar a 
penetrar la foscor més profunda del dolor 
humà. Una experiència que va explicar a 
la seva altra obra El problema del dolor. 
Que aquesta il·luminació no era una mera 
compensació psicològica, ni un pal·liatiu 
artificial, va poder demostrar-ho en oca-
sió del profund sofriment que va haver 
d’afrontar per la mort de la seva esposa, 
Joy David Gesham, a causa d’un càncer 
d’ossos. Aquesta tensió interior entre la fe 
lluminosa i la realitat del dolor va quedar 
bellament plasmada en la pel·lícula Terres 
de penombra. Fins i tot en el silenci, con-
servava la seva fe:
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5 “Un home no pot disminuir la glòria de 

Déu per no creure, igual que un boig 
no pot apagar el sol per ell mateix, 
només per escriure ‘foscor’ a la paret 
de la seva habitació”.

Se’ns obre així quelcom del secret de 
l’alegria cristiana, l’autèntica alegria que 
acompanya sempre la fe, passi el que passi.

Variacions sobre l’alegria (4) (19-1-2014)

En voler aprofundir sobre l’alegria cristi-
ana ens venien a la ment dues obres de 
dos autors: un, el ja esmentat, C. S. Lewis i 
l’altre, Georges Bernanos. L’associació de 
tots dos autors es devia, no només al fet 
que van coincidir a penetrar els secrets de 
l’alegria cristiana, sinó també a la diferèn-
cia que hi ha entre l’un i l’altre, els seus 
accents i els seus estils. Podem dir que 
aquell, Lewis, realment “va ser sorprès per 
l’alegria de la fe”, mentre que aquest, Ber-
nanos, “va treballar” durament en la seva 
vida, en el seu pensament i en la seva lite-
ratura, aquesta mateixa alegria.

Ens interessa especialment Bernanos 
per al nostre objectiu. ¿Com és possible 
que escrivís aquella novel·la, L’alegria, 
que, segons alguns, és “el llibre més negre 
dels que va escriure, on es descriu l’agonia 
més espantosa de Chantal de Clergerie, 
una nena innocent, la petita santa, a qui 
se li ha robat tot, fins i tot la seva mort?” 
(Ch. Moeller). Heus aquí la paradoxa de la 
veritable alegria, que Bernanos va desen-
volupar fins a un radicalisme extrem. En 
això és per a nosaltres avui un mestre.

No intentem explicar tot el que va viure 
Bernanos, perquè això seria tant com ex-
plicar el misteri del mateix Evangeli. Però 
almenys donem raó de la seva experièn-
cia. Abans de res ell era un radical, és a 

dir, un que anava a l’arrel de tot i que no 
s’acontentava amb mitjanies o amb falsos 
discursos. Així, sentia profundament, dins 
i fora de si, l’enfrontament entre el bé i 
el mal, la veritat i la mentida, la justícia 
i la injustícia. Tota la seva vida va ser en 
aquest sentit una lluita constant, una ago-
nia d’aquestes dues forces antagòniques, 
que es disputen el món. Un combat que 
malauradament acabava tantes vegades 
amb el triomf del mal. El món estava far-
cit de víctimes innocents i, corresponent-
ment, de victòries injustes. Davant de la 
bondat i la innocència de Chantal aparei-
xerà la perversa i, no obstant això, “ben 
pensant”, Mouchette, i davant del rector 
Cénabre, correcte, formalment complidor, 
però en el fons amb criteris mundans i 
seculars, presentarà el capellà Chevance, 
mediocre i pobre, però capaç de donar i 
rebre esperança.

Que ningú no pensi que l’alegria pro-
pugnada per Bernanos prové de la victòria 
del bé sobre el mal, a la manera del final 
feliç de les novel·les corrents. No hi ha 
herois ni a la ficció ni a la vida. Els sants, 
inclosos els màrtirs, no ho són. Una de les 
característiques de la bondat evangèlica, 
viscuda pels personatges de Bernanos, 
és la impotència. Impotència també per 
a la virtut perfecta. Els protagonistes no 
deixen de tenir por a morir i esdevenen un 
exemple d’antiherois.

El secret de l’alegria és talment el miste-
ri de la felicitat en les Benaurances evangè-
liques. Primer, “per trobar l’esperança cal 
anar més enllà de la desesperació; quan ar-
ribem més enllà de la nit, del plor, de la per-
secució, de la pobresa, trobem l’aurora”.

Hi ha un acte previ, que consisteix a re-
nunciar a l’alegria, com a gest de pobresa i 
abandó total. Després, allò al qual hom ha 
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renunciat, esdevé ofrena a Déu i do per als 
altres. És en l’alegria que un és capaç de 
donar al germà, on es troba la seva veritat. 
Per aquest motiu, Bernanos formularà el 
secret evangèlic:

“La vida m’ha ensenyat que ningú no és 
consolat aquí, fins que un ha consolat 
els altres; no rebem res sense haver-
ho donat abans”.

Variacions sobre l’alegria (5) (26-1-2014)

Després de les nostres reflexions estem 
en disposició d’afirmar la veritat de la cri-
da que ens fa el papa a viure i transmetre 
l’alegria de l’Evangeli. Ara entenem que 
l’accent està posat, no tant en el substan-
tiu “l’alegria”, sinó en el genitiu “de l’Evan-
geli”. Per dues raons: la primera perquè, 
segons hem dit, hi ha moltes classes d’ale-
gria; la segona, perquè l’alegria, com la 
pau o la llibertat, només és una companya 
de l’Evangeli viscut…

El propi Bernanos, que, segons vèiem, 
va ser un dels profetes d’alegria més se-
riosos dels autors cristians moderns, va 
escriure al seu Diari d’un capellà rural un 
text, que bé podria estar signat pel papa 
Francesc:

“El contrari d’un poble cristià és un 
poble trist, un poble de vells. Em 
diràs, va declarar el rector de Torcy, 
que la definició no és molt teològica. 
D’acord, però n’hi ha prou per fer 
reflexionar aquests senyors que 
badallen a la missa del diumenge. No 
és estrany que badallin! No voldràs 
que en una esquifida mitja hora 
setmanal, l’Església pugui ensenyar-
los l’alegria. Encara que sabessin 
de memòria el Catecisme, no serien 
probablement més alegres”.

L’alegria, en efecte, no es pot ensenyar 
a força de lliçons o de discursos ben es-
tructurats, ni es pot fer viure simplement 
amb unes “misses ben divertides” (ex-
pressió tan comuna, com repel·lent).

Si recordem itineraris reals de grans tes-
timonis de l’alegria cristiana, ens adonem 
que la primera experiència que l’Esperit 
Sant, “encarnat” en esperits humans, pro-
voca és una incontenible sensibilitat vers 
el sofriment de la humanitat. Quan l’espe-
rit humà es deixa transformar per l’Esperit 
Sant adquireix ulls i cor per compartir el 
dolor dels germans. Llavors, és realment 
l’alegria un signe de la vida autènticament 
evangèlica?

Són ben coneguts el somriure de sant 
Francesc d’Assís, de sant Vicenç de Paül, 
de la Mare Teresa de Calcuta o del Ger-
mà Carles de Foucauld. Tot i així, no sols 
van sofrir profundament, sinó que van 
anar a buscar el dolor dels germans per 
tal de compartir-lo. Un es pregunta què 
té a veure el seu somriure amb el dels 
rostres lluents dels anuncis publicitaris. 
Gosaríem preguntar què té a veure aquell 
somriure amb els salts d’alegria d’un 
grup que ha experimentat una eficaç 
dinàmica psicològica o ha escoltat una 
música agradable… Sens dubte, alguna 
cosa tenen a veure, però em quedo amb 
aquells rostres: el seu somriure té miste-
ri, mentre que en aquestes imatges està 
tot massa clar.

Alguns, per cert, es van escandalitzar 
que la Mare Teresa de Calcuta hagués 
tingut crisi de fe o de fredor en el seu lliu-
rament. Això tanmateix confirmava que 
el seu camí era efectivament de l’Esperit! 
Només entendrà l’alegria cristiana qui ac-
cepti de cor el Déu fet home en Jesucrist, 
aquell que és representat en el Sant Crist 
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5 És sorprenent l’acceptació que té la 

figura de Sta. Teresa de Lisieux. Alguns 
hi troben “el consol que necessiten”, la 
mestra que ensenya a mostrar-se sempre 
alegre i amb el somriure als llavis. Teòlegs 
que han aprofundit en la seva vida i els 
seus escrits adverteixen, per contra, del 
perill de veure-hi una espiritualitat sensi-
blera que no té res a veure amb la realitat. 
Urs von Balthasar la relaciona amb el pen-
sament del lluitador compromès en el món 
social Ch. Péguy. Arriba a dir que 

“tots dos comparteixen la idea de 
la infància, del cor de Déu i de la 
condemnació i de l’esperança… i que 
el projecte dels dos era mantenir-se 
purs en aquest món i ser provats en 
ell, ser innocents com a nens i marcir-
se de sofriment”.

Paraules fortes, que ens porten a allò 
essencial. Com podem entendre l’alegria i 
el somriure immarcescible de Sta. Teresa 
de Lisieux, oblidant la seva lluita interi-
or? Ch. Moeller afirma que l’espiritualitat 
d’aquesta santa “està centrada en l’angoi-
xa, en l’abandó i en l’agonia”. El sofriment 
penetrava en el seu interior des del mal 
patit per la humanitat, per l’Església i per 
ella mateixa en la seva vida quotidiana, a 
través de la finestra d’un cor extraordinà-
riament sensible (és a dir, “sobrenatural-
ment sensible”). Allí niava i esdevenia par-
ticipació del sofriment de Jesucrist.

És això un consol? Acompanyar Crist 
en el dolor és estar al costat d’Ell en els 
moments de les tenebres més espesses. 
Teresa confessava haver buscat consol, 
recordant els béns promesos, però no hi 
trobava cap pal·liatiu: al contrari, segons 
les seves paraules, 

“el turment es redoblava, em sembla-
va com si les tenebres... em digues-

crucificat del Castell de Xavier amb un 
somriure esgarrifós als llavis.

És l’exercici de les virtuts el que engen-
dra l’alegria, encara que en això ens sem-
bla que desapareixen totes les alegries hu-
manes. Nosaltres preferim explicar aquest 
fet dient, no que Déu “recompensa” la 
renúncia voluntària que fem als goigs hu-
mans, sinó que l’Esperit purifica i transfor-
ma aquests mateixos goigs en veritable 
alegria.

Un amic m’escriu dient-me que “l’única 
prova de l’existència de Déu és la prova de 
l’alegria” i que “si no existís la roca, l’ona 
no es trencaria en blanquíssima escuma”.

Variacions sobre l’alegria (6) (2-2-2014)

Molts dels qui han hagut d’afrontar grans 
sofriments en la seva vida, una vegada 
passat el cop de la crisi, han confessat 
que han sobreviscut gràcies al suport de la 
fe. Un suport que se’ls presentava en for-
ma de consol o d’embranzida o força per 
a la lluita. No pocs cristians avui pensem 
que la societat necessita, per a afrontar 
els reptes de la crisi, tornar a la fe, creure 
fermament en “els valors” que sustenten i 
animen els compromisos humans a favor 
de la societat.

Això és veritat i no deixarem de propo-
sar-ho. Tanmateix, quan parlem així, hem 
de saber ben bé el que diem. Molts no 
creients rebutgen la fe, perquè aquesta 
els sembla un recurs fàcil, un invent creat 
per l’home que sofreix i mor i necessita un 
consol alliberador. Nosaltres creiem que 
aquesta crítica pot ser certa en alguns ca-
sos, però no en la vivència de l’alegria cris-
tiana veritable. D’aquí el nostre interès a 
precisar bé què significa l’alegria cristiana 
i la crida a viure-la.
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arriba una vegada el món present ha des-
aparegut; i, a més, aquest esdeveniment 
és obra de Déu, el Déu creador i salvador, 
únic capaç de fer que tot realment sigui 
nou.

Llavors, quin sentit té la crida de Mans 
Unides? Els teòlegs diran que el món que 
podem bastir nosaltres i el que Déu farà 
no coincideixen exactament. Però, tenen 
alguna cosa a veure? La crida de Mans 
Unides es dirigeix a tots: què significa? El 
que fem els cristians esperant el món nou 
que portarà Déu, què aporta a la construc-
ció d’un món més humà aquí a la terra? 
El Concili Vaticà II ja havia tractat aquest 
problema. En la Constitució sobre l’Esglé-
sia en el Món Actual (cf. GS p. 39) trobem 
una resposta: “Encara que s’ha de distin-
gir acuradament el progrés terrenal del 
creixement del Regne de Crist, tanmateix, 
el primer, en la mesura que pot contribuir 
a ordenar millor la societat humana, in-
teressa molt al Regne de Déu”. Els béns 
humans, com ara la fraternitat, es recupe-
raran nets, il·luminats i transfigurats quan 
vingui Crist en el seu Regne.

Les Nacions Unides proposen objectius 
per al segon mil·lenni per eradicar la po-
bresa, basats en “la fraternitat universal” 
(aconseguir una Associació Mundial per al 
Desenvolupament, dins dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni). Però a 
ningú no se li amaga la feblesa d’una pro-
posta (i el risc del seu fracàs), quan manca 
de fonament teòric o doctrinal (per què 
cal secundar-la) i de motivació subjectiva 
(convicció profunda). Som tots realment 
germans? Hem de ser-ho? Per què? De fet, 
no tots pensen que compartim la matei-
xa dignitat o que hem de ser germans… I 
molts ho acceptarien en teoria, o en la “po-
esia”, però no en la pràctica.

sin burlant-se de mi: ‘somies amb la 
llum… amb la possessió eterna del 
Creador d’aquestes meravelles... 
(però) la mort et donarà no el que tu 
esperes, sinó una nit encara més pro-
funda, la nit del no-res’”.

És en aquest punt on brolla l’alegria 
de Teresa, quan ella, com si fos un ocellet 
que no fuig ni s’espanta sota la tempesta, 
sap que més enllà dels núvols negres se-
gueix brillant el sol. Dirà: “És el moment de 
l’alegria perfecta per al pobre i feble ésser. 
Quin goig romandre allí malgrat tot i mirar 
fixament la llum invisible que s’amaga a la 
seva fe”.

És la benaurança del pobre que com-
parteix amb Jesucrist la gran paradoxa del 
Misteri Pasqual.

Mans esteses (9-2-2014)

La campanya de Mans Unides aquest any 
està orientada pel lema “Un món nou, 
projecte comú”. No cal explicar per què 
aquest lema, convertit en crida profètica, 
és avui molt oportú. N’hi hauria prou amb 
copsar la situació social que ens envolta i 
deixar-se interpel·lar per ella. Qui no com-
partirà el desig d’un món nou? Qui negarà 
que aquest món nou no s’assolirà si tots 
no hi posem el coll?

L’expressió “esperem un món nou” és 
bíblica. En la segona carta de sant Pere 
llegim: “Nosaltres, tal com ell ens ha pro-
mès, esperem un cel nou i una terra nova, 
on regnarà la justícia” (2Pe 3,13). Aquesta 
cita recorda altres passatges de la Bíblia, 
concretament d’Isaïes i de l’Apocalipsi (i 
diversos llocs de sant Pau), en els quals 
es parla també d’un món nou esperat. 
Però tant a la segona de sant Pere, com 
en aquests llocs, el món anunciat i esperat 
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5 representació de l’actitud de tota una Es-

glésia en relació al món, amb el benentès 
que si aquesta mà encaixada arriba a ser 
estreta per l’altre, la comunicació, l’influx, 
seria mutu. Com és sabut, aquest va ser el 
gran argument que abordà la Constitució 
Gaudium et Spes, L’Església al món actual, 
del Concili Vaticà II. Sincerament, creiem 
que ha estat també l’actitud majoritària de 
l’Església al llarg de tot el postconcili.

Desitjo aclarir que el que diem a conti-
nuació sols respon a un senzill compartir 
amb els germans un sofriment quotidià.

Vivim un moment en què mantenir a 
l’Església la mà estesa és gairebé una tas-
ca d’herois. Determinades actituds i com-
portaments, així com el que diuen sovint 
de nosaltres, o sigui de l’Església, alguns 
mitjans de comunicació o informadors 
concrets, resulta molt difícil de suportar, 
si hom es proposa conservar un tarannà 
evangèlic.

En gairebé uns deu minuts, el passat 
dia 11 de gener rebia missatges del mateix 
o semblant to. L’informatiu de migdia de 
la “Sexta Televisió” ridiculitzava sarcàsti-
cament les paraules d’un sacerdot, sen-
se aprofundir en les seves motivacions 
i precisar el seu significat. Alhora, llegia 
l’article que signava Manuel Castells a La 
Vanguardia titulat “Una Església francis-
cana?”. L’argument d’aquest article era 
que la pretesa reforma propugnada pel 
papa Francesc –una reforma, segons l’au-
tor, “ideològica”– era pràcticament im-
possible, perquè en realitat el papa és un 
prelat conservador, que no canviarà la llei 
del celibat i la no acceptació del matrimo-
ni gai (sinó, a tot estirar, “acceptaria la re-
alitat de nens que creixen en parelles gais 
i no per això condemnar-los a l’infern”); 
una altra, la reforma de la cúria vaticana 

Mans Unides sí que ho creu. Però les 
seves conviccions neixen de la fe:

- Creuen en la fraternitat encara que 
ningú no hi cregui, o mil intents per 
aconseguir-la acabin fracassant: som 
germans perquè hi ha un Pare comú.

- Estan convençuts que la fraternitat ha 
triomfat ja en Crist Ressuscitat.

- Saben que la fraternitat exigeix canvis, 
no només estructurals, sinó també 
personals i íntims.

- Han après de la història que la frater-
nitat més radical és un compromís 
d’amor gratuït i generós, que arriba 
fins i tot al martiri.

- Es recolzen en l’experiència que, en 
definitiva, la fraternitat universal és 
voluntat i treball del mateix Déu en 
nosaltres.

Llavors, el que fa Mans Unides no és so-
lament unir les mans en un cercle tancat, 
sinó també allargar les mans, per a, des de 
les seves conviccions, treballar al costat 
dels qui, si més no parcialment, compar-
teixin els seus somnis i segueixin els ma-
teixos camins.

Plany de l’Església (16-2-2014)

Hem proposat, amb motiu de la campa-
nya de Mans Unides d’enguany, el gest de 
la mà estesa per l’Església a tots aquells 
que, compartint els seus mateixos objec-
tius, treballin a favor dels més necessitats. 
Voldríem que aquest gest no es limités a 
l’acció social concreta, sinó que esdevin-
gués tot un signe de l’actitud de l’Església 
davant el món.

La mà estesa és un signe convencional 
farcit de bells i profunds continguts. Sobre-
tot és un gest d’amistat, en concret d’una 
amistat que s’ofereix. El desitgem com a 
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uen en Jesucrist i són batejats en el seu 
nom. El món és la resta de la humanitat.

Amb això es donava per superat l’ano-
menat “règim de cristiandat”, que es ca-
racteritzava precisament per la rellevància 
de l’Església, impregnant pràcticament 
tota la civilització i la cultura occidental: se 
suposava que hom era cristià pel fet d’ha-
ver nascut en una cultura “cristiana”. Avui 
es donen casos de països que es conside-
ren a si mateixos confessionals, amb una 
confessió religiosa oficial, el protestantis-
me, com ara el Regne Unit o Dinamarca.

La distinció Església – món i, correspo-
nentment, Església – Estat o Església – op-
ció política (en els seus diversos graus i 
maneres: projectes socials concrets, ide-
ologies, partits, etc.) ha estat afirmada 
i defensada per la mateixa Església. Tan-
mateix, hi ha dos corrents de pensament 
contradictoris, que semblen ignorar-ho. 
No poques vegades són sostingudes para-
doxalment per les mateixes persones. Un, 
el corrent laïcista, que no suporta que l’Es-
glésia digui una paraula sobre qüestions 
socials o culturals. Un altre, el corrent que 
busca i reclama la intervenció de l’Esglé-
sia, perquè aquesta recolzi una determi-
nada causa o opció política. Solen dir que 
així l’Església demostrarà “que està amb 
el poble”. Es pot explicar aquesta contra-
dicció tenint en compte que, en realitat, el 
que desitgen és fer triomfar la seva causa, 
que ells identifiquen sense més amb la 
causa del poble. En la mesura, per tant, en 
què l’Església els recolzi acceptaran o “su-
portaran” la seva existència.

Davant d’aquest fet un pot, a còpia de 
generositat i humilitat, deixar-se utilitzar, 
si la causa és bona. Una postura que es 
va anar donant tan freqüentment a l’Es-
glésia espanyola al llarg de tot el procés 

i l’organització de l’Església (que denomi-
na “reforma política”), perquè, aquesta, 
la cúria, és una autèntica cova de lladres, 
frisosos de l’ambició política i econòmica, 
aliats amb les xarxes mafioses. A més, 
afegia l’articulista, “la pederàstia és una 
pràctica massiva en el sacerdoci, condo-
nada per la jerarquia perquè és perillós 
estirar la corda”. Em va venir a la memòria 
un altre article en el mateix diari, del 13 de 
juliol passat, “Llibres impossibles (2). ‘Ca-
sar-se’”, en el qual Gregorio Morán, sense 
venir al cas, després de dir d’un bisbe es-
panyol que “té aquest aire de mal follao”, 
confessava: “a mi l’Església catòlica, a di-
ferència dels protestants i altres religions 
monoteistes, em fascina en el seu desver-
gonyiment”.

No podem dir que aquestes postures 
representin exactament “el món” actual. 
Al món hi ha de tot. Però sí que van creant 
un clima, fins i tot entre gent catòlica, de 
sospita, menyspreu i desafecció cap a l’Es-
glésia, molt preocupant.

Ens preguntem si serà voluntat de Déu 
reaccionar únicament amb resignació i si-
lenci.

Església manipulada? Església lliure? 
(23-2-2014)

Com diem, la Constitució sobre L’Església 
en el món actual del Concili Vaticà II (Gau-
dium et Spes) va marcar un estil i un pro-
grama per a l’Església en la seva relació 
amb el món. La lletra i l’esperit d’aquest 
document ja donaven per suposat el prin-
cipi que l’Església i el món no s’identifi-
quen sense més, no es confonen de fet. 
L’Església, d’acord amb l’altra gran Cons-
titució del Concili, Sobre l’Església (Lumen 
Gentium) és el Poble format pels qui cre-
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Entrevista al bisbe Agustí per a Catalunya 
Cristiana 2-3-2014

«La conversió és necessària per passar 
d’un cristianisme burgès a un de molt més 
evangèlic»

Un dels fruits més preuats de l’Any de 
la Fe a la diòcesi de Sant Feliu ha estat la 
publicació del llibre Creure: la força del 
testimoniatge, de Mons. Agustí Cortés. 
És el recull dels escrits que durant aquest 
any ha adreçat setmanalment als seus di-
ocesans en el Full Dominical. Com a ajuda 
en el camí de la fe, el bisbe ofereix tot un 
seguit d’històries de conversió, algunes 
molt poc convencionals, que permeten 
copsar la grandesa d’un Déu que es fa pe-
tit i proper a l’home. Entre línies, tot i que 
força amagat, s’insinua també un altre tes-
timoni corprenedor. És el del mateix bisbe 
Agustí Cortés, que acaba de superar una 
greu malaltia oferint ell també un eloqüent 
testimoni de fe i esperança.

- Per què va escollir tractar el tema de la 
fe, i del credo, a partir de testimonis perso-
nals de conversió?

Hi ha diverses conviccions que justifi-
caven l’opció de buscar testimonis de con-
versió. En el marc de l’Any de la Fe s’impo-
sava una fe viscuda, que necessàriament 
passa tard o d’hora per una experiència 

de la transició política a la democràcia. 
Però ressonen en la pròpia consciència 
un munt de preguntes, no fàcils de res-
pondre: és realment bona aquesta cau-
sa? O, almenys, és tan bona, tan decisiva, 
com per merèixer aquest despullament 
de l’Església? Té tant de pes, com perquè 
tot cristià, en nom del mateix Evangeli, se 
senti obligat a seguir-la?

Evidentment aquesta “utilització” de 
l’Església s’esdevé quan es creu que l’Es-
glésia té algun poder (influència, capacitat, 
etc.). També resulta paradoxal que els qui 
ho fan, alhora, no deixen d’afirmar que l’Es-
glésia va minvant perquè perd clientela…

En tot cas, persisteix en nosaltres la il-
lusió d’una Església realment lliure. I ve a 
la memòria aquell impressionant testimo-
niatge de María Skobtsov, vivint exiliada a 
França entre els compatriotes emigrants 
més pobres:

“Nosaltres que estem projectats en 
l’emigració, estem suspesos entre 
el cel i la terra. La nostra Església, 
no obstant això, mai no ha estat tan 
lliure. Llibertat tan gran que fa sentir 
vertigen. La nostra missió és mostrar 
que una Església tan lliure pot fer 
miracles. I si som capaços d’aportar 
a Rússia el nostre esperit nou, lliure, 
creador i audaç, haurem aconseguit 
el nostre objectiu”.

Beneïda pobresa que, amb la Veritat, 
ens porta la llibertat.

[ ]Articles i
altres escrits
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deien. Aquest és un llast que anem arros-
segant tota la nostra història i és de tota la 
humanitat. El pensament i la paraula està 
sempre més disposat que les actituds con-
cretes i vitals. 

- Les històries de conversió que ens 
ofereix són d’allò més diverses... Des de 
sant Justí i sant Agustí, als primers segles, 
fins al taxista Paco Fernández, al segle XXI. 
Quin criteri ha tingut en compte en la tria? 

No sabria dir si la diversitat és més gran 
que els punts en comú. Hi ha molta diversi-
tat, però també hi ha un nucli que es va re-
petint, ja sigui en persones molt cultivades 
o persones més elementals. En els casos 
de conversió, s’acostumen a repetir algu-
nes constants, a diversos graus i nivells. 
Per exemple, un creient que es converteix 
sempre ensopega amb un límit de la seva 
pròpia humanitat o de la humanitat sence-
ra. Acostuma a haver-hi també un moment 
lluminós, quan la veritat de Jesucrist apa-
reix amb tot el seu relleu, toca el cor de la 
persona i omple de sentit l’existència. Hi 
ha també la constant que aquell moment 
no roman exactament igual al llarg de 
l’existència. Després segueixen moments 
d’apaivagament, d’aprofundiment... Una 
altra constant és la trobada amb germans 
que pensen i viuen el mateix, i es viu el goig 
de la incorporació a la comunitat. També és 
habitual el moment d’humilitat agraïda per 
haver rebut, per pura gràcia, aquesta vivèn-
cia d’amor. És una experiència semblant a 
la d’un enamorament... També és freqüent 
la radicalitat del convers, que no s’aconten-
ta amb mitjanies, sinó que vol autenticitat.     

- Un bon exemple d’autenticitat en el 
seu llibre el protagonitzen dues dones, Si-
mone Weil i Hanah Arendt, que sense en-
trar a formar part de l’Església es troben 
en el llindar de la fe.  

de conversió. Per a mi ha estat sempre un 
repte analitzar què passa dins del cor de la 
persona que canvia de vida pel fet de tro-
bar-se amb Jesús. Al llarg dels anys he anat 
recollint testimoniatges d’aquest tipus, 
persones que han fet el salt, vitalment i 
experiencialment, de trobar-se amb Jesús 
i reorientar la seva vida. Sóc conscient que 
la fe sempre demana conversió, una con-
versió gairebé quotidiana. Amb aquests 
testimonis, però, m’interessava sobretot 
abordar les conversions radicals que en un 
moment donat determinen un abans i un 
després.

- Es pensa de vegades que la conversió 
és cosa només dels qui no creuen... 

Teòricament estem ja superant el rè-
gim de cristiandat, en el qual l’ambient i 
el context social acompanyava la fe com 
una cosa natural. No vull dir que estigui 
malament, però això té també la seva con-
trapartida negativa. La gent viu i s’entén a 
ella mateixa com a creient però sense que 
això impliqui un canvi de vida. El context 
actual demana que tot creient, sigui d’una 
manera gradual o fins i tot inconscient, o 
de manera més sobtada, ha de passar per 
aquesta experiència de conversió. En la 
nostra Església d’Occident cada vegada es 
donen més casos de canvis sobtats i cri-
daners. I això anirà en augment. Tornem a 
la puresa i a l’autenticitat de la fe del Nou 
Testament.  

- Fa molts anys que ens repetim que el 
món i l’Església necessita més testimonis 
que no pas mestres... Ens resulta més fàcil 
dictar lliçons que fer-les vida? 

Sí, sempre és més fàcil fer raonaments 
o discursos que viure allò que parlem. 
Aquesta denúncia és molt antiga. Jesús 
denunciava els qui parlaven, deien o fins 
i tot pregaven, però no complien el que 
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5 La conversió és absolutament necessà-

ria per passar d’un cristianisme burgès i 
light, a un cristianisme molt més evangè-
lic. La conversió, que cadascú viu a la seva 
manera, és prendre consciència que hi ha 
un Jesús viu que et crida, s’interessa per 
tu, t’ofereix el seu propi amor i tu et sents 
compromès a respondre ajustadament a 
la paraula de Jesús, tot i que mai no esti-
guem a l’alçada. Tot això de mica en mica, 
o sobtadament. Això és absolutament ne-
cessari.  

- Tot i que no serà fàcil que vostè ho re-
conegui, el bisbe Agustí Cortés és també, 
per a molts, un testimoni eloqüent de fe. Li 
ha permès la fe afrontar la malaltia d’una 
altra manera? 

Sí, sens dubte. Confesso que sóc feble 
com qualsevol. Teòricament, sempre he 
pensat que els moments difícils de la vida, 
contradictoris, permesos per Déu, són mo-
ments especialment adients per aprofun-
dir i viure amb més autenticitat la fe. La 
malaltia, el fet de trobar-te amb els teus 
límits, t’obliga a abandonar-te radicalment 
en mans de Déu. «Que es faci la teva vo-
luntat.» Això és molt fàcil de dir però a 
l’hora de la veritat costa moltíssim de re-
alitzar. A mi, personalment, m’ha ajudat 
molt creure i intentar viure amb humilitat. 
El despullament que t’obliga a viure la ma-
laltia m’ha permès créixer en llibertat, en 
pobresa, en abandonament en Déu... I això 
mai no s’acaba. Sempre demano a Déu es-
tar a l’alçada d’aquest repte. No ho acon-
segueixo totalment, però vaig fent camí.  

Sí, són exemples de dones marcades 
per l’autenticitat, la transparència i la for-
talesa interior. Allunyant-se de la imatge 
que podien tenir d’elles els altres, han 
decidit llançar-se i jugar-se-la tota. Això 
és especialment important quan vivim en 
una societat tan massificada, on la imatge 
compta tant. Aquests exemples ens enco-
ratgen a tirar endavant i cercar la felicitat 
en indrets que no són políticament correc-
tes. Per això he volgut presentar també 
persones atractives que estan en el límit 
de l’Església.   

- Quins testimonis l’han marcat més? 
Per a mi va ser important fa temps el 

retrobament amb la figura de Thomas 
Merton. Va ser un testimoni lluminós en 
un moment determinat. També el desco-
briment de Tatiana Goritxeva, en el món de 
l’Església ortodoxa, va ser un impacte im-
portant. I n’hi ha d’altres. Sant Agustí, per 
exemple, ha estat un referent constant, 
que es va consolidar quan vaig aprofundir 
la seva conversió, resseguint molt pausa-
dament Les confessions. Uns i altres són 
prototipus i històries d’un Déu molt proper 
que toca el cor de les persones.

- Són persones que tenen una experi-
ència forta de conversió, però que no són 
necessàriament sants...

Sí, és clar, i en alguns casos hi ha mo-
ments realment foscos posteriors a la 
conversió. No són herois, són persones 
que tenen les seves passions, necessitats, 
recerques... Tots tenim els nostres pecats 
i els nostres defalliments. Però el conjunt 
del convertit és un testimoniatge fins i tot 
en allò que constitueix un repte de la vida: 
superar les nostres febleses. I com la grà-
cia de Déu ens ajuda a superar-les. 

- La conversió és una exigència evangè-
lica?
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5 Decret 02/14.- Creació de la Delegació dio-

cesana per al Diaconat Permanent 

Sant Feliu de Llobregat, 17-1-2014

Considerant el nombre de diaques perma-
nents ordenats a la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat, tenint en compte la respon-
sabilitat del Bisbe de l’atenció a la vida, 
ministeri dels diaques i la necessitat de 
procurar un organisme que faciliti la seva 
formació, la seva ajuda mútua, així com la 
participació que, com a tals, els pertoca en 
la vida de la Diòcesi, 

Havent fet les consultes adients en els 
Consells diocesans. Examinat el Regla-
ment Intern datat el 17 gener de 2014, pel 
qual haurà de regir-se, en què se’n deter-
mina l’objectiu, l’estructura orgànica, els 
seus membres i l’economia,

Pel present, decretem la creació de la 
Delegació diocesana per al Diaconat Per-
manent en aquest Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, d’acord amb el reglament intern 
que adjunto i aprovo amb aquest mateix 
decret.

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 01/14.- Jubilació de Mn. Isidre 
Gras i Civit 

Sant Feliu de Llobregat, 8-1-2014

Rebuda la petició de Mn. Isidre Gras i Civit, 
en què sol·licita poder acollir-se a la jubi-
lació i fa renúncia explícita als càrrecs que 
fins ara tenia a la Diòcesi.

Pel present document acceptem la pe-
tició de jubilació del Rvd. Sr. Isidre Gras i 
Civit, la renúncia al càrrec de rector de les 
Parròquies Sant Pere, de Gelida, i Sant Mi-
quel, de Castellví de Rosanes, i el pas a la 
situació de prevere jubilat, per les raons 
adduïdes.

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

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

El bisbe Agustí ha realitzat els següents 
nomenaments:

• Mn. Rafael Maroto i Cifuentes, rector 
de la Parròquia de Sant Miquel, de Castell-
ví de Rosanes, i de la Parròquia de Sant 
Pere, de Gelida, amb data 8 de gener de 
2014. 

• La Sra. Maria Carme Molins i Marsans, 
Secretària del Consell Pastoral Diocesà del 
Bisbat Sant Feliu de Llobregat, designada 
pel senyor bisbe, fins el juny de 2017 amb 
data 17 de gener de 2014.

• Mn. Alejandro Moreno i Blázquez, 
adscrit a la Parròquia de Santa Eulàlia, de 
Pallejà, amb data 24 de gener de 2014.  

• El Sr. Joan Moreno i Rueda, membre 
del Consell de Càritas Diocesana del Bis-
bat Sant Feliu de Llobregat, amb data 13 
de febrer de 2014. 

[ ]Nomenaments
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5 12 de gener. El bisbe Agustí presideix 

l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Vicenç 
Màrtir de Sant Vicenç dels Horts, durant la 
qual es va realitzar l’enviament missioner 
del matrimoni Roger Marco i Maria Palau. 

13 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la capella de les germanes del 
Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat, 
en la festa del fundador i amb la presència 
de la comunitat de religioses i un significat 
grup de professors i alumnes.

14 de gener. Trobada de preveres i diaques 
de la Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf a 
la Residència de les germanes de Santa 
Anna a Vilafranca del Penedès amb el tema 
de formació: Relació entre fe i política, 
continuant amb la reflexió sobre la Carta 
encíclica Lumen fidei, del papa Francesc, 
a càrrec del Sr. Joan Rigol i Roig, ex-presi-
dent del Parlament de Catalunya.

15 de gener. Reunió de la Delegació dioce-
sana de Pastoral sacramental i litúrgia, a la 
Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Vocacional, a la Casa de l’Església.

17 de gener. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí signa el decret de constitu-
ció i aprovació del reglament intern de la 
Delegació diocesana per al Diaconat.

18 de gener. Setmana de pregària per la uni-
tat dels cristians amb el lema És que Crist 
està dividit? fent referència a 1Co 1, 1-17.
Trobada de voluntaris de Càritas a la Casa 
de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la reunió de dele-
gats de Família i Vida de les diòcesis amb 
seu a Catalunya, a la Casa de l’Església.

GENER

5 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la capella de les germanes del 
Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat, 
amb la presència de la Superiora General i 
el Consell General.

6 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Catedral en la Solemnitat de 
l’Epifania.

8 de gener. Reunió de la Delegació dioce-
sana de joventut a la Casa de l’Església.

9 de gener. El bisbe Agustí es troba amb 
els preveres de la ciutat de Sant Feliu de 
Llobregat amb els quals comparteix el di-
nar.

10 de gener. Consell Episcopal.
Reunió de la Delegació diocesana de jo-
ventut a la Casa de l’Església.

11 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
Missa exequial pel traspàs de Mn. Albert 
Domingo a la Basílica de Santa Maria de 
Vilafranca del Penedès.
El bisbe Agustí es troba amb el matrimoni 
missioner Roger Marco i Maria Palau.

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

Trobada de Diàleg en Família de la Delega-
ció diocesana de Família i Vida, a la Casa 
de l’Església.

19 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia dominical a la parròquia de Sant 
Pere de Gelida, en la presa de possessió 
de Mn. Rafel Maroto com a rector i el comi-
at de Mn. Isidre Gras.

21 de gener. Trobada de preveres i dia-
ques de la Vicaria del Llobregat a la Casa 
de l’Església amb el tema de formació: Re-
lació entre fe i política, continuant amb la 
reflexió sobre la Carta encíclica Lumen fi-
dei, del papa Francesc, a càrrec del Sr. Joan 
Rigol i Roig, ex-president del Parlament de 
Catalunya.

23 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Consell de Càritas diocesana, a 
la Casa de l’Església.

24 de gener. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix la pregària en la 
setmana per la Unitat dels Cristians, a la 
Catedral i amb la presència de represen-
tants de les esglésies Ortodoxa i Evangè-
lica.

25 de gener. Reunió de la Delegació dio-
cesana de Família i Vida a la Casa de l’Es-
glésia.
Reunió de la Delegació diocesana de Jo-
ventut a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la inauguració i 
benedicció de la Llar d’acollida Magdalena 
Bonamich a Molins de Rei amb la presèn-
cia del Director de Càritas diocesana, l’al-
calde de la Vila, el rector de la parròquia 
i una significada representació de feligre-
sos i ciutadans.

Trobada diocesana de joves i adolescents 
a Sant Boi de Llobregat, organitzada per la 
Delegació diocesana de Joventut. El bisbe 
Agustí es fa present en la trobada i parti-
cipa en la pregària a l’església de la Cúria 
dels Germans de Sant Joan de Déu.

26 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Crist Salvador de 
Martorell on confereix el sagrament de la 
Confirmació.

29 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Pene-
dès, Anoia, Garraf a la Casa de l’Església.

30 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Llo-
bregat a la Casa de l’Església.
Vetlla de pregària per les vocacions pre-
sidida pel bisbe Agustí a la capella de la 
Casa de l’Església.

31 de gener. Reunió del Consell Episcopal.

FEBRER 

1 de febrer. Jornada diocesana de la Vida 
Consagrada. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Catedral i amb una presència 
significada de religiosos i religioses i on 
es té un record especial pels religiosos di-
funts i aquells que celebren els vint-i-cinc i 
cinquanta anys de professió religiosa.
Reunió de la Delegació diocesana de Famí-
lia i Vida a la Casa de l’Església.

2 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Catedral, en la Festa de la Pre-
sentació del Senyor. 
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia d’ac-
ció de gràcies a la capella de la Casa de 
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5 13 i 14 de febrer. Reunió de bisbes de la 

CET a la casa d’espiritualitat dels jesuïtes 
de Sarrià.

14 de febrer. Reunió de la Delegació dio-
cesana de Joventut a la Casa de l’Església.

15 de febrer. Reunió de la Delegació dio-
cesana de Família i Vida a la Casa de l’Es-
glésia.

16 de febrer. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la parròquia de Santa Maria 
d’Olesa de Montserrat, on confereix el sa-
grament de la Confirmació.

17, 18 i 19 de febrer. X Jornades de for-
mació i espiritualitat a Montserrat amb el 
tema de formació: “Com actua Déu en la 
història? El fonament de l’Esperança cristi-
ana”, i acompanyats per Mn. Teodor Suau, 
prevere de la diòcesi de Mallorca.

18 de febrer. Reunió del Consell Episcopal 
a Montserrat.

20 de febrer. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Secretariat del Consell Pastoral 
diocesà.

22 de febrer. El bisbe Agustí saluda els 
participants de la Delegació diocesana 
de joventut, a la trobada de preparació de 
l’Aplec de l’Esperit a Banyoles.
El bisbe Agustí saluda els assistents a la 
trobada del Moviment CPM de la Provín-
cia Eclesiàstica de Barcelona, a la Casa de 
l’Església.
El bisbe Agustí presideix la trobada de vo-
luntaris de Mans Unides de la Província 
Eclesiàstica de Barcelona, a la Casa de 
l’Església.

l’Església, en el 50è aniversari de la pro-
fessió religiosa de Sor Maria Dolors Gar-
cia, OP de la comunitat de Dominiques de 
la Presentació.

5 de febrer. El bisbe Agustí presideix la reu-
nió del Secretariat del Consell del Presbiteri.

6 de febrer. El bisbe Agustí presideix les 
Vespres i la trobada dels diaques de la diò-
cesi, a la Casa de l’Església.

7 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix el ritu d’envia-
ment de la sisena comunitat neocatecu-
menal de la parròquia de Sant Antoni de 
Pàdua, de Sant Vicenç dels Horts, a la ca-
pella de la Casa de l’Església.

9 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia dominical a la parròquia de Castell-
ví de Rosanes, en la presa de possessió de 
Mn. Rafel Maroto com a rector.

10 de gener. El bisbe Agustí s’entrevista 
amb la nova Provincial de la Germanes Do-
miniques de la Presentació, a la Casa de 
l’Església.

11 de febrer. El bisbe Agustí concelebra 
en la missa exequial pel traspàs de Mons. 
Pere Tena, bisbe emèrit auxiliar de Barce-
lona, a la Catedral de Barcelona.

12 de febrer. El bisbe Agustí és entrevistat 
per al setmanari Catalunya Cristiana.
El bisbe Agustí Bisbe presideix la inau-
guració i benedicció dels pisos d’acolli-
da social de Gelida, amb la presència del 
Director de Càritas, el rector emèrit i nou 
rector i l’alcalde de la població i amb una 
significada presència de feligresos i veïns.
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V i d a  D i o c e s a n a

Mn. Albert Domingo i Roig
Dijous 9 de gener de 2014 va morir Mn. 

Albert Domingo i Roig, als 86 anys, des-
prés d’una llarga malaltia que en dels dar-
rers temps l’havia debilitat molt.

Mn. Albert va néixer a La Granada del 
Penedès el 12 de març de 1927. Ordenat de 
prevere a la parròquia de Sant Andreu del 
Palomar de l’arxidiòcesi de Barcelona el 21 
de juny de 1953, la seva vida de vicari es va 
iniciar a la parròquia de Viladecans, conti-
nuà a Sant Francesc d’Assís i finalment a 
Sant Miquel dels Sants del barri de Gràcia, 
a Barcelona. A l’inici del Concili Vaticà II el 
van destinar a Santa Maria de Montcada 
on va ser rector durant catorze anys i la 
seva darrera parròquia va ser Sant Bernat 
Calbó del Poble Nou, on va ser rector du-
rant setze anys.

Des de 1992 residia a les Parròquies de 
Vilafranca del Penedès, ajudant en diver-
ses tasques als preveres que hi realitzen el 
seu treball pastoral. Va començar ajudant 
en les colònies a Penyafort, però després 
es va centrar en la catequesi, l’atenció als 
futurs matrimonis, acolliment dels pares 
que volen batejar els fills, etc. Fins fa uns 
mesos encara celebrava la missa habitual-
ment.

El 7 de juliol, coincidint amb el 60è ani-
versari de la seva ordenació sacerdotal, es 

23 de febrer. El sr. Bisbe presideix l’Euca-
ristia dominical a la capella de la comuni-
tat de religioses del Bon Salvador de Sant 
Feliu de Llobregat.

26 de febrer. El bisbe Agustí es reuneix 
amb membres de Càritas diocesana, el 
Secretari general i la Delegació de Mitjans 
de Comunicació per a preparar les troba-
des de presentació de Càritas diocesana: 
el dia 18 de març, amb una roda de prem-
sa a la casa de l’Església i el dia 12 d’abril 
amb una trobada de voluntaris de Càritas 
a Montserrat.

27 de febrer. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Consell del Presbiteri, a la Casa 
de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la vetlla de pregà-
ria per les vocacions a la capella de la Casa 
de l’Església.

28 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.

[ ]Necrològiques
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Esglésies entre vinyes

Sant Feliu de Llobregat, 7-2-2014

Primera ruta de Catalonia Sacra a la diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat.

Es tracta d’un recorregut pels conjunts 
romànics i gòtics de l’Arxiprestat de Vila-
franca.

Dissabte, 22 de febrer de 2014
Durada: De 10 a 18 h
Informació i inscripcions:
a l’agenda de www.cataloniasacra.cat
reserves@cataloniasacra.cat
Tel. 668845275
L’arxiprestat de Vilafranca, al Penedès, 

fa d’enllaç entre el que s’han anomenat, 
històricament, les dues catalunyes: la Ca-
talunya Vella, nord amunt, i la Catalunya 
Nova, en direcció a l’Ebre. En aquesta fran-
ja fronterera, lloc d’expansió del Comtat 
de Barcelona des del s. X, hi senyoregen 
bells conjunts romànics. Però també hi tro-
bem l’esplendor urbà del gòtic: en la ciutat 
de Vilafranca del Penedès s’aixeca la im-
ponent església parroquial de Santa Maria 
i hi podem admirar també l’església del 
Convent de Sant Francesc. El romànic tar-
dà i el gòtic ple es donen la mà en aquesta 
ruta que transcorre entre vinyes. Catalonia 
Sacra us proposa una descoberta guiada 

va celebrar a l’Església de Sant Francesc 
de Vilafranca una Eucaristia d’acció de 
gràcies pels 60 anys al servei de l’Església, 
amb una nombrosa participació de perso-
nes vingudes d’arreu de les parròquies on 
havia estat destinat.

Era una persona afable i acollidora, un 
home de pau, que deixava una empremta 
d’humanitat en tots aquells que van tenir 
l’oportunitat de conèixer-lo.

La capella ardent va ser al Tanatori de 
Vilafranca durant tot el divendres 10, i a 
partir de les 9 del matí de dissabte a la Ca-
pella del Sant Crist de la Basílica de Santa 
Maria. La missa exequial per Mn. Albert, 
presidida pel bisbe de Sant Feliu de Llo-
bregat, Mons. Agustí Cortés Soriano, es va 
celebrar dissabte 11 de gener a les 11h, a 
la mateixa Basílica de Santa Maria de Vila-
franca del Penedès.

[ ]Informacions
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5riments. Després d’exposar temes rela-
cionats amb la vida i l’espiritualitat dels 
diaques, va incidir en la formació, perquè 
“del vostre bon fer, se’n beneficia tota l’Es-
glésia”.

També s’elegiren els membres de la co-
missió permanent, ratificats pel bisbe: 

• Mn Frances-Xavier Artigas, DP, secre-
tari.

• Mn Florenci Travé, vocal al Consell 
Pastoral Diocesà.

• Mn Joan-Lluís Salas, vocal de vocaci-
ons.

El nou delegat va presentar l’orienta-
ció, la metodologia i les línies mestres 
que, d’acord amb el bisbe i la nova co-
missió permanent, desenvoluparà. L’ho-
rari d’atenció de la Delegació, situada a la 
Casa de l’Església, serà els dijous de 17.00 
a 19.00 h, i en qualsevol moment a diaco-
natpermanent@bisbatsantfeliu.cat 

L’origen del diaconat a l’Església esde-
vé quan els Dotze, a Jerusalem, van triar 
alguns homes per reforçar la seva tasca, 
en la litúrgia, la Paraula i la caritat (Cf. Ac 
6, 1-7). En les darreries de l’edat mitjana, 
resta com un pas previ en l’ordenació pres-
biteral. Abans de la meitat del segle XX és 
quan pren força la possibilitat de resta-
blir-lo, per tal d’atendre les persones més 
allunyades i necessitades des d’instituci-
ons benèfiques. L’embranzida fou amb el 
Concili Vaticà II, restablint el diaconat com 
ministeri ordenat al servei de l’Església, 
accessible a homes casats o solters.

A Catalunya el cardenal Narcís Jubany 
planteja el diaconat a les darreries dels 
anys 70. El 8 de novembre de 1980 s’orde-
na el primer diaca permanent, del nostre 
país, a Sta. Maria de Badalona: Mn Lluís 
Nadal (acs). Avui hi ha diaques a totes les 
diòcesis catalanes.

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

visitant l’Església Prioral de Sant Sebastià 
dels Gorgs d’Avinyonet, la de Santa Maria 
de Sant Martí Sarroca, la Basílica de Santa 
Maria de Vilafranca del Penedès i l’esglé-
sia del convent de Sant Francesc.

Nova Delegació Diocesana per al Diaco-
nat Permanent 

Sant Feliu de Llobregat, 12-2-2014 

El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí 
Cortés Soriano, ha creat aquesta nova De-
legació Diocesana i ha nomenat, com a de-
legat, Mn. Josep Maria Gómez del Perugia, 
DP. El passat 6 de febrer, reunits els dia-
ques de la diòcesi amb el bisbe Agustí, han 
escollit la comissió permanent d’aquesta 
nova Delegació.

Després d’haver consultat els consells 
diocesans adients, el bisbe Agustí Cortés, 
ha decidit crear aquesta nova Delegació, 
amb decrets de data 17 de gener 2014, en 
base als següents elements:

• El nombre de diaques permanents or-
denats a la diòcesi, que arriba a 18.

• La seva responsabilitat en l’atenció a 
la vida i el ministeri dels diaques.

• La conveniència de procurar un orga-
nisme que faciliti la seva formació, la 
seva ajuda mútua, així com la partici-
pació que, com a tals, els pertoca en 
la vida de la diòcesi.

El darrer 6 de febrer, a la Casa de l’Es-
glésia, van ser convocats tots els diaques 
permanents diocesans que, reunits amb 
el bisbe Agustí, compartiren el goig d’en-
degar la nova Delegació. El bisbe Agustí, 
va dir: “ja tenim l’estructura, ara pertoca 
donar-li vida en tots els seus continguts”. 
També va convidar els diaques a partici-
par en la Delegació i a aportar-hi sugge-
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5 Sr. Bisbe de cara a anar elaborant les mi-

llores i facilitant els mitjans que calguin de 
cara a millorar dia a dia aquesta dimensió 
tan important de la nostra pastoral sacra-
mental i catequètica.

Després d’un breu torn de paraules, 
s’acaba el Consell Presbiteral.

Reunió 27-2-2014 

S’inicia la reunió amb unes paraules del Sr. 
Bisbe on resumeix informacions diverses i 
puntuals a l’entorn de la Conferència Epis-
copal Tarraconense i de la recent creada 
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobre-
gat. 

Tot seguit s’estableix un diàleg obert ar-
ran dels 10 anys de la creació de la Diòcesi 
de Sant Feliu on cadascú aporta propostes 
de cara a aquest moment, ja sigui en ordre 
a ajudar a prendre consciència del sentit 
de diòcesi, així com aspectes que cal anar 
revisant i afinant, i a objectius de treball 
futur. Tot en ordre a fer una posada a punt 
en la participació i el compromís en la mar-
xa de la diòcesi a tots els nivells, des de la 
Cúria fins a cadascuna de les comunitats i 
cada cristià.

S’estableix un breu diàleg sobre alguns 
aspectes del funcionament intern i de re-
presentativitat del propi Consell Presbite-
ral davant la seva pròxima renovació en el 
curs vinent. Continuant el Consell s’esta-
bleix un ric diàleg sobre el moment pre-
sent del sagrament de la confirmació en la 
nostra diòcesi. Sorgeixen un gran nombre 
de qüestionaments des del moment pre-
sent, així com propostes que es posen a 
mà de les delegacions corresponents i del 

[ ]Consell del
Prebisteri
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Trobada de formació de catequistes de 
l’arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat

Va tenir lloc els passats 9 i 10 de gener a 
l’auditori de la Casa de l’Església de Sant 
Feliu de Llobregat, a càrrec del Sr. Javier 
Velasco.

El títol de les sessions era “com apropar 
la Bíblia als infants”, però ja des del primer 
moment, el Sr. Velasco proposava que fos-
sin els catequistes qui s’entusiasmessin 
amb la Paraula de Déu.

Es tracta de:
- Conèixer i estimar la Paraula de Déu: 

conèixer des del sentit bíblic de la pa-
raula, conèixer des del cor i des del 
cap, fer-la nostra i estimar-la com a 
veritable revelació de Déu, que ens 
parla ara i a cadascú de nosaltres.

- La necessitat de formació dels cate-
quistes per a saber contextualitzar 
el llenguatge bíblic i no caure en la 
literalitat que no transmet el veri-
table missatge de la Bona Nova de 
l’Evangeli.

- Fer servir els mitjans de què disposem 
i la imaginació per acostar la Bíblia als 
infants, utilitzar el llenguatge narratiu 
propi de la Bíblia, i que per als infants 
és molt atractiu, per tal que entenguin 
el missatge que se’ns comunica.

Assemblea de delegats de Mitjans de 
Comunicació

Va tenir lloc del 3 al 5 de febrer a la seu de la 
Conferència Episcopal Espanyola. Aquesta 
cita anual va aprofundir en aquesta ocasió 
la temàtica dels portantveus institucionals 
i les agències de premsa. A més, l’últim 
matí va coincidir amb el lliurament dels 
premis Bravo, que concedeix la Comissió 
Episcopal de Mitjans de Comunicació. En-
tre els guardonats, el premi especial va ser 
atorgat al P. Federico Lombardi, director de 
l’Oficina de Premsa de la Santa Seu.

[ ] [ ]Mitjants de
Comunicació

Catequesi
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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

Enviament missioner d’un matrimoni jove

Roger Marco, de Sant Vicenç dels Horts, i 
Maria Palau.

Diumenge 12 de gener, a les 18.00 h, 
el bisbe Agustí va presidir l’Eucaristia a la 
Parròquia de Sant Vicenç Màrtir, de Sant 
Vicenç dels Horts, durant la qual es va rea-
litzar l’enviament missioner del matrimoni 
Roger Marco i Maria Palau.

Aquest matrimoni, ell del nostre bisbat 
i ella del de Tortosa, s’ha estat preparant 
en un curs de formació d’OCASHA durant 
els darrers mesos, i properament viatjaran 
a la República Dominicana en un projecte 
missioner d’evangelització i desenvolupa-
ment.

Trobada de voluntaris de Mans Unides

El passat 22 de febrer es va realitzar per 
primera vegada una trobada del bisbe 
Agustí amb els voluntaris de Mans Unides, 
amb el desig de poder exposar-li les inqui-
etuds, il·lusions i alegries per la tasca que 
porten endavant des d’aquesta ONG de 
l’Església.

Per començar, el pediatre Iñaki Alegría 
va donar el seu testimoni de treball a l’Hos-
pital de Gambo (Etiòpia) i a continuació es 
va obrir un interessant debat sobre la situ-

Si la catequesi no la fonamentem en 
la Paraula de Déu, pot ser una altra cosa, 
però no serà una catequesi cristiana. [ ]Missions
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Èxit a la Trobada diocesana de joves

El passat 25 de gener, més de 350 adoles-
cents i joves es van aplegar a les instal-
lacions dels germans de Sant Joan de Déu, 
a Sant Boi de Llobregat. Amb una succes-
sió de testimonis i una desena de tallers 
diferents, els participants van poder desco-
brir com la fe és motor per al servei concret 
als altres. Va ser ocasió també per convidar 
tots els participants al proper Aplec de l’Es-
perit, del 7 de juny, a Banyoles.

ació dels països en vies de desenvolupa-
ment i la nostra acció per cercar solucions.

La reunió, molt enriquidora i encoratja-
dora per als voluntaris, va acabar amb la 
celebració de l’Eucaristia, presidida pel 
bisbe Agustí i concelebrada per Mn. Antoni 
Babra, consiliari.

[ ]Joventut
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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

Trobada ecumènica a la Catedral de Sant 
Llorenç

Dins de la setmana de pregària per la unitat 
dels cristians, el divendres 24 de gener, a 
les 19.00 h, es va celebrar a la catedral de 
Sant Feliu, presidida pel Sr. Bisbe Agustí, 
una trobada ecumènica, amb representa-
ció de les diferents confessions cristianes. 
Com ja vam informar, el lema d’aquest any, 
configurat per cristians canadencs de les di-
ferents confessions, remarcava la pregunta 
de l’apòstol Pau als cristians de la comuni-
tat de Corint: “És que Crist està dividit?”.

Hi van assistir com a convidats, la Sra. 
Joana Ortega-Raya, la nova delegada 
d’Ecumenisme de l’Església Evangèlica, 
substituint en el càrrec, per raons d’edat, 
al pastor Felip Carmona, el P. Joan Garcia, 
vicari general de l’Església Ortodoxa, Pa-
triarcat de Sèrbia, el P. Constantin Alin, de 
l’Església Ortodoxa, Patriarcat de Roma-
nia, Mn. Lluís-Anton Armengol, delegat 
d’Ecumenisme del Bisbat de Sant Feliu, 
Mn. Joan-Pere Pulido, Secretari general i 
canceller, Mn. Francesc Tirado, rector de la 
catedral i preveres i diaques de la diòcesi. 

En les breus homilies de les tres con-
fessions, es va posar de manifest la impor-
tància de pregar junts, sota el guiatge de 
l’Esperit Sant, perquè ens guiï, en la nos-

Jornada mundial de la vida consagrada 

El dissabte 1 de febrer tindrà lloc la cele-
bració de la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada. El lema d’enguany és: “L’ale-
gria de l’Evangeli en la vida consagrada”, 
en consonància amb la primera exhortació 
apostòlica del papa Francesc.

La Jornada començarà a la Casa de l’Es-
glésia amb una reflexió sobre la “Cultura 
vocacional”, a càrrec del P. Josep M. Henrí-
quez, OSB, delegat per a la vida consagra-
da, de les 10.00 a les 11.30 h. I a la Catedral 
de Sant Llorenç, a les 12.15 h, celebració 
de l’Eucaristia, que presidirà el bisbe 
Agustí. A més dels religiosos i religioses hi 
participarà el moviment de Vida Creixent 
amb motiu de la seva festa. Es farà una in-
tenció especial i una acció de gràcies pel 
25è i 50è aniversari de diverses persones 
consagrades. També es farà una pregària 
pels que enguany han fet el seu traspàs a 
la casa del Pare.

[ ] [ ]Vida consagrada Ecumenisme
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5 tra impotència, a discernir el camí a seguir. 

Que aquesta trobada no quedi tancada, 
només en aquesta setmana, sinó que si-
gui un impuls per caminar la resta de l’any, 
conjuntament, respectant la diversitat. El 
diàleg, la pregària, el desig mutu de con-
viure, oberts al diàleg, ens pot ajudar a 
anar descobrint els ponts que ens facilita 
el nostre Senyor i Salvador Jesucrist. 

La Coral Masquefa va conduir merave-
llosament els cants d’aquesta trobada, fi-
nalitzant amb l’himne Acatist a la Mare de 
Déu.

Inaugurada la Llar d’acollida Magdalena 
Bonamich

El passat dissabte 25 de gener va tenir lloc 
la inauguració i benedicció de la Llar d’aco-
llida Magdalena Bonamich, al carrer Àngel 
Guimerà de Molins de Rei. Aquesta casa va 
ser heretada per la parròquia, en morir la 
Sra. Magdalena, feligresa d'aquesta parrò-
quia, el mes d’octubre del 2011, juntament 
amb un llegat econòmic. El consell pas-
toral de la parròquia va decidir en aquell 
moment dedicar la casa a un projecte d’ha-
bitatge social, emprant també bona part 
dels diners deixats per la Sra. Magdalena 
a rehabilitar l’immoble; d’aquesta manera 
van començar les obres que han culminat 
amb la inauguració. La llar d’acollida és 
un edifici de dues plantes, garatge i pati, 
amb capacitat per a 10 persones; cada pis 
té 5 habitacions, lavabos, menjador i cuina 
compartida. La parròquia manté la propie-
tat de l’immoble, però l’ha cedit a Càritas 
Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, per 
tal que hi desenvolupi aquest projecte 
d’habitatge social, en coordinació amb els 
serveis socials de l’Ajuntament de Molins 
de Rei. A l’acte d’inauguració van prendre 
la paraula el Sr. Joan Torrents, director de 
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobre-
gat, el Sr. Joan Ramon Casals, alcalde de 

[ ]Càritas
diocesana
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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

suficients recursos econòmics i personals, 
garantint espais de vida dignes i estables. 
Hi haurà un seguiment de les persones 
que visquin a L’Olivera, per part dels pro-
fessionals de Càritas Diocesana, amb l’ob-
jectiu d’oferir-los un acompanyament i as-
sessorament en el seu procés d’integració 
social i assoliment d’una major autonomia 
personal o familiar.

La Parròquia de Gelida disposava d’un 
antic edifici destinat a la beneficència i es 
van proposar edificar 9 allotjaments amb 
una capacitat per entre 18 i 25 persones i 
al maig del 2011, es van iniciar les obres de 
construcció que han finalitzat amb aquest 
acte d’inauguració. Mn. Isidre Gras, ex- 
rector de la parròquia, va destacar que es 
tractava d’un procés llarg de 4 o 5 anys i 
que havia estat possible gràcies al suport 
de Càritas Diocesana de Barcelona i de 
Sant Feliu, així com de moltes altres col-
laboracions que havien fet realitat aquest 
equipament.

L’Olivera donarà resposta principal-
ment a les necessitats i problemàtica d’ha-
bitatge de les persones de Gelida, però tal 
i com va explicar el Sr. Joan Torrents, di-
rector de Càritas Diocesana de Sant Feliu, 
serà un més dels diferents recursos dels 
que disposa Càritas per poder abordar les 
dificultats que pateixen moltes famílies en 
l’actualitat, relacionades amb la impossi-
bilitat d’accés a un habitatge digne. Per 
tant, igual que els altres 53 pisos socials, 
compartits o per famílies, que gestiona 
Càritas en aquest moment en els diferents 
municipis del Bisbat de Sant Feliu, com Vi-
lafranca, Vilanova, Gavà, El Prat, Molins de 
Rei, Sant Boi o Sant Climent de Llobregat, 
donarà cobertura també a la resta de la 
Diòcesi de Sant Feliu. El Sr. Joan Torrents 
explicava que l’accés es farà per derivació 

Molins de Rei, i Mons. Agustí Cortés, bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat, el qual també 
va procedir a la benedicció de l’edifici. Tots 
ells van lloar la iniciativa d’aquest projec-
te, tan necessària en els actuals moments 
de crisi econòmica i de necessitats d’habi-
tatge per a moltes persones. També hi van 
assistir diversos regidors de l’Ajuntament, 
el consell pastoral i la comissió d’econo-
mia i obres de la parròquia, membre del 
consell de Càritas diocesana, voluntaris de 
Càritas parroquial, així com també algunes 
persones vinculades a la Sra. Bonamich i 
molts altres feligresos i veïns. Acabat l’ac-
te, tots els assistents van poder visitar les 
instal·lacions remodelades, en espera de 
posar-se en funcionament ben aviat. Re-
cordem que la parròquia té la intenció de 
dedicar properament una altra part dels di-
ners deixats en herència a una de les altres 
grans il·lusions de la Sra. Maria Magdale-
na: la continuació dels vitralls pendents de 
l’església de Sant Miquel.

S’inaugura la Llar L’Olivera de Gelida

Mn. Agustí Cortés, Bisbe de Sant Feliu, va 
presidir l’acte d’inauguració d’aquest pro-
jecte de Càritas de Gelida, que va comptar 
amb la presència del Sr. Joan Torrents, di-
rector de Càritas Diocesana de Sant Feliu, i 
el Sr. Lluís Valls, alcalde de Gelida.

El passat dimecres dia 12 de febrer, es 
va celebrar l’acte d’inauguració i benedic-
ció de la Llar L’Olivera, a la població de 
Gelida.

Es tracta d’un projecte de pisos socials 
de curta i mitjana estada de Càritas de Ge-
lida i amb el suport de Càritas Diocesana 
de Sant Feliu de Llobregat, L’objectiu prin-
cipal del recurs és poder facilitar l’accés a 
un habitatge, a persones i famílies amb in-
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5 dels serveis socials dels ajuntaments i a 

través dels treballadors socials de Càri-
tas Diocesana de Sant Feliu. Finalment va 
voler agrair a tots els voluntaris que havi-
en dedicat tants esforços a la realització 
d’aquest projecte, que a més també serà 
la seu del Banc d’aliments de Càritas de 
Gelida, i va deixar la porta oberta a altres 
nous projectes, que es puguin anar enge-
gant, en funció de les necessitats.

Per altre banda, el Sr. Lluís Valls, alcalde 
de Gelida, va voler destacar la importància 
de la inauguració d’un projecte com L’Oli-
vera, pel gran significat que té que, en un 
moment com l’actual, es promocionin ini-
ciatives que serveixin per pal·liar, en part, 
els efectes de la crisi, en aquest cas, relaci-
onats amb un dels drets fonamentals que 
recull la Declaració Universal dels Drets 
Humans, com és el dret a l’habitatge. En 
paraules del Sr. Valls, la realitat ens mos-
tra una situació ben diferent, fruit d’una 
crisi no tan sols econòmica, sinó també de 
valors, que ha de portar a les administraci-
ons i les entitats socials com Càritas, a un 
treball en xarxa per lluitar contra aquelles 
situacions que generen desigualtats i vul-
nerabilitat per les persones.

Finalment Mons. Agustí Cortés, Bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat, abans de pro-
cedir a la benedicció de la Llar, va voler 
fer un nou agraïment als voluntaris i des-
tacar aquest Amor que els interpel·la com 
a cristians i que els mou a fer possibles 
aquestes iniciatives. Els encoratjava a no 
oblidar l’objectiu principal del projecte, on 
l’acolliment, la generositat i el tracte humà 
a les persones que hi viuran, facin possible 
que L’Olivera acabi esdevenint una verita-
ble llar.
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Traspàs de Mons. Pere Tena i Garriga, bis-
be auxiliar emèrit de Barcelona

Barcelona, 10-2-2014

Avui, dilluns 10 de febrer, al migdia, ha 
mort a Barcelona, Mons. Pere Tena i Garri-
ga, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, als 
85 anys d’edat.

Mons. Pere Tena va néixer a l’Hospita-
let de Llobregat (Barcelona) el 14 de maig 
de 1928. Va cursar els estudis eclesiàstics 
al Seminari Conciliar de Barcelona i a la 
Universitat Gregoriana de Roma. Va ser 
ordenat prevere el 29 de juliol de 1951 a 
Barcelona, on va desenvolupar gran part 
del seu ministeri sacerdotal i episcopal. 
A Barcelona, essent encara sacerdot, va 
fundar el Centre de Pastoral Litúrgica, del 
qual fou director, així com de la revista de 
Pastoral Litúrgica Phase. A més ocupà els 
càrrecs de Delegat diocesà de Pastoral Sa-
cramental i Litúrgia i Director de l’Institut 
Superior de Litúrgia.

A la Facultat de Teologia de Catalunya 
ha estat professor, degà i president. L’any 
1983 va ser nomenat Consultor del Secre-
tariat per a la Unió dels Cristians i l’any 
1987 Subsecretari de la Congregació per al 
Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, 
càrrecs que desenvolupà fins l’any 1993, 

Traspàs de Mn. Josep M. Totosaus

Era fill de Vilafranca del Penedès i va morir 
el dia 8 de febrer, a l’edat de 81 anys.

Mn. Josep Maria Totosaus, nascut a 
Vilafranca del Penedès l’any 1932, es pot 
considerar com una de les ànimes del 
Centre d’Estudis Pastorals i de la revista 
Quaderns de Pastoral. Es va mantenir ben 
actiu fins el darrer moment des de la par-
ròquia de Santa Maria del Pi de Barcelona 
on residia i on avui, 10 de febrer s’han cele-
brar les seves exèquies, a les 10.15 h.

[ ] [ ]Província
Eclesiàstica
de Barcelona

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

Tena i Garriga, bisbe auxiliar emèrit de 
Barcelona, que va morir el passat 10 de fe-
brer de 2014.

Mons. Francesc Pardo, com a president 
del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de 
Joventut (SIJ), acompanyat d’alguns mem-
bres del SIJ, la Sra. Marisa Jiménez, Mn. 
Jordi Callejón i la Sra. Anna Robert, han 
informat els bisbes dels diferents aspec-
tes organitzatius i de contingut de l’Aplec 
de l’Esperit, la trobada interdiocesana de 
joves de les deu diòcesis catalanes i de 
les illes Balears i Andorra, que tindrà lloc 
a Banyoles, bisbat de Girona, el proper 
dissabte 7 de juny, vigília de la festa de la 
Pentecosta, i que enguany té com a lema 
És el Senyor. 

Mons. Francesc Pardo, acompanyat 
de Mn. Jordi Font, consiliari nacional de 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de 
Catalunya, ha informat els bisbes de di-
verses qüestions relacionades amb l’es-
coltisme. També ha informat d’alguns 
projectes del Moviment de Centres d’Es-
plai Cristians. 

Els bisbes han preparat la Visita «ad 
limina apostolorum», a Roma, que porta-
ran a terme del dia 3 al 8 del proper mes 
de març. Aquesta visita té un important 
significat per fer visible la unitat i la comu-
nió dels successors dels Apòstols amb el 
successor de sant Pere i de les Esglésies 
locals amb l’Església de Roma.

Està previst que el papa Francesc rebi 
els bisbes de les dues províncies eclesiàs-
tiques que formen la Conferència Episco-
pal Tarraconense el divendres 7 de març, 
al matí. 

Els bisbes catalans veneraran els sepul-
cres dels sants Apòstols Pere i Pau i s’en-
trevistaran també amb els responsables 
de diversos dicasteris de la Cúria Romana.

quan fou nomenat pel papa Joan Pau II, 
bisbe titular de Cerenza i bisbe auxiliar de 
Barcelona, càrrec que va exercir durant el 
pontificat del cardenal arquebisbe Ricard 
Maria Carles, fins l’any 2004. A la Confe-
rència Episcopal Tarraconense, ha estat 
president de la Comissió Interdiocesana 
de Litúrgia.

De 1994 a 1998, ha estat membre de la 
Congregació per al Culte Diví i la Disciplina 
dels Sagraments i Doctor Honoris Causa 
pel Pontifici Institut Litúrgic de Sant An-
selm de Roma (2001). Del 1996 al 2002, ha 
estat president de la Comissió de Litúrgia 
de la Conferència Episcopal Espanyola. 
Darrerament pronuncià en diversos punts 
d’Espanya conferències sobre els 50 anys 
de la Constitució conciliar Sacrosanctum 
Concilium sobre la litúrgia, del Vaticà II, de 
la qual era un dels experts reconeguts en 
tota l’Església.

La missa exequial tindrà lloc el dimarts 
11 de febrer, a la catedral de Barcelona, a 
les 16.30 h. 

Comunicat de la reunió num. 209 

Barcelona, 14-2-2014 

Els dies 13 i 14 de febrer de 2014 ha tin-
gut lloc la reunió n. 209 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), a la casa 
d’exercicis «Sant Ignasi» de Sarrià, a Bar-
celona. La reunió ha estat presidida per 
Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de 
Tarragona i primat, i hi han assistit tots els 
seus membres.

En començar, el Cardenal Lluís Martínez 
Sistach ha tingut un record i una pregària 
pel Cardenal Ricard Maria Carles, arque-
bisbe emèrit de Barcelona, traspassat el 
17 de desembre de 2013 i per Mons. Pere 



G e n e r  -  F e b r e r  2 0 1 44 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
5 nències i ha contribuït a la preparació de 

les qüestions que el Sant Pare Francesc ha 
plantejat per al proper Sínode dels Bisbes.

Els bisbes demanen als fidels, ja des 
d’ara, la pregària per la persona del Sant 
Pare Francesc i el seu ministeri d’unitat en 
la comunió, i també per tots els Bisbes de 
Catalunya que faran la Visita, per tal que 
sigui un moment de gràcia per a les nos-
tres Esglésies diocesanes, perquè, renova-
des per l’Esperit Sant, puguin dur a terme 
la seva missió evangelitzadora.

Així mateix, els bisbes han aprovat la 
revisió del 1r volum de la Litúrgia de les 
Hores, que comprèn els temps litúrgics de 
l’Advent i del Nadal. El text revisat l’han 
presentat Mons. Joan Enric Vives, presi-
dent de la Comissió Interdiocesana de Li-
túrgia, i Mn. Joan Baburés, delegat de Li-
túrgia de Girona; hi han treballat també els 
altres delegats de Litúrgia de les diòcesis 
catalanes, així com altres experts.

Mons. Vives, secretari de la CET, ha pre-
sentat als bisbes el Balanç econòmic de 
l’any 2013 i el Pressupost de l’any 2014 del 
Fons Comú Interdiocesà, els quals han es-
tat estudiats i aprovats. Els bisbes han trac-
tat també diverses qüestions relatives a 
ensenyament, catequesi i apostolat seglar.

El Matrimoni i la Família ha estat el tema 
de la XXVI reunió de treball de la CET amb 
els professors de les Facultats de Teologia 
(FTC) i de Filosofia (FFC) de Catalunya. Hi 
han assistit, per part de la FTC, el degà Dr. 
Armand Puig i els professors Margarida 
Bofarull, Joan Planellas i Domènec Valls, i 
per part de la FFC, el degà Dr. Jaume Aymar 
i els professors Sílvia Coll-Vinent, Ignasi 
Roviró i Francesc Torralba.

La reunió de treball ha començat amb 
la presentació de dues ponències que han 
anat a càrrec del Dr. Francesc Torralba i la 
Dra. Margarida Bofarull.

Un llarg diàleg entre els bisbes i els 
professors assistents ha seguit a les po-
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D o c u m e n t s

otros “horrores” de la “cultura del descar-
te” el hecho de que muchos niños no lle-
guen nunca a ver la luz, víctimas del abor-
to. También en su primera Exhortación 
Apostólica, Evangelii Gaudium (La alegría 
del Evangelio), el Papa señaló, de manera 
coherente con todo el mensaje cristiano, 
que “el aborto no es un asunto sujeto a 
supuestas reformas o modernizaciones”, 
porque “no es progresista pretender re-
solver los problemas eliminando una vida 
humana” (n.213-214).

Los obispos saludan siempre las inicia-
tivas a favor de la vida humana, vengan de 
donde vengan, especialmente aquellas di-
rigidas a proteger la vida de los más débi-
les, entre los que se encuentran los seres 
humanos que van a nacer. Por eso, recono-
cen en el texto del Anteproyecto presenta-
do por el actual Gobierno un avance posi-
tivo con respecto a la legislación vigente, 
que considera el aborto como un derecho.

En todo caso, recuerdan que una ley del 
aborto, por muy restrictiva que fuera, se-
guiría siendo una ley injusta. Nadie tiene 
derecho, en ninguna circunstancia, a qui-
tarle la vida a un ser humano inocente. El 
aborto no es la solución, de la misma ma-
nera que el niño que va a nacer no es el 
problema.

Por último, han querido aprovechar la 
ocasión para agradecer y potenciar la dedi-
cación de muchas personas que, tanto en 
instituciones eclesiales como civiles, tra-
bajan incansablemente, apoyando y acom-
pañando a las personas en dificultades, y 
en particular a las madres gestantes.

Sin embargo, como también señala el 
Papa Francisco, es preciso caer en la cuen-
ta de que todavía “hemos hecho poco para 
acompañar adecuadamente a las mujeres 
que se encuentran en situaciones muy du-

Nota de prensa final de la CCXXX reunión 
de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado en 
Madrid su CCXXX reunión los días  28 y 29 
de enero.

Siempre a favor de la vida
Los obispos han reflexionado sobre el 

nuevo Anteproyecto de Ley de Protección 
de la Vida del Concebido y los Derechos de 
la mujer embarazada. Con este motivo, y 
como siempre han hecho en cualquier co-
yuntura social y política, quieren recordar 
de nuevo el valor sagrado de la vida hu-
mana, desde la concepción hasta su fin 
natural.

La posición de la Iglesia católica sobre 
este asunto es bien conocida, y compar-
tida con muchos hombres y mujeres de 
buena voluntad, que desde otras confe-
siones religiosas y aun sin ser creyentes, 
defienden el derecho a la vida de todo ser 
humano inocente como patrimonio común 
de la razón humana. Recientemente el 
Papa Francisco recordaba esta posición, 
cuando delante de los embajadores acre-
ditados ante la Santa Sede, afirmó que “la 
paz se ve herida por cualquier negación 
de la dignidad humana” y mencionó entre 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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5 garantice en todas las etapas el horario 

equivalente a las materias específicas.

Instrucción Pastoral “Custodiar y pro-
mover la memoria de Jesucristo”

La Comisión Permanente ha conocido 
el borrador de Instrucción Pastoral que 
ha presentado la Subcomisión Episcopal 
de Catequesis con el título, “Custodiar y 
promover la memoria de Jesucristo”. En el 
texto, que pasará a la próxima Asamblea 
Plenaria para su estudio y eventual apro-
bación, se explicita el proyecto catequéti-
co de la Conferencia Episcopal al servicio 
de la iniciación cristiana.

La CEE culminará este proceso con la 
próxima publicación del Catecismo Testi-
gos del Señor, destinado a niños y adoles-
centes de entre 10 y 14 años y que es con-
tinuación de “Jesús es el Señor”, primer 
catecismo de infancia, dirigido a niños de 
entre 6 y 10 años, que se publicó en abril 
de 2008.

Visita Ad Limina Apostolorum de los 
Obispos españoles

La próxima Visita Ad Limina Apostolo-
rum (al sepulcro de los apóstoles) de los 
obispos españoles, programada para los 
días 24 de febrero al 8 de marzo de 2014, 
ha sido otro de los temas que ha tratado la 
Permanente. Los prelados realizarán la vi-
sita en dos grupos, aunque coincidirán en 
Roma para celebrar el encuentro de todos 
los obispos españoles con el Papa Francis-
co, que tendrá lugar en El Vaticano el lunes 
3 de marzo a las 12,00 horas.

La Secretaría General de la CEE, junto 
con el Agente de Preces, está coordinan-
do los distintos encuentros que se van a 
celebrar en Roma. Está previsto que las 
Audiencias con el Papa tengan lugar cada 

ras, donde el aborto se les presenta como 
una rápida solución a sus profundas an-
gustias, particularmente cuando la vida 
que crece en ellas ha surgido como pro-
ducto de una violación o en un contexto 
de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar 
de comprender esas situaciones de tanto 
dolor?” (n. 214). A todos incumbe, según 
los obispos, responder adecuadamente a 
estas situaciones por el camino de la soli-
daridad y la vida y no por el de la muerte 
de un ser inocente.

Diálogo sobre la nueva Ley de Educación
Los obispos han dialogado también so-

bre la situación en la que queda la ense-
ñanza religiosa en la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 
conforme a las exigencias del Acuerdo 
internacional entre el Estado Español y la 
Santa Sede en esta materia, que desarro-
lla el artículo 27.3 de la Constitución.

Han valorado positivamente que se 
haya llevado a cabo la regulación de la 
religión católica en Educación Primaria y 
Educación Secundaria, y han mostrado al 
mismo tiempo su insatisfacción con res-
pecto a la regulación en el Bachillerato, 
porque no se garantiza la oferta obligato-
ria de la asignatura por parte de los cen-
tros ni tampoco que los alumnos puedan 
optar por ella.

Los obispos esperan que, para cumplir 
adecuadamente el mencionado Acuerdo, 
y para que los padres puedan ejercitar su 
derecho de educar a sus hijos conforme a 
sus convicciones religiosas y morales, se 
dé, en el decreto de enseñanzas mínimas, 
el mismo tratamiento a la religión católica 
en Educación Infantil y en el Bachillerato 
que el establecido en Educación Primaria 
y Educación Secundaria, así como que se 
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D o c u m e n t s

General, que ya fue elegido el pasado mes 
de noviembre, en este caso para un quin-
quenio (2013-2018).

V Centenario de Santa Teresa de Jesús
El Obispo de Ávila, Mons. D. Jesús Gar-

cía Burillo, ha informado sobre los pre-
parativos para la celebración del V Cen-
tenario del Nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús, que se cumple el 28 de marzo 
de 2015. En noviembre de 2013 tuvo lu-
gar la primera reunión de la Junta Episco-
pal para el V Centenario, que trabaja en 
la elaboración de un doble programa de 
actividades: las que tendrán lugar a nivel 
nacional y las que se celebrarán en las 
diócesis.

Convenio Fundación ENDESA para ilu-
minación de catedrales y otros templos

día desde las 10,30. El Santo Padre recibi-
rá a los obispos en grupos. Cada obispo 
presentará brevemente un informe sobre 
el estado de la diócesis, respondiendo a 
las preguntas que el Santo Padre pudiera 
formularle. Además del encuentro con el 
Papa, que constituye el momento central 
de la Visita, los obispos se entrevistarán 
también con los responsables de los diver-
sos Dicasterios de la Curia Romana.

Próxima Asamblea Plenaria
Los obispos miembros de la Comisión 

Permanente han aprobado el temario de 
la CIII Asamblea Plenaria, que tendrá lugar 
del 11 al 14 de marzo. La Permanente ha fi-
jado el procedimiento que se va a seguir 
para la renovación de todos los cargos de 
la Conferencia Episcopal Española para el 
trienio 2014-2017, excepto el de Secretario 

Catedral Magistral de los Santos Niños Alcalá de Henares (Madrid) 14.000,00 €

Iglesia de Santa María Aranda de Duero (Burgos) 65.500,00 €

Excolegiata de San Patricio Lorca (Murcia) 97.288,00 €

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Jesús Santa Eulalia del Río (Ibiza) 17.500,00 €

Iglesia parroquial de San Lorenzo, mártir Lérida 53.500,00 €

Catedral de la Almudena Madrid 28.000,00 €

Iglesia de San Millán Oncala (Soria) 25.500,00 €

Parroquia de San Martín de Laspra Castrillón (Asturias) 5.500,00 €

Iglesia parroquial de Santa María Fuentes de Nava (Palencia) 30.500,00 €

Museo de la Colegiata de Pastrana Guadalajara 39.500,00 €

Iglesia Parroquial de Sant Nicolau Bellpuig (Lérida) 48.500,00 €

Parroquia de San Juan Bautista Tarragona 14.000,00 €

Catedral de Tui Tui 12.500,00 €

Total  451.788,00 €



G e n e r  -  F e b r e r  2 0 1 44 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
5 la RCCE solicita que dicho nombramiento 

sea efectivo a partir del día 6 de julio de 
2014, fecha en la que se producirá el rele-
vo de la Comisión Permanente Nacional y 
Coordinador Nacional de la RCCE. 

• Sr. D. José Miguel López, seglar de la 
Archidiócesis de Valencia, como Presiden-
te Nacional del Movimiento “Hermanda-
des del Trabajo” (HHT). 

• Rvdo. Sr. D. Antonio Corbí Copoví, sa-
cerdote de la Archidiócesis de Valencia, 
como Consiliario Nacional del Movimien-
to “Hermandades del Trabajo” (HHT). 

• Sra. Dª. Begoña Cruz González, seglar 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante, como 
Presidenta de la“Federació d’Escoltisme 
Valencià”. 

• Rvdo. Sr. D. Juan José Fresnillo Ahi-
jón, sacerdote de la Archidiócesis de 
Madrid, como Viceconsiliario Nacional 
de “Manos Unidas”.

A propuesta de la Comisión Episcopal 
del Clero ha sido nombrado:

• Rvdo. Sr. D. Antonio Bordás Belmonte, 
sacerdote de la diócesis de Tortosa, como 
Director Nacional dela Unión Apostólica 
del Clero de España.

A propuesta de la Comisión Episcopal 
de Misiones y Cooperación entre las Igle-
sias ha sido nombrado:

• Rvdo. D. Juan Enrique Guerra Ál-
varez, sacerdote de la Archidiócesis de 
Granada, como Asesor Eclesiástico de 
la “Obra de Cooperación Apostólica Seglar 
Hispanoamericana – Cristianos con el Sur” 
(OCASHA-CCS).

A propuesta de la Comisión Episcopal 
de Patrimonio Cultural ha sido nombrado:

• Rvdo. D. Francisco Juan Martínez Ro-
jas, sacerdote de la diócesis de Jaén, como 
Presidente de la“Asociación de Archiveros 
de la Iglesia en España”.

La Comisión Permanente ha aprobado 
las ayudas concedidas con cargo al con-
venio con la Fundación ENDESA para la 
iluminación de catedrales y otros templos.

El total que se adjudicará este año es 
de 451.788 euros:

Otros asuntos y nombramientos
La Permanente ha autorizado el paso a 

la Asamblea Plenaria de los cambios rea-
lizados en la edición de 2012 en la Sagra-
da Biblia. Versión oficial de la Conferencia 
Episcopal Española. También ha revisado 
el Plan Plastoral de la CEE para el quinque-
nio 2011-2015, a la luz de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium,firmada por 
el Papa Francisco el pasado 24 de noviem-
bre. La Plenaria seguirá estudiando este 
asunto.

Como es habitual, los obispos han 
abordado diversos temas de seguimiento 
y económicos.

Además han aprobado los siguientes 
nombramientos:

• Rvdo. D. Alonso Morata Moya, sa-
cerdote de la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos, ha sido nombrado 
Director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Seminarios y Universidades.

A propuesta de la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar han sido nombra-
dos:

• Rvdo. Sr. D. Daniel Padilla Piñero, sa-
cerdote de la Diócesis de San Cristóbal de 
La Laguna Tenerife, como Asesor Nacio-
nal de la “Unión Eucarística Reparadora” 
(UNER). 

• Rvdo. Sr. D. Jaime Alfredo Gualdrón 
Salazar, sacerdote de la Archidiócesis 
de Zaragoza, como Asesor Espiritual de 
la “Renovación Carismática Católica Espa-
ñola” (RCCE). El Coordinador Nacional de 
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les mancances i llacunes dels Estats i de 
la comunitat internacional, per una altra, 
revelen també les aspiracions de la huma-
nitat de viure la unitat en el respecte de 
les diferències, l’acollença i l’hospitalitat 
que fan possible la distribució equitativa 
dels béns de la terra, la tutela i la promoció 
de la dignitat i la centralitat de tot ésser 
humà.

Des del punt de vista cristià, també en 
els fenòmens migratoris, així com també 
en altres realitats humanes, es verifica la 
tensió entre la bellesa de la creació, mar-
cada per la gràcia i la redempció, i el mis-
teri del pecat. El rebuig, la discriminació i 
el tràfic de l’explotació, el dolor i la mort es 
contraposen a la solidaritat i l’acollença, 
als gestos de fraternitat i de comprensió. 
Desperten una gran preocupació sobretot 
les situacions en què la migració no és no-
més forçada, sinó que es realitza fins i tot 
a través de modalitats diferents de tràfic 
de persones i de reducció a l’esclavitud. 
El «treball esclau» és avui moneda cor-
rent. Això no obstant, i malgrat els proble-
mes, els riscos i les dificultats que s’han 
d’afrontar, allò que anima tants emigrants 
i refugiats és el binomi confiança i espe-
rança; ells porten en el cor el desig d’un fu-
tur millor, no sols per a ells, sinó també per 
a les seves famílies i persones estimades.

Què suposa la creació d’un «món mi-
llor»? Aquesta expressió no al·ludeix ingè-
nuament a concepcions abstractes o a re-
alitats inabastables, sinó que orienta més 
aviat a cercar un desenvolupament autèn-
tic i integral, a treballar perquè hi hagi con-
dicions de vida dignes per a tots, perquè 
sigui respectada, custodiada i conreada la 
creació que Déu ens ha lliurat. El venerable 
Pau VI descrivia amb aquestes paraules 
les aspiracions dels homes d’avui: «Veu-

Missatge del papa Francesc per a la Jor-
nada Mundial de l’Emigrant i del Refugiat 
19-1-2014

Vaticà, 5-8-2013

«Emigrants i refugiats: vers un món millor»
Benvolguts germans i germanes,
Les nostres societats estan experimen-

tant, com mai abans no s’havia esdevingut 
en la història, processos d’interdependèn-
cia i interacció mútues a nivell global, que, 
si bé és veritat que comporten elements 
problemàtics o negatius, també tenen 
l’objectiu de millorar les condicions de 
vida de la família humana, no sols en l’as-
pecte econòmic, sinó també en el polític i 
cultural. Tota persona pertany a la humani-
tat i comparteix amb la família dels pobles 
l’esperança d’un futur millor. D’aquesta 
constatació neix el tema que he escollit 
per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i 
del Refugiat d’enguany: «Emigrants i refu-
giats: vers un món millor.»

Entre els resultats dels canvis moderns, 
el fenomen creixent de la mobilitat huma-
na emergeix com un «signe dels temps»: 
així ho va definir el papa Benet XVI (cf. Mis-
satge per a la Jornada Mundial de l’Emi-
grant i del Refugiat 2006). Si, per una part, 
les migracions posen de manifest sovint 

[ ]Santa Seu
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5 però també a treballar per a superar els 

seus efectes negatius i per a valorar els 
positius en les comunitats d’origen, tràn-
sit i destinació dels moviments migratoris.

Alhora que animem el progrés vers un 
món millor, no podem deixar de denunci-
ar per desgràcia l’escàndol de la pobresa 
en les diferents dimensions. Violència, 
explotació, discriminació, marginació, 
plantejaments restrictius de les llibertats 
fonamentals, tant dels individus com dels 
col·lectius, són alguns dels elements de 
pobresa principals que s’han de superar. 
Precisament aquests aspectes caracterit-
zen molts cops els moviments migratoris, 
uneixen migració i pobresa. Per a fugir de 
situacions de misèria o de persecució, cer-
cant possibilitats millors o salvar la seva 
vida, milions de persones comencen un 
viatge migratori i, mentre esperen complir 
les seves expectatives, troben sovint des-
confiança, foscor i exclusió, i són colpejats 
per altres desventures, sovint molt greus i 
que fereixen la seva dignitat humana.

La realitat de les migracions, amb les 
dimensions que aconsegueix en la nostra 
època de globalització, demana ser afron-
tada i gestionada d’una manera nova, 
equitativa i eficaç, que exigeix en primer 
lloc una cooperació internacional i un es-
perit de solidaritat i compassió profundes. 
És important la col·laboració a diversos ni-
vells, amb l’adopció, per part de tots, dels 
instruments normatius que tutelin i pro-
moguin la persona humana. El papa Benet 
XVI va traçar-ne les coordenades afirmant 
que: «Aquesta política cal desenvolupar-la 
partint d’una col·laboració estreta entre 
els països de procedència i de destinació 
dels emigrants; ha d’anar acompanyada 
de normatives internacionals adequades 
capaces d’harmonitzar els diversos orde-

re’s lliures de la misèria, trobar amb més 
seguretat la pròpia subsistència, la salut, 
una ocupació estable; participar encara 
més en les responsabilitats, fora de tota 
opressió i a l’abric de situacions que ofe-
nen la seva dignitat d’homes; ser més ins-
truïts; en una paraula, fer, conèixer i tenir 
més per a ser més» (Cart. enc. Populorum 
progressio, 26 de març de 1967, 6).

El nostre cor desitja «quelcom més», la 
qual cosa no vol dir simplement conèixer 
més o tenir més, sinó sobretot ser més. No 
es pot reduir el desenvolupament al mer 
creixement econòmic, obtingut ben sovint 
sense tenir en compte les persones més 
febles i indefenses. El món només pot mi-
llorar si l’atenció primera està dirigida a la 
persona, si la promoció de la persona és 
integral, en totes les seves dimensions, in-
closa l’espiritual; si no s’abandona ningú, 
compresos els pobres, els malalts, els pre-
sos, els necessitats, els forasters (cf. Mt 
25,31-46); si som capaços de passar d’una 
cultura del rebuig a una cultura de l’encon-
tre i de l’acollida.

Emigrants i refugiats no són peons so-
bre el tauler de la humanitat. Es tracta de 
nens, dones i homes que abandonen o són 
obligats a abandonar les seves cases per 
moltes raons, que comparteixen el mateix 
desig legítim de conèixer, de tenir, però so-
bretot de ser «quelcom més». És impres-
sionant el nombre de persones que emi-
gra d’un continent a un altre, així com el 
d’aquelles que es desplacen dins els seus 
països mateix i les seves zones geogràfi-
ques mateixes. Els fluxos migratoris con-
temporanis constitueixen el moviment de 
persones més vast, fins i tot de pobles, de 
tots els temps. L’Església, en camí amb els 
emigrants i els refugiats, es compromet a 
comprendre les causes de les migracions, 
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la cultura, que s’alimenti la competència 
en el mercat laboral o, fins i tot, que s’in-
trodueixin nous factors de criminalitat. Els 
mitjans de comunicació social, en aquest 
camp, tenen un paper de gran responsa-
bilitat: a ells competeix, en efecte, desem-
mascarar estereotips i oferir informacions 
correctes, en les quals caldrà denunciar 
els errors d’alguns, però també descriure 
l’honestedat, rectitud i grandesa d’ànim 
de la majoria. En aquest aspecte cal que 
hi hagi per part de tots un canvi d’actitud 
envers els immigrats i els refugiats, el pas 
d’una actitud defensiva i recelosa, de des-
interès o de marginació —que, al cap i a 
la fi, correspon a la «cultura del rebuig»— 
a una actitud que posi com a fonament la 
«cultura de l’encontre», l’única capaç de 
construir un món més just i fraternal, un 
món millor. També els mitjans de comu-
nicació estan cridats a entrar en aquesta 
«conversió de les actituds» i a afavorir 
aquest canvi de comportament envers els 
emigrants i refugiats.

Penso també en la Sagrada Família de 
Natzaret, que va haver de viure l’experièn-
cia del rebuig a l’inici del seu camí: Maria 
«va infantar el seu fill primogènit; el va 
faixar amb bolquers i el posà en una men-
jadora, perquè no hi havia lloc per a ells 
a la sala de l’hostal» (Lc 2,7). Encara més, 
Jesús, Maria i Josep van experimentar què 
significa deixar la pròpia terra i ser emi-
grants: amenaçats pel poder d’Herodes, 
van ser obligats a fugir i a refugiar-se a 
Egipte (cf. Mt 2,13-14). Però el cor maternal 
de Maria i el cor atent de Josep, custodi de 
la Sagrada Família, van conservar sempre 
la confiança que Déu mai no els abando-
naria. Que per la seva intercessió, aquesta 
mateixa certesa estigui sempre ferma en el 
cor de l’emigrant i el refugiat.

naments legislatius, amb vista a salvaguar-
dar les exigències i els drets de les perso-
nes i de les famílies emigrants, així com les 
de les societats de destinació» (Cart. enc. 
Caritas in veritate, 19 de juny de 2009, 62). 
Treballar plegats per un món millor exigeix 
l’ajuda recíproca entre els països, amb 
disponibilitat i confiança, sense aixecar 
barreres infranquejables. Una bona siner-
gia animarà els governants a afrontar els 
desequilibris socioeconòmics i la globa-
lització sense regles, que estan entre les 
causes de les migracions, en les quals les 
persones no són tant protagonistes com 
víctimes. Cap país no pot afrontar per ell 
mateix les dificultats unides a aquest feno-
men que, sent tan ampli, afecta en aquest 
moment a tots els continents en el doble 
moviment d’immigració i emigració.

És important subratllar a més que 
aquesta col·laboració comença ja amb 
l’esforç que cada país hauria de fer per a 
crear condicions econòmiques i socials 
millors a la seva pàtria, de manera que 
l’emigració no sigui l’única opció per a qui 
cerca pau, justícia, seguretat i respecte ple 
de la dignitat humana. Crear oportunitats 
de treball en les economies locals evitarà 
també la separació de les famílies i garan-
tirà condicions d’estabilitat i serenitat per 
als individus i les col·lectivitats.

Per últim, mirant la realitat dels emi-
grants i refugiats, voldria subratllar un 
tercer element en la construcció d’un món 
millor, i és el de la superació dels prejudi-
cis i preconcepcions en l’avaluació de les 
migracions. De fet, l’arribada d’emigrants, 
de pròfugs, dels qui demanen asil o de 
refugiats, suscita en les poblacions locals 
sovint sospites i hostilitat. Neix la por que 
es produeixin convulsions en la pau social, 
que es corri el risc de perdre la identitat o 
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5 tots vosaltres i a aquells que «gasten» les 

seves vides i les seves energies al vostre 
costat, us asseguro la meva pregària i us 
imparteixo de cor la benedicció apostòlica.

Francesc, Papa.

Missatge del papa Francesc per a la qua-
resma 2014

Vaticà, 26-12-2013

Es va fer pobre per enriquir-nos amb la 
seva pobresa (cf. 2Co 8,9)

Benvolguts germans i germanes,
En ocasió de la Quaresma us proposo 

algunes reflexions, a fi que us serveixin 
per al camí personal i comunitari de con-
versió. Començo recordant les paraules de 
sant Pau: «Coneixeu prou bé la generosi-
tat de nostre Senyor Jesucrist; ell, essent 
ric, es va fer pobre per vosaltres, perquè 
us enriquíssiu amb la seva pobresa» (2Co 
8,9). L’Apòstol es dirigeix als cristians de 
Corint per encoratjar-los a ser generosos i 
ajudar els fidels de Jerusalem que passen 
necessitat. Què ens diuen, als cristians 
d’avui, aquestes paraules de sant Pau? 
Què ens diu avui, a nosaltres, la invitació 
a la pobresa, a una vida pobra en sentit 
evangèlic?

La gràcia de Crist
En primer lloc, ens diu quin és l’estil de 

Déu. Déu no es revela mitjançant el poder 
i la riquesa del món, sinó mitjançant la de-
bilitat i la pobresa: «Essent ric, es va fer 
pobre per vosaltres.» Crist, el Fill etern de 
Déu, igual al Pare en poder i glòria, es va 
fer pobre; va descendir enmig nostre, es 
va acostar a cadascun de nosaltres; es va 
despullar, es «va fer no res», per ser en tot 
semblant a nosaltres (cf. Fl 2,7; Heb 4,15). 
Quin gran misteri és l’encarnació de Déu! 

L’Església, responent al manament de 
Crist «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-
los deixebles meus», està cridada a ser el 
Poble de Déu que abraça tots els pobles i 
porta a tots els pobles l’anunci de l’Evan-
geli, perquè en el rostre de cada persona 
hi ha imprès el rostre de Crist. Aquí es 
troba l’arrel més profunda de la dignitat 
de l’ésser humà, que ha de ser respecta-
da i tutelada sempre. El fonament de la 
dignitat de la persona no es troba en els 
criteris d’eficiència, de productivitat, de 
classe social, de pertinença a una ètnia o 
grup religiós, sinó en el fet de ser creats a 
imatge i semblança de Déu (cf. Gn 1,26-27) 
i, més encara, en el fet de ser fills de Déu; 
cada ésser humà és fill de Déu. En ell es 
troba impresa la imatge de Crist. Es tracta, 
doncs, que nosaltres siguem els primers 
a veure’l i així puguem ajudar els altres a 
veure en l’emigrant i en el refugiat no sols 
un problema que ha de ser afrontat, sinó 
un germà i una germana que han de ser 
acollits, respectats i estimats, una ocasió 
que la Providència ens ofereix per a con-
tribuir a la construcció d’una societat més 
justa, una democràcia més plena, un país 
més solidari, un món més fraternal i una 
comunitat cristiana més oberta, d’acord 
amb l’Evangeli. Les migracions poden do-
nar lloc a possibilitats de nova evangelit-
zació, a obrir espais perquè creixi una nova 
humanitat, preanunciada en el misteri 
pasqual, una humanitat per a la qual cada 
terra estrangera és pàtria i cada pàtria és 
terra estrangera.

Estimats emigrants i refugiats, no per-
deu l’esperança que també per a vosaltres 
hi ha reservat un futur més segur, que en 
els vostres camins pugueu trobar una mà 
estesa, que pugueu experimentar la soli-
daritat fraternal i la calor de l’amistat. A 
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Què és, doncs, aquesta pobresa amb 
què Jesús ens allibera i ens enriqueix? És 
precisament la seva manera d’estimar-nos, 
de ser a prop nostre, com el bon samarità 
que s’acosta a aquell home que tots havi-
en abandonat mig mort a la vora del camí 
(cf. Lc 10,25-37). Allò que ens dóna lliber-
tat vertadera, salvació vertadera i felicitat 
vertadera és el seu amor ple de compassió, 
de tendresa, que vol compartir amb nosal-
tres. La pobresa de Crist que ens enriqueix 
consisteix en el fet que es va fer carn, es va 
carregar les nostres debilitats i els nostres 
pecats, comunicant-nos la misericòrdia 
infinita de Déu. La pobresa de Crist és la 
riquesa més gran: la riquesa de Jesús és la 
seva confiança il·limitada en Déu Pare, és 
encomanar-se a ell en tot moment, cercant 
sempre i només la seva voluntat i la seva 
glòria. És ric com ho és un nen que se sent 
estimat pels seus pares i els estima, sense 
dubtar ni un instant del seu amor i la seva 
tendresa. La riquesa de Jesús rau en el fet 
de ser el Fill, la seva relació única amb el 
Pare és la prerrogativa sobirana d’aquest 
Messies pobre. Quan Jesús ens invita a 
prendre el seu «jou suau», ens invita a 
enriquir-nos amb aquesta «pobresa rica» 
i «riquesa pobra» seves, a compartir amb 
ell l’esperit filial i fraternal, a convertir-nos 
en fills en el Fill, germans en el Germà pri-
mogènit (cf. Rm 8,29). S’ha dit que l’única 
tristesa veritable és no ser sants (L. Bloy); 
podríem dir també que hi ha una única mi-
sèria veritable: no viure com fills de Déu i 
germans de Crist.

El nostre testimoni
Podríem pensar que aquest «camí» de 

la pobresa va ser el de Jesús, mentre que 
nosaltres, que venim després d’ell, podem 
salvar el món amb els mitjans humans 
adequats. No és així. En tota època i en tot 

La raó de tot això és l’amor diví, un amor 
que és gràcia, generositat, desig de proxi-
mitat, i que no dubta a donar-se i sacrifi-
car-se per les criatures a les quals estima. 
La caritat, l’amor és compartir en tot la sort 
de l’estimat. L’amor ens fa semblants, crea 
igualtat, enderroca els murs i les distànci-
es. I Déu va fer això amb nosaltres. Jesús, 
en efecte, «va treballar amb mans d’ho-
me, va pensar amb intel·ligència d’home, 
va obrar amb voluntat d’home, va estimar 
amb cor d’home. Nascut de la Maria Verge, 
es va fer veritablement un de nosaltres, en 
tot semblant a nosaltres excepte en el pe-
cat» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gau-
dium et spes, 22).

La finalitat de Jesús en fer-se pobre no 
és la pobresa en ella mateixa, sinó —diu 
sant Pau— «perquè us enriquíssiu amb 
la seva pobresa». No es tracta d’un joc de 
paraules ni d’una expressió per a causar 
sensació. Al contrari, és una síntesi de la 
lògica de Déu, la lògica de l’Amor, la lògica 
de l’Encarnació i la Creu. Déu no va fer cau-
re sobre nosaltres la salvació des dalt, com 
l’almoina de qui dóna part del que per a ell 
és superflu amb aparent pietat filantròpi-
ca. L’amor de Crist no és això! Quan Jesús 
entra a les aigües del Jordà i es fa batejar 
per Joan Baptista, no ho fa perquè li cal-
gui penitència, conversió; ho fa per estar 
enmig de la gent, necessitada de perdó, 
entre nosaltres, pecadors, i carregar amb 
el pes dels nostres pecats. Aquest és el 
camí que ha elegit per a consolar-nos, sal-
var-nos, alliberar-nos de la nostra misèria. 
Ens sorprèn que l’Apòstol digui que vam 
ser alliberats no per mitjà de la riquesa de 
Crist, sinó per mitjà de la seva pobresa. 
I, això no obstant, sant Pau coneix bé les 
«insondables riqueses de Crist» (Ef 3,8), 
«hereu de tot» (He 1,2).
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5 es converteixin a la justícia, a la igualtat, a 

la sobrietat i a compartir.
No és menys preocupant la misèria 

moral, que consisteix a convertir-se en es-
claus del vici i del pecat. Quantes famílies 
viuen angoixades perquè algun dels seus 
membres —sovint jove— té dependèn-
cia de l’alcohol, de les drogues, del joc o 
de la pornografia! Quantes persones han 
perdut el sentit de la vida, estan privades 
de perspectives per al futur i han perdut 
l’esperança! I quantes persones es veuen 
obligades a viure aquesta misèria per con-
dicions socials injustes, per manca d’un 
treball, la qual cosa els priva de la dignitat 
que dóna portar el pa a casa, per manca 
d’igualtat respecte als drets a l’educació 
i a la salut. En aquests casos la misèria 
moral bé podria anomenar-se gairebé su-
ïcidi incipient. Aquesta forma de misèria, 
que també és causa de ruïna econòmica, 
sempre va unida a la misèria espiritual, 
que ens colpeja quan ens allunyem de Déu 
i rebutgem el seu amor. Si considerem que 
no necessitem Déu, que en Crist ens dóna 
la mà, perquè pensem que ens bastem a 
nosaltres mateixos, ens encaminem a un 
camí de fracàs. Déu és l’únic que veritable-
ment salva i allibera.

L’Evangeli és l’antídot veritable contra 
la misèria espiritual: en cada ambient el 
cristià està cridat a portar l’anunci allibe-
rador que hi ha perdó del mal comès, que 
Déu és més gran que el nostre pecat i ens 
estima gratuïtament, sempre, i que estem 
fets per a la comunió i per a la vida eterna. 
El Senyor ens invita a anunciar amb goig 
aquest missatge de misericòrdia i d’espe-
rança! És bonic experimentar l’alegria d’es-
tendre aquesta bona nova, de compartir el 
tresor que se’ns ha confiat, per a consolar 
els cors afligits i donar esperança a tants 

lloc, Déu continua salvant els homes i sal-
vant el món mitjançant la pobresa de Crist, 
el qual es fa pobre en els sagraments, en 
la Paraula i en la seva Església, que és un 
poble de pobres. La riquesa de Déu no 
pot passar a través de la nostra riquesa, 
sinó sempre i només a través de la nostra 
pobresa, personal i comunitària, animada 
per l’Esperit de Crist.

A imitació del nostre Mestre, els cristi-
ans estem cridats a mirar les misèries dels 
germans, a tocar-les, a fer-nos-en càrrec i a 
realitzar obres concretes a fi d’alleujar-les. 
La misèria no coincideix amb la pobresa; 
la misèria és la pobresa sense confiança, 
sense solidaritat, sense esperança. Podem 
distingir tres tipus de misèria: la misèria 
material, la misèria moral i la misèria es-
piritual. La misèria material és la que ha-
bitualment anomenem pobresa i toca tots 
aquells que viuen en una condició que no 
és digna de la persona humana: privats 
dels seus drets fonamentals i dels béns de 
primera necessitat com el menjar, l’aigua, 
les condicions higièniques, el treball, la 
possibilitat de desenvolupament i de crei-
xement cultural. Enfront d’aquesta misèria 
l’Església ofereix el seu servei, la seva di-
akonia, per a respondre a les necessitats 
i curar aquestes ferides que desfiguren 
el rostre de la humanitat. En els pobres i 
en els últims veiem el rostre de Crist; esti-
mant i ajudant els pobres estimem i servim 
Crist. Els nostres esforços s’orienten així 
mateix a trobar la manera de fer cessar en 
el món les violacions de la dignitat huma-
na, les discriminacions i els abusos, que, 
en tants casos, són l’origen de la misèria. 
Quan el poder, el luxe i els diners es con-
verteixen en ídols, s’anteposen a l’exigèn-
cia d’una distribució justa de les riqueses. 
Per tant, és necessari que les consciències 
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Missatge del papa Francesc per a la XXIX 
Jornada Mundial de la Joventut 2014

Vaticà, 21-1-2014

«Feliços els pobres en l’esperit, perquè 
d’ells és el Regne del cel» (Mt 5,3)

Benvolguts joves,
Tinc gravada a la memòria l’extraordi-

nària trobada que vam viure a Rio de Ja-
neiro, en la XXVIII Jornada Mundial de la 
Joventut. Va ser una gran festa de la fe i de 
la fraternitat! La bona gent brasilera ens va 
acollir amb els braços oberts, com la imat-
ge de Crist Redemptor que des de dalt del 
Corcovado domina el magnífic panorama 
de la platja de Copacabana. A la vora del 
mar, Jesús va renovar la seva crida a cadas-
cun de nosaltres perquè ens convertim en 
els seus deixebles missioners, ho vam des-
cobrir com el tresor més preciós de la nos-
tra vida i vam compartir aquesta riquesa 
amb els altres, els qui són a prop i els qui 
són lluny, fins a les extremes perifèries ge-
ogràfiques i existencials del nostre temps.

La propera etapa del pelegrinatge inter-
continental dels joves serà Cracòvia, l’any 
2016. Per marcar el nostre camí, voldria re-
flexionar amb vosaltres en els pròxims tres 
anys sobre les Benaurances que llegim a 
l’Evangeli de Sant Mateu (5,1-12). Aquest 
any començarem meditant la primera 
d’elles: «Feliços els pobres en l’esperit, 
perquè d’ells és el Regne del cel» (Mt 5,3); 
l’any 2015: «Feliços els nets de cor, perquè 
veuran Déu» (Mt 5,8); i per últim, l’any 
2016 el tema serà: «Feliços els compas-
sius, perquè seran compadits» (Mt 5,7).

1. La força revolucionària de les Benau-
rances

Sempre ens fa bé llegir i meditar les 
Benaurances. Jesús les va proclamar en la 

germans i germanes sumits en el buit. Es 
tracta de seguir i imitar Jesús, que va anar 
a la recerca dels pobres i dels pecadors 
com el pastor amb l’ovella perduda, i ho 
va fer ple d’amor. Units a ell, podem obrir 
amb valentia nous camins d’evangelitza-
ció i de promoció humana.

Estimats germans i germanes, que 
aquest temps de Quaresma trobi tota 
l’Església disposada i sol·lícita a l’hora de 
testimoniar a tots els qui viuen en la misè-
ria material, moral i espiritual el missatge 
evangèlic, que es resumeix en l’anunci de 
l’amor del Pare misericordiós, disposat 
a abraçar en Crist cada persona. Podrem 
fer-ho en la mesura que ens conformem a 
Crist, que es va fer pobre i ens va enriquir 
amb la seva pobresa. La Quaresma és un 
temps adequat per a desposseir-se; i ens 
farà bé preguntar-nos de què podem pri-
var-nos a fi d’ajudar i enriquir d’altres per-
sones amb la nostra pobresa. No oblidem 
que la pobresa vertadera fa mal: no seria 
vàlid donar el que ens sobra sense aques-
ta dimensió penitencial. Desconfio de l’al-
moina que no costa i no fa mal.

Que l’Esperit Sant, gràcies al qual «ens 
tenen per miserables, però n’enriquim 
molts; sembla que no tenim res, però som 
amos de tot» (2Co 6,10), sostingui els 
nostres propòsits i enforteixi en nosaltres 
l’atenció i la responsabilitat davant la mi-
sèria humana, perquè siguem misericordi-
osos i agents de misericòrdia. Amb aquest 
desig, asseguro la meva pregària per tots 
els creients. Que cada comunitat eclesial 
recorri profitosament el camí quaresmal. 
Us demano que pregueu per mi. Que el 
Senyor us beneeixi i la Mare de Déu us 
guardi.

 Francesc, Papa
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5 considerats «perdedors», febles. En canvi, 

són exaltats l’èxit a qualsevol preu, el ben-
estar, l’arrogància del poder, l’afirmació 
d’un mateix en perjudici dels altres.

Estimats joves, Jesús ens demana que 
responguem a la seva proposta de vida, 
que decidim quin és el camí que volem 
recórrer per arribar a l’alegria veritable. Es 
tracta d’un gran desafiament per a la fe. 
Jesús no va tenir por de preguntar als seus 
deixebles si volien seguir-lo de veritat o si 
s’estimaven més anar-se’n per altres ca-
mins (cf. Jn 6,67). I Simó, anomenat Pere, 
va tenir el valor de respondre: «Senyor, a 
qui aniríem? Tu tens paraules de vida eter-
na» (Jn 6,68). Si sabeu dir «sí» a Jesús, lla-
vors la vostra vida jove s’omplirà de signi-
ficat i serà fecunda.

2. El valor de ser feliços
Però, què significa benaurats (en grec 

makarioi)? Benaurats vol dir ‘feliços’. Di-
gueu-me: Cerqueu de veritat la felicitat? 
En una època en què tantes aparences de 
felicitat ens atrauen, correm el risc d’acon-
tentar-nos amb poc, de tenir una idea de la 
vida «en petit». Aspireu, en canvi, a coses 
grans! Eixampleu els vostres cors! Com 
deia el beat Piergiorgio Frassati: «Viure 
sense una fe, sense un patrimoni per de-
fensar, i sense sostenir, en una lluita con-
tinuada, la veritat, no és viure, sinó anar 
llençant. Mai no hem d’anar llençant, sinó 
que hem de viure» (Carta a I. Bonini, 27 
de febrer de 1925). El dia de la beatificació 
de Piergiorgio Frassati, el 20 de maig de 
1990, Joan Pau II el va anomenar home de 
les Benaurances (Homilia en la santa mis-
sa: AAS 82 [1990], 1518).

Si de veritat deixeu emergir les aspi-
racions més profundes del vostre cor, us 
adonareu que en vosaltres hi ha un desig 
inextingible de felicitat, i això us permetrà 

seva primera gran predicació, a la vora del 
llac de Galilea. Hi havia una gentada tan 
gran, que va pujar a una muntanya per en-
senyar als seus deixebles; per això, aques-
ta predicació s’anomena el «sermó de la 
muntanya». A la Bíblia, la muntanya és el 
lloc on Déu es revela, i Jesús, predicant des 
de la muntanya, es presenta com a mestre 
diví, com un nou Moisès. I què ensenya? 
Jesús ensenya el camí de la vida, el camí 
que ell mateix recorre, encara més, que ell 
mateix és, i el proposa com a camí per a la 
felicitat vertadera. En tota la seva vida, des 
del naixement a la gruta de Betlem fins a la 
mort a la creu i la resurrecció, Jesús va en-
carnar les Benaurances. Totes les prome-
ses del regne de Déu s’han complert en ell.

En proclamar les Benaurances, Jesús 
ens invita a seguir-lo, a recórrer amb ell el 
camí de l’amor, l’únic que porta a la vida 
eterna. No és un camí fàcil, però el Senyor 
ens assegura la seva gràcia i mai no ens 
deixa sols. Pobresa, afliccions, humiliaci-
ons, lluita per la justícia, cansaments en 
la conversió quotidiana, dificultats per a 
viure la crida a la santedat, persecucions 
i molts altres desafiaments estan presents 
en la nostra vida. Però, si obrim la porta a 
Jesús, si deixem que ell estigui en la nos-
tra vida, si compartim amb ell les alegries 
i els sofriments, experimentarem una pau 
i una alegria que només Déu, amor infinit, 
pot donar.

Les Benaurances de Jesús són portado-
res d’una novetat revolucionària, d’un mo-
del de felicitat oposat al que habitualment 
ens comuniquen els mitjans de comunica-
ció, l’opinió dominant. Per a la mentalitat 
mundana, és un escàndol que Déu hagi 
vingut per fer-se un de nosaltres, que hagi 
mort en una creu. En la lògica d’aquest 
món, els qui Jesús proclama benaurats són 
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als homes» (2,5-7). Jesús és Déu que es 
desposseeix de la seva glòria. Aquí veiem 
l’elecció de la pobresa per part de Déu: sent 
ric, es va fer pobre per enriquir-nos amb la 
seva pobresa (cf. 2Co 8,9). És el misteri que 
contemplem al pessebre, veient el Fill de 
Déu en una menjadora, i després en una 
creu, on la humiliació arriba al límit.

L’adjectiu grec ptochós ‘pobre’ no sols 
té un significat material, sinó que vol dir 
‘captaire’. Està lligat al concepte jueu 
d’anawim, els «pobres de Jahvè», que 
evoca humilitat, consciència dels propis 
límits, de la pròpia condició existencial de 
pobresa. Els anawim es fien del Senyor, sa-
ben que en depenen.

Jesús, com ho va entendre perfecta-
ment santa Teresa de l’Infant Jesús, en la 
seva encarnació es presenta com un cap-
taire, un necessitat a la recerca d’amor. 
El Catecisme de l’Església catòlica parla 
de l’home com un «captaire de Déu» (n. 
2559) i ens diu que «la pregària […] és la 
trobada de la set de Déu i de la nostra » 
(n. 2560).

San Francesc d’Assís va comprendre 
molt bé el secret de la Benaurança dels 
pobres en l’esperit. De fet, quan Jesús li va 
parlar en la persona del leprós i al Cruci-
fix, va reconèixer la grandesa de Déu i la 
seva condició d’humilitat. En la pregària, 
el Poverello passava hores preguntant al 
Senyor: «Qui ets tu? Qui sóc jo?» Es va 
desposseir d’una vida instal·lada i despre-
ocupada per esposar-se amb la «Senyora 
Pobresa», per imitar Jesús i seguir l’Evan-
geli al peu de la lletra. Francesc va viure 
inseparablement la imitació de Crist pobre 
i l’amor als pobres, com les dues cares 
d’una mateixa moneda.

Vosaltres em podríeu preguntar: Com 
podem fer que aquesta pobresa en l’espe-

desemmascarar i rebutjar tantes ofertes 
«a baix preu» que trobeu al vostre voltant. 
Quan cerquem l’èxit, el plaer, la possessió 
de manera egoista i els convertim en ídols, 
podem experimentar també moments 
d’embriaguesa, un fals sentiment de satis-
facció, però al final ens fem esclaus, mai 
no estem satisfets, i sentim la necessitat 
de cercar cada cop més. És molt trist veure 
una joventut «tipa», però feble.

Sant Joan, en escriure als joves, deia: 
«Sou forts. La paraula de Déu està en vos-
altres i heu vençut el Maligne» (1Jn 2,14). 
Els joves que escullen Jesús són forts, 
s’alimenten de la seva Paraula i no s’«ati-
pen» d’altres coses. Atreviu-vos a anar a 
contracorrent. Sigueu capaços de cercar la 
felicitat vertadera. Digueu no a la cultura 
del que és provisional, de la superficialitat 
i de l’usar i llençar, que no us considera ca-
paços d’assumir responsabilitats i d’afron-
tar els grans desafiaments de la vida.

3. Feliços els pobres en l’esperit…
La primera Benaurança, tema de la pro-

pera Jornada Mundial de la Joventut, decla-
ra feliços els pobres en l’esperit, perquè a 
ells pertany el Regne del cel. En un temps 
en què tantes persones pateixen a causa 
de la crisi econòmica, posar la pobresa al 
costat de la felicitat pot semblar quelcom 
fora de lloc. En quin sentit podem parlar de 
la pobresa com una benedicció?

En primer lloc, intentem comprendre el 
que significa «pobres en l’esperit». Quan 
el Fill de Déu es va fer home, va escollir un 
camí de pobresa, d’humiliació. Com diu 
sant Pau en la Carta als Filipencs: «Tingueu 
els mateixos sentiments que tingué Jesu-
crist: Ell, que era de condició divina, no es 
volgué guardar gelosament la seva igualtat 
amb Déu, sinó que es va fer no res: pren-
gué la condició de servent i es féu semblant 
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sobre els pobres. Acostem-nos-hi, mirem-
los als ulls, escoltem-los. Els pobres són 
per a nosaltres una ocasió concreta de 
trobar el mateix Crist, de tocar la seva carn 
que pateix.

Però els pobres —i aquest és el tercer 
punt— no sols són persones a les quals 
podem donar alguna cosa. També ells te-
nen quelcom per oferir-nos, per ensenyar-
nos. Tenim tant per aprendre de la saviesa 
dels pobres! Un sant del segle XVIII, Benet 
Josep Labre, que dormia als carrers de 
Roma i vivia de les almoines de la gent, 
es va convertir en conseller espiritual de 
moltes persones, entre les quals hi havia 
nobles i prelats. En cert sentit, els pobres 
són per a nosaltres com mestres. Ens en-
senyen que una persona no és valuosa pel 
que posseeix, pel que té al seu compte 
bancari. Un pobre, una persona que no té 
béns materials, manté sempre la dignitat. 
Els pobres poden ensenyar-nos molt, tam-
bé sobre la humilitat i la confiança en Déu. 
En la paràbola del fariseu i el publicà (cf. 
Lc 18,9-14), Jesús presenta aquest últim 
com a model perquè és humil i es consi-
dera pecador. També la vídua que tira dues 
monedes petites al tresor del temple és un 
exemple de la generositat de qui, fins i tot 
tenint poc o res, ho dóna tot (cf. Lc 21,1-4).

4. …perquè d’ells és el Regne del cel
El tema central en l’Evangeli de Jesús 

és el regne de Déu. Jesús és el regne de 
Déu en persona, és l’Emmanuel, Déu-amb-
nosaltres. És en el cor de l’home on el Reg-
ne, la senyoria de Déu, s’estableix i creix. 
El Regne és al mateix temps do i promesa. 
Ja se’ns ha donat en Jesús, però encara ha 
de complir-se en plenitud. Per això dema-
nem cada dia al Pare: «Vingui a nosaltres 
el vostre regne.»

rit es transformi en un estil de vida, que es 
reflecteixi concretament en la nostra exis-
tència? Us responc amb tres punts.

En primer lloc, intenteu ser lliures en 
relació amb les coses. El Senyor ens crida 
a un estil de vida evangèlic de sobrietat, 
a no deixar-nos portar per la cultura del 
consum. Es tracta de cercar l’essencial, 
d’aprendre a desposseir-se de tantes co-
ses supèrflues que ens ofeguen. Despren-
guem-nos de la cobdícia del tenir, dels 
diners idolatrats i després malgastats. 
Posem Jesús en primer lloc. Ell ens pot alli-
berar de les idolatries que ens convertei-
xen en esclaus. Fieu-vos de Déu, estimats 
joves! Ell ens coneix, ens estima i mai no 
s’oblida de nosaltres. Així com té cura dels 
lliris del camp (cf. Mt 6,28), no permetrà 
que ens falti res. També per superar la cri-
si econòmica cal estar disposats a canviar 
d’estil de vida, a evitar tant de malbarata-
ment. Igual que es necessita valor per a 
ser feliços, també és necessari el valor per 
ser sobris.

En segon lloc, per viure aquesta Benau-
rança necessitem la conversió en relació 
amb els pobres. Hem de preocupar-nos 
d’ells, ser sensibles a les seves necessi-
tats espirituals i materials. A vosaltres, 
joves, us encomano de manera particular 
la tasca de tornar a posar al centre de la 
cultura humana la solidaritat. Davant les 
velles i noves formes de pobresa —la des-
ocupació, l’emigració, els diferents tipus 
de dependències—, tenim el deure d’estar 
atents i vigilants, vencent la temptació de 
la indiferència. Pensem també en els que 
no se senten estimats, que no tenen es-
perança en el futur, que renuncien a com-
prometre’s en la vida perquè estan des-
animats, desil·lusionats, acovardits. Hem 
d’aprendre a estar amb els pobres. No ens 
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a partir d’aquest acte simbòlic de Joan Pau 
II va començar el gran pelegrinatge juvenil 
que, des de llavors, continua a través dels 
cinc continents. Molts recorden les parau-
les amb què el Papa, el Diumenge de Pas-
qua de 1984, va acompanyar el seu gest: 
«Estimats joves, en clausurar l’Any Sant, 
us confio el signe d’aquest Any Jubilar: 
la Creu de Crist! Porteu-la pel món com a 
signe de l’amor del Senyor Jesús a la hu-
manitat i anuncieu a tothom que només 
en Crist mort i ressuscitat hi ha salvació i 
redempció.»

Estimats joves, el Magníficat, el càntic 
de Maria, pobra en l’esperit, és també el 
cant de qui viu les Benaurances. L’alegria 
de l’Evangeli brolla d’un cor pobre, que 
sap alegrar-se i meravellar-se per les obres 
de Déu, com el cor de la Mare de Déu, a qui 
totes les generacions anomenen «benau-
rada» (cf. Lc 1,48). Que ella, la mare dels 
pobres i l’estrella de la nova evangelitza-
ció, ens ajudi a viure l’Evangeli, a encarnar 
les Benaurances en la nostra vida, a atre-
vir-nos a ser feliços.

Francesc, Papa

Missatge del papa Francesc per a la XLVIII 
Jornada Mundial de les Comunicacions 
Socials

Vaticà, 24-1-2014 

Comunicació al servei d’una autèntica cul-
tura de l’encontre 

Benvolguts germans i germanes,
Avui vivim en un món que es va fent 

cada cop més «petit»; per tant, sembla 
que hauria de ser més fàcil ser a prop els 
uns dels altres. El desenvolupament dels 
transports i de les tecnologies de la comu-
nicació ens acosta, connectant-nos millor, 

Hi ha un vincle profund entre pobresa i 
evangelització, entre el tema de la passa-
da Jornada Mundial de la Joventut —«Aneu 
a tots els pobles i feu-los deixebles meus» 
(Mt 28,19)— i el d’aquest any: «Feliços 
els pobres en l’esperit, perquè d’ells és el 
regne del cel» (Mt 5,3). El Senyor vol una 
Església pobra que evangelitzi els pobres. 
Quan Jesús va enviar els Dotze, els va dir: 
«No us emporteu a la bossa cap moneda: 
ni d’or, ni de plata, ni de coure; no pren-
gueu sarró per al camí, ni dos vestits, ni 
sandàlies, ni bastó. El qui treballa, bé es 
mereix que el mantinguin» (Mt 10,9-10). La 
pobresa evangèlica és una condició fona-
mental perquè el Regne de Déu es difon-
gui. Les alegries més boniques i espontà-
nies que he vist en el transcurs de la meva 
vida són les de persones pobres, que no 
tenen on aferrar-se. L’evangelització, en 
el nostre temps, només serà possible per 
mitjà del contagi de l’alegria.

Com hem vist, la Benaurança dels po-
bres en l’esperit orienta la nostra relació 
amb Déu, amb els béns materials i amb 
els pobres. Davant l’exemple i les paraules 
de Jesús, ens adonem de quanta necessi-
tat tenim de conversió, de fer que la lògi-
ca de ser més prevalgui sobre la de tenir 
més. Els sants són els que més ens poden 
ajudar a entendre el significat profund de 
les Benaurances. La canonització de Joan 
Pau II el segon Diumenge de Pasqua és, en 
aquest sentit, un esdeveniment que omple 
el nostre cor d’alegria. Ell serà el gran pa-
tró de les JMJ, de les quals va ser iniciador 
i promotor. En la comunió dels sants con-
tinuarà sent per a tots vosaltres un pare i 
un amic.

El proper mes d’abril és també el trentè 
aniversari de l’entrega de la Creu del Jubi-
leu de la Redempció als joves. Precisament 
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capacitat de reflexió i de judici, i no per-
met una expressió mesurada i correcta 
d’un mateix. La diversitat de les opinions 
expressades pot ser percebuda com una 
riquesa, però també és possible tancar-
se en una esfera feta d’informacions que 
només corresponguin a les nostres expec-
tatives i idees, o fins i tot a determinats 
interessos polítics i econòmics. El món de 
la comunicació pot ajudar-nos a créixer o, 
contràriament, a desorientar-nos. El desig 
de connexió digital pot acabar per aïllar-
nos del nostre proïsme, de les persones 
que tenim al costat, sense oblidar que els 
qui no accedeixen a aquests mitjans de co-
municació social —per tants motius— cor-
ren el risc de quedar exclosos.

Aquests límits són reals, però no jus-
tifiquen un rebuig dels mitjans de comu-
nicació social; més aviat ens recorden 
que la comunicació és, en definitiva, una 
conquesta més humana que tecnològica. 
Llavors, què és el que ens ajuda a créixer 
en humanitat i en comprensió recíproca en 
el món digital? Per exemple, hem de recu-
perar un cert sentit de lentitud i de calma. 
Això requereix temps i capacitat de guar-
dar silenci per escoltar. Necessitem ser pa-
cients si volem entendre aquell que és di-
ferent de nosaltres: la persona s’expressa 
amb plenitud no quan es veu simplement 
tolerada, sinó quan percep que és verita-
blement acollida. Si tenim el desig genuí 
d’escoltar els altres, llavors aprendrem a 
mirar el món amb ulls diferents i a apreciar 
l’experiència humana tal com es manifesta 
en les distintes cultures i tradicions. Però 
també sabrem apreciar millor els grans 
valors inspirats des del cristianisme, per 
exemple la visió de l’home com a persona, 
el matrimoni i la família, la distinció entre 

i la globalització ens fa interdependents. 
Això no obstant, en la humanitat encara 
queden divisions, a vegades molt marca-
des. A nivell global veiem la distància es-
candalosa entre el luxe dels més rics i la 
misèria dels més pobres. Sovint només 
cal caminar per una ciutat per veure el 
contrast entre la gent que viu a les vore-
res i la llum resplendent de les botigues. 
Ens hem acostumat tant a això que ja no 
ens crida l’atenció. El món pateix nombro-
ses formes d’exclusió, de marginació i de 
pobresa; així com de conflictes en què es 
barregen causes econòmiques, polítiques, 
ideològiques i també, desgraciadament, 
religioses.

En aquest món, els mitjans de comuni-
cació poden ajudar a fer que ens sentim 
més propers els uns dels altres, que perce-
bem un sentit renovat d’unitat de la família 
humana que ens impulsi a la solidaritat i al 
compromís seriós per una vida més digna 
per a tots. Comunicar bé ens ajuda a co-
nèixer-nos millor entre nosaltres, a estar 
més units. Els murs que ens divideixen 
només es poden superar si estem dispo-
sats a escoltar i a aprendre els uns dels 
altres. Necessitem resoldre les diferències 
mitjançant formes de diàleg que ens per-
metin créixer en la comprensió i el respec-
te. La cultura de l’encontre requereix que 
estiguem disposats no sols a donar, sinó 
també a rebre dels altres. Els mitjans de 
comunicació poden ajudar-nos en aquesta 
tasca, especialment avui, quan les xarxes 
de la comunicació humana han aconseguit 
nivells de desenvolupament inaudits. En 
particular, Internet pot oferir més possibi-
litats d’encontre i de solidaritat entre tots; 
i això és quelcom bo, és un do de Déu.

Malgrat això, també hi ha aspectes 
problemàtics: la velocitat amb què s’es-
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allò que els condicionava eren les lleis de 
la purificació ritual. Avui correm el risc que 
alguns mitjans ens condicionin fins al punt 
de fer-nos ignorar el nostre proïsme real.

No n’hi ha prou a passar pels «carrers» 
digitals, és a dir simplement estar con-
nectats: cal que la connexió vagi acompa-
nyada d’un veritable encontre. No podem 
viure sols, tancats en nosaltres mateixos. 
Necessitem estimar i ser estimats. Neces-
sitem tendresa. Les estratègies comunica-
tives no garanteixen la bellesa, la bondat 
i la veritat de la comunicació. El món dels 
mitjans de comunicació no pot ser aliè a 
la preocupació per la humanitat, sinó que 
està cridat a expressar també tendresa. 
La xarxa digital pot ser un lloc ric en hu-
manitat: no una xarxa de cables, sinó de 
persones humanes. La neutralitat dels 
mitjans de comunicació és aparent: només 
qui comunica posant-se en joc a si mateix 
pot representar un punt de referència. El 
compromís personal és l’arrel mateixa de 
la fiabilitat d’un comunicador. Precisament 
per això el testimoni cristià, gràcies a la 
xarxa, pot aconseguir les perifèries exis-
tencials.

Ho repeteixo sovint: entre una Església 
accidentada per sortir al carrer i una Es-
glésia malalta d’autoreferencialitat, pre-
fereixo sens dubte la primera. I els carrers 
del món són el lloc on la gent viu, on és 
accessible efectivament i afectivament. 
Entre aquests carrers també es troben els 
digitals, poblats d’humanitat, sovint feri-
da: homes i dones que cerquen una salva-
ció o una esperança. Gràcies també a les 
xarxes, el missatge cristià pot viatjar «fins 
a l’extrem de la terra» (Ac 1,8). Obrir les 
portes de les esglésies significa obrir-les 
així mateix en el món digital, tant perquè 
la gent hi entri, en qualsevol condició de 

l’esfera religiosa i l’esfera política, els prin-
cipis de solidaritat i subsidiarietat, entre 
d’altres.

Llavors, com es pot posar la comuni-
cació al servei d’una autèntica cultura de 
l’encontre? Per a nosaltres, deixebles del 
Senyor, què significa trobar una persona 
d’acord amb l’Evangeli? ¿És possible, fins 
i tot malgrat els nostres límits i pecats, 
estar veritablement a prop els uns dels 
altres? Aquestes preguntes es resumeixen 
en la que un escriba, és a dir un comunica-
dor, va adreçar un dia a Jesús: «I qui són 
els altres que haig d’estimar?» (Lc 10,29). 
La pregunta ens ajuda a entendre la comu-
nicació en termes de proximitat. Podríem 
traduir-la així: ¿Com es manifesta la «pro-
ximitat» en l’ús dels mitjans de comunica-
ció i en el nou ambient creat per la tecnolo-
gia digital? Descobreixo una resposta en la 
paràbola del bon samarità, que és també 
una paràbola del comunicador. En efecte, 
qui comunica es fa proïsme, proper. El bon 
samarità no sols s’acosta, sinó que es fa 
càrrec de l’home mig mort que troba a la 
vora del camí. Jesús inverteix la perspec-
tiva: no es tracta de reconèixer l’altre com 
el meu semblant, sinó de ser capaç de fer-
me semblant a l’altre. Comunicar significa, 
per tant, prendre consciència que som hu-
mans, fills de Déu. M’agrada definir aquest 
poder de la comunicació amb el terme pro-
ximitat.

Quan la comunicació té com a objectiu 
preponderant induir al consum o a la ma-
nipulació de les persones, ens trobem da-
vant una agressió violenta com la que va 
patir l’home apallissat pels bandits i aban-
donat a la vora del camí, com llegim en la 
paràbola. El levita i el sacerdot no veuen 
en ell el seu proïsme, sinó un estrany de 
qui més val allunyar-se. En aquell temps, 
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a guia. Que la nostra comunicació sigui oli 
perfumat per al dolor i vi bo per a l’alegria. 
Que la nostra lluminositat no provingui 
de trucs o efectes especials, sinó d’acos-
tar-nos, amb amor i amb tendresa, a qui 
trobem ferit en el camí. No tingueu por de 
fer-vos ciutadans del món digital. L’interès 
i la presència de l’Església en el món de la 
comunicació són importants per a dialogar 
amb l’home d’avui i portar-lo a l’encontre 
amb Crist: una Església que acompanya en 
el camí sap posar-se en camí amb tots. En 
aquest context, la revolució dels mitjans 
de comunicació i de la informació constitu-
eix un desafiament gran i apassionant que 
requereix energies renovades i una imagi-
nació nova per a transmetre als altres la 
bellesa de Déu.

Francesc, papa

Carta del papa Francesc a les famílies 

Vaticà, 2-2-2014

“Els reptes pastorals de la família en el 
context de l’evangelització”

Benvolgudes famílies,
Em presento a la porta de casa per par-

lar d’un esdeveniment que, com ja sabeu, 
tindrà lloc el proper mes d’octubre al Vati-
cà. Es tracta de l’Assemblea general extra-
ordinària del Sínode dels Bisbes, convoca-
da per tractar el tema “Els reptes pastorals 
de la família en el context de l’evangelitza-
ció”. L’Església avui està cridada a anun-
ciar l’Evangeli afrontant també les noves 
emergències pastorals relacionades amb 
la família.

Aquest significatiu encontre és impor-
tant per a tot el Poble de Déu, bisbes, 
sacerdots, persones consagrades i fidels 

vida en què es trobi, com perquè l’Evangeli 
pugui creuar el llindar del temple i sortir a 
l’encontre de tots.

Estem cridats a donar testimoniatge 
d’una Església que sigui la casa de tots. 
Som capaços de comunicar aquest rostre 
de l’Església? La comunicació contribueix 
a donar forma a la vocació missionera de 
tota l’Església; i les xarxes socials són avui 
un dels llocs on viure aquesta vocació re-
descobrint la bellesa de la fe, la bellesa de 
l’encontre amb Crist. També en el context 
de la comunicació serveix una Església 
que aconsegueixi portar calor i encendre 
els cors.

No s’ofereix un testimoni cristià bom-
bardejant missatges religiosos, sinó amb 
la voluntat de donar-se als altres «a través 
de la disponibilitat per a respondre paci-
entment i amb respecte les seves pregun-
tes i els seus dubtes en el camí de recerca 
de la veritat i del sentit de l’existència hu-
mana» (Benet XVI, Missatge per a la XLVII 
Jornada Mundial de les Comunicacions So-
cials, 2013).

Pensem en l’episodi dels deixebles 
d’Emmaús. Cal saber entrar en diàleg amb 
els homes i les dones d’avui per entendre 
les seves expectatives, els seus dubtes, 
les seves esperances, i poder-los oferir 
l’Evangeli, és a dir Jesucrist, Déu fet home, 
mort i ressuscitat per alliberar-nos del pe-
cat i de la mort. Aquest desafiament re-
quereix profunditat, atenció a la vida, sen-
sibilitat espiritual. Dialogar significa estar 
convençuts que l’altre té quelcom bo per 
dir, acollir el seu punt de vista, les seves 
propostes. Dialogar no significa renunciar 
a les pròpies idees i tradicions, sinó a la 
pretensió que siguin úniques i absolutes.

Que la imatge del bon samarità que 
embena les ferides de l’home apallissat, 
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l’Infant. És una bella estampa: dos joves 
pares i dues persones grans, reunides per 
Jesús. Realment Jesús fa que generacions 
diferents es trobin i s’uneixin! Ell és la font 
inesgotable d’aquest amor que venç tot 
egoisme, tota solitud, tota tristesa. En el 
vostre camí familiar, vosaltres compartiu 
tants moments inoblidables: els àpats, el 
descans, les tasques de la casa, la diver-
sió, l’oració, les excursions i peregrinaci-
ons, la solidaritat amb els necessitats... No 
obstant això, si falta l’amor, manca l’ale-
gria, i l’amor autèntic ens el dóna Jesús: Ell 
ens ofereix la seva Paraula, que il·lumina 
el nostre camí, ens dóna el Pa de vida, que 
ens sosté en les fatigues de cada dia.

Benvolgudes famílies, la vostra pregà-
ria pel Sínode dels Bisbes serà un preciós 
tresor que enriquirà l’Església. Us ho agra-
eixo, i us demano que reseu també per mi, 
perquè pugui servir el Poble de Déu en la 
veritat i en la caritat. Que la protecció de 
la Benaurada Verge Maria i de sant Josep 
us acompanyi sempre i us ajudi a caminar 
units en l’amor i en el servei mutu. Invoco 
de cor sobre cada família la benedicció del 
Senyor.

Francesc, papa

Discurs del papa Francesc en la reunió de 
la Congregació per als Bisbes (27-2-2014)

En la celebració de l’ordenació d’un bisbe, 
l’Església congregada, després d’invocar 
l’Esperit Sant, demana que sigui orde-
nat el candidat presentat. Qui presideix 
pregunta llavors: «Teniu el mandat?». En 
aquesta pregunta ressona l’eco del que va 
fer el Senyor: «Va cridar els Dotze i els va 
anar enviant de dos en dos ...» (Mc 6, 7). 
En el fons, la pregunta podria expressar-se 
també així: «Esteu segurs que el seu nom 

laics de les Esglésies particulars del món 
sencer, que participen activament en la 
seva preparació amb propostes concretes 
i amb l’ajuda indispensable de l’oració. 
El suport de l’oració és necessari i impor-
tant especialment de part de vosaltres, 
estimades famílies. Aquesta Assemblea 
sinodal està dedicada de manera especial 
a vosaltres, a la vostra vocació i missió en 
l’Església i en la societat, als problemes 
dels matrimonis, de la vida familiar, de 
l’educació dels fills, i a la tasca de les fa-
mílies en la missió de l’Església. Per tant, 
us demano que invoqueu amb insistència 
l’Esperit Sant, perquè il·lumini els Pares si-
nodals i els guiï en la seva greu responsa-
bilitat. Com sabeu, a aquesta Assemblea 
Sinodal extraordinària seguirà un any des-
prés l’Assemblea ordinària, que tractarà 
el mateix tema de la família. I, en aquest 
context, al setembre de 2015 tindrà lloc la 
Trobada Mundial de les Famílies a Filadèl-
fia. Així doncs, preguem tots junts perquè, 
mitjançant aquestes iniciatives, l’Església 
realitzi un autèntic camí de discerniment i 
adopti els mitjans pastorals adequats per 
a ajudar les famílies a afrontar els reptes 
actuals amb la llum i la força que vénen de 
l’Evangeli.

Us escric aquesta carta el dia en què se 
celebra la festa de la Presentació de Jesús 
al Temple. A l’Evangeli de Lluc veiem que 
la Verge Maria i sant Josep, segons la Llei 
de Moisès, van portar el Nen al temple 
per oferir-lo al Senyor, i dos ancians, Si-
meó i Anna, impulsats per l’Esperit Sant, 
van anar al seu encontre i reconegueren 
en Jesús el Messies. Simeó el prengué en 
braços i va donar gràcies a Déu perquè 
finalment havia “vist” la salvació. Anna, 
malgrat la seva avançada edat, va obtenir 
noves forces i es posà a parlar a tothom de 
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5 vista les necessitats de les Esglésies parti-

culars a les quals hem de proveir. No exis-
teix un pastor estàndard per a totes les 
Esglésies. Crist coneix la singularitat del 
pastor que cada Església requereix perquè 
respongui a les seves necessitats i l’ajudi a 
realitzar les seves potencialitats. El nostre 
repte consisteix a entrar en la perspectiva 
de Crist, tenint en compte aquesta singula-
ritat de les Esglésies particulars.

2. L’horitzó de Déu determina la missió 
de la Congregació

Per a escollir aquests ministres, tots 
nosaltres necessitem elevar, pujar no-
saltres també al «pis de dalt». No podem 
deixar de pujar, no podem conformar-nos 
amb mesures baixes. Hem d’elevar-nos 
més enllà i per sobre de les nostres even-
tuals preferències, simpaties, pertinen-
ces o tendències, per entrar en l’amplitud 
de l’horitzó de Déu i per trobar aquests 
portadors de la seva mirada des de dalt: 
no homes condicionats per la por al que 
és baix, sinó pastors dotats de parresia, 
capaços d’assegurar que al món hi ha un 
sagrament d’unitat (Const. Lumen genti-
um, n. 1) i que, per tant, la humanitat no 
està destinada a la desbandada i a la pèr-
dua.

Aquest gran objectiu, delineat per l’Es-
perit, és el que determina la forma en què 
es desenvolupa aquesta tasca generosa i 
laboriosa, per la qual estic immensament 
agraït a cadascun de vosaltres, començant 
pel cardenal prefecte Marc Ouellet i inclo-
ent-vos a tots vosaltres, cardenals, arque-
bisbes i bisbes membres. Una paraula es-
pecial de gratitud, per la generositat de la 
seva tasca, voldria dirigir als oficials del di-
casteri, que silenciosament i pacientment 
contribueixen al bon fi del servei de pro-
veir l’Església dels pastors que necessita.

ha estat pronunciat pel Senyor? Esteu se-
gurs que ha estat el Senyor qui l’ha inclòs 
entre els cridats a estar amb ell de manera 
singular i per encomanar-li una missió que 
no és seva, sinó que el Pare ha confiat al 
Senyor? ».

1. L’essencial en la missió de la Congre-
gació per als Bisbes

Aquesta Congregació existeix per a aju-
dar a escriure aquest mandat, que tot se-
guit ressonarà en tantes esglésies i porta-
rà alegria i esperança al Poble sant de Déu. 
Aquesta Congregació existeix per assegu-
rar-se que el nom de qui és triat hagi estat 
pronunciat abans pel Senyor. Aquesta és 
la gran missió encomanada a la Congre-
gació per als Bisbes, la seva comesa més 
important: identificar aquells als quals 
l’Esperit Sant mateix confia la direcció de 
la seva Església.

Dels llavis de l’Església es recollirà en 
tot temps i lloc la petició: Dóna’ns un bis-
be! El Poble sant de Déu continua parlant: 
Necessitem un que ens vigili des de dalt; 
necessitem un que ens miri amb l’am-
plitud del cor de Déu, no ens serveix un 
gerent, un administrador delegat d’una 
empresa, i ni tan sols un que estigui al 
mateix nivell de les nostres mesquineses 
o petites pretensions. Necessitem un que 
sàpiga elevar-se a l’altura de la mirada de 
Déu sobre nosaltres per guiar-nos cap a 
ell. Només en la mirada de Déu és el nos-
tre futur. Necessitem algú que, coneixent 
l’amplitud del camp de Déu més que la del 
propi i estret jardí, ens garanteixi que allò 
al que aspiren els nostres cors no és una 
promesa vana.

La gent recorre pesadament la planor 
d'allò que és quotidià, i necessita ser guia-
da per qui és capaç de veure les coses des 
de dalt. Per això no hem de perdre mai de 
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a nosaltres» es converteixi en «testimoni 
de la seva resurrecció» (cf. Ac 1, 21-22). Cal 
escollir entre els seguidors de Jesús els 
testimonis del Ressuscitat.

D’aquí es deriva el criteri essencial 
per a delinear el rostre dels bisbes que 
volem tenir. Qui és un testimoni del Res-
suscitat? És qui ha seguit Jesús des del 
principi i és constituït, juntament amb els 
Apòstols, testimoni de la seva resurrecció. 
També per a nosaltres aquest és el criteri 
unificador: el bisbe és aquell que sap ac-
tualitzar tot el que va esdevenir a Jesús i 
que, sobretot, sap, en unió amb l’Església, 
convertir-se en testimoni de la seva resur-
recció. El bisbe és, sobretot, un màrtir del 
Ressuscitat. No un testimoni aïllat, sinó en 
unió amb l’Església. La seva vida i el seu 
ministeri han de fer creïble la Resurrecció. 
En unir-se a Crist en la creu del veritable 
lliurament de si, permet que dimani, per a 
la pròpia Església, la vida que no mor. La 
valentia de morir, la generositat d’oferir 
la pròpia vida i de consumir-se pel ramat, 
estan inscrits en l’ADN de l’episcopat. La 
renúncia i el sacrifici són connaturals amb 
la missió episcopal. I això vull subratllar: la 
renúncia i el sacrifici són connaturals amb 
la missió episcopal. L’episcopat no és per 
a si mateix, sinó per a l’Església, per al ra-
mat, per als altres: sobretot per a aquells a 
qui, segons el món, cal rebutjar.

Per tant, per individuar un bisbe, no 
serveix la comptabilitat dels dots humans, 
intel·lectuals, culturals, i ni tan sols pas-
torals. El perfil d’un bisbe no és la suma 
algebraica de les seves virtuts. És veritat 
que necessitem algú que sigui insigne 
(CIC. 378 § 1): la seva integritat humana 
assegura la capacitat de relacions sanes, 
equilibrades, per no projectar sobre els 
altres les pròpies mancances i convertir-se 

En signar el nomenament de cada bisbe, 
voldria poder palpar l’autoritat del vostre 
discerniment i la grandesa d’horitzons amb 
què madura el vostre consell. D’aquí que 
l’esperit que presideix les vostres come-
ses, des de l’àrdua tasca dels oficials fins el 
discerniment dels superiors i membres de 
la Congregació, no pugui ser un altre que 
l’humil, silenciós i laboriós procés dut a ter-
me sota la llum que ve de dalt. Professiona-
litat, servei i santedat de vida: si ens apar-
tem d’aquest trinomi, decaurem d’aquesta 
grandesa a la qual estem cridats.

3. L’Església Apostòlica com a font
On trobar, doncs, aquesta llum? L’al-

çada de l’Església es troba sempre en els 
abismes profunds dels seus fonaments. 
A l’Església Apostòlica es troba el que és 
alt i profund. El demà de l’Església resideix 
sempre en els seus orígens.

Per això us convido a fer memòria i a 
«visitar» l’Església Apostòlica per buscar-
hi alguns criteris. Sabem que el Col·legi 
Episcopal, en el qual, per mitjà del sagra-
ment, quedaran inserits els bisbes, succe-
eix el Col·legi Apostòlic. El món necessita 
saber que existeix aquesta successió inin-
terrompuda. Almenys en l’Església, sem-
blant vincle amb la arkhé divina no s’ha 
trencat. Les persones tenen ja la soferta 
experiència de tantes ruptures: necessiten 
trobar a l’Església aquesta permanència 
indeleble de la gràcia inicial.

4. El bisbe com a testimoni del Ressus-
citat

Examinem, doncs, el moment en què 
l’Església Apostòlica ha de reconstituir el 
Col·legi dels Dotze, després de la traïció 
de Judes. Sense els Dotze no pot baixar 
la plenitud de l’Esperit. Cal buscar el seu 
successor entre els qui han seguit des de 
l’inici l’itinerari de Jesús, perquè, «associat 
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5 dues actituds fonamentals: el tribunal de 

la pròpia consciència davant Déu i la col-
legialitat. I això és una garantia.

Des dels primers passos de la nostra 
complexa tasca (des de les nunciatures 
fins al treball dels oficials, membres i su-
periors), aquestes dues actituds resulten 
imprescindibles: la consciència davant 
Déu i el compromís col·legial. No l’albir, 
sinó el discerniment junts. Ningú no pot 
abastar-ho tot, cada un insereix, amb hu-
militat i honradesa, la seva pròpia tessel·la 
en un mosaic que pertany a Déu.

Aquesta visió fonamental ens impul-
sa a abandonar el petit cabotatge de les 
nostres barques per seguir el rumb de la 
gran nau de l’Església de Déu, el seu ho-
ritzó universal de salvació, la seva brúixola 
ferma en la Paraula i en el ministeri, la cer-
tesa del buf de l’Esperit que l’impulsa i la 
seguretat del port que l’espera.

6. Bisbes «querigmàtics»
Un altre criteri l’ensenya Ac 6, 1-7: els 

Apòstols imposen les mans als qui han 
de servir les taules, perquè no poden 
«descuidar la Paraula de Déu». Com la fe 
procedeix de l’anunci, necessitem bisbes 
querigmàtics. Homes que facin accessible 
aquest «per vosaltres» de què parla sant 
Pau. Homes custodis de la doctrina no per 
mesurar el distant que viu el món de la ve-
ritat que aquesta conté, sinó per fascinar 
el món, per captivar-lo amb la bellesa de 
l’amor, per seduir amb l’oferiment de la 
llibertat que dóna l’Evangeli. L’Església no 
necessita apologetes de les seves pròpies 
causes ni creuats de les seves pròpies ba-
talles, sinó sembradors humils i confiats 
de la veritat, que sàpiguen que aquesta 
els és novament encomanada una i altra 
vegada i que es fiïn del seu poder. Bisbes 
conscients que, fins i tot quan sigui de nit i 

en factor d’inestabilitat; la seva solidesa 
cristiana resulta essencial per fomentar la 
fraternitat i la comunió; el seu comporta-
ment recte dóna fe de la mesura alta dels 
deixebles del Senyor; la seva preparació 
cultural li permet dialogar amb els homes i 
amb les seves cultures; la seva ortodòxia i 
fidelitat a la Veritat íntegra custodiada per 
l'Església fa d’ell una columna i un punt 
de referència; la seva disciplina interior i 
exterior li permet dominar-se a si mateix 
i obre espai per a l’acollida i l’orientació 
dels altres; la seva capacitat de governar 
amb paternal fermesa garanteix la segu-
retat de l’autoritat que ajuda a créixer; la 
seva transparència i el seu despreniment 
en l’administració dels béns de la comu-
nitat li donen autoritat i li aconsegueixen 
l’estima de tots.

Tots aquests dots imprescindibles han 
de ser, però, una declinació del testimoni 
central del Ressuscitat, i estar subordinats 
a tan prioritari afany. És l’Esperit del Res-
suscitat el que fa els seus testimonis, el 
que integra i eleva qualitats i valors, edi-
ficant el bisbe.

5. La sobirania de Déu, autor de l’elec-
ció

Però tornem al text apostòlic. A l’ar-
du discerniment li segueix l’oració dels 
Apòstols: «Senyor, tu que penetres el cor 
de tots, mostreu-nos quin [...] has triat» 
(Ac 1, 24), i «ho van fer a sorts» (Ac 1, 26). 
Aprenguem quin és l’ambient de la nostra 
tasca i qui el veritable autor de les nostres 
eleccions. No podem allunyar-nos d’aquest 
«mostreu-nos, Senyor». Sempre és impres-
cindible assegurar la sobirania de Déu. Les 
eleccions no poden estar dictades per les 
nostres pretensions, condicionades per 
eventuals bàndols, camarilles o hegemo-
nies. Per garantir aquesta sobirania hi ha 
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tip del seu poble (cf. Nm 14, 10-19), o quan 
li diu que va a destruir el poble i li promet 
que el farà cap d’un altre poble. Aquesta 
valentia de dir que no -no negocio amb el 
meu poble- en la seva mateixa presència! 
(Cf. Ex 32, 11-14. 30-32). Un home que no 
tingui el valor de discutir amb Déu en be-
nefici del seu poble no pot ser bisbe –això 
ho dic de cor, estic convençut– ni tampoc 
el que no sigui capaç d’assumir la missió 
de portar el Poble de Déu fins al lloc que 
ell, el Senyor, li indica (cf. Ex 32, 33-34).

I això val també per la paciència apostò-
lica: la mateixa hypomoné que ha d’exercir 
en la predicació de la Paraula (cf. 2Co 6, 4) 
ha de tenir-la en la seva oració. El bisbe ha 
de ser capaç d’«entrar en paciència» da-
vant Déu, mirant i deixant mirar, buscant 
i deixant buscar, trobant i deixant trobar, 
pacientment davant el Senyor. Moltes ve-
gades adormint-se davant el Senyor, però 
això és bo, va bé!

Parresia i hipomoné en l’oració forgen 
el cor del bisbe i l’acompanyen en la par-
resia i en la hipomoné que s’ha de tenir en 
l’anunci de la Paraula, en el querigma. Això 
és el que entenc quan llegeixo el verset 4 
del capítol 6 dels Fets dels Apòstols.

8. Bisbes pastors
En les paraules que vaig dirigir als re-

presentants pontificis, vaig traçar el perfil 
dels candidats a l’episcopat: «Que siguin 
pares i germans: que siguin afables, paci-
ents i misericordiosos: que estimin la po-
bresa: interior, com llibertat per al Senyor, 
i també exterior, com senzillesa i austeritat 
de vida, que no tinguin una psicologia de 
“prínceps”; [...] que no siguin ambiciosos, 
[...] que no busquin l’episcopat [...]. I que 
siguin esposos d’una Església, sense ca-
minar constantment a la recerca d’una 
altra -això es diu adulteri. Que siguin ca-

la fatiga de la jornada els trobi cansats, en 
el camp les llavors estaran germinant. Ho-
mes pacients, perquè saben que el jull mai 
no abundarà tant com per omplir el camp. 
El cor humà està fet per al blat; ha estat 
l’enemic qui, d’amagat, ha llançat la mala 
llavor. Però l’hora del jull ja està irrevoca-
blement fixada.

Voldria subratllar bé això: Homes paci-
ents! Diuen que el cardenal Siri solia dir: 
«Cinc són les virtuts del bisbe: la primera, 
la paciència; la segona, la paciència; la ter-
cera, la paciència; la quarta, la paciència; i 
l’última, la paciència amb els qui ens con-
viden a tenir paciència ».

Per tant, cal treballar, més aviat, en la 
preparació del terreny, en l’amplitud de la 
sembra. Actuar com sembradors confiats, 
evitant la por de qui creu que la collita no-
més depèn d’ell, o l’actitud desesperada 
dels escolars que, si no han fet els deures, 
diuen que ja no hi ha res a fer.

7. Bisbes orants
El mateix text d’Ac 6, 1-7 es refereix a 

l’oració com a una de les dues tasques 
essencials del bisbe: «Per tant, germans, 
trieu entre vosaltres mateixos set homes 
de bona fama, plens d’esperit i de saviesa, 
i els encarregarem aquesta tasca: nosal-
tres ens dedicarem a l’oració i al servei de 
la Paraula» (vv. 3-4). He parlat de bisbes 
querigmàtics, ara assenyalo l’altre tret 
de la identitat del bisbe: home d’oració. 
La mateixa parresia que ha de tenir en 
l’anunci de la Paraula, ha de tenir-la en la 
pregària, tractant amb Déu nostre Senyor 
del bé del seu poble, de la salvació del seu 
poble. Valent en l’oració d’intercessió com 
Abraham, que negociava amb Déu la sal-
vació d’aquella gent (cf. Gn 18, 22-23), com 
Moisès, quan se sent impotent per guiar el 
poble (Nm 11, 10-15), quan el Senyor està 
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5 que en no poques ocasions s’intenti fugir 

cap a un «altre lloc» permanent. Aquesta 
és una temptació dels pastors, de tots els 
pastors. Els nostres pares espirituals ens 
ho han d’explicar bé, perquè ho enten-
guem i no caiguem en això. Per desgràcia, 
tampoc a l’Església no estem exempts 
d’aquest perill. D’aquí la importància de 
reiterar que la missió del bisbe exigeix   as-
siduïtat i quotidianitat. Crec que, en aquest 
temps nostre de trobades i de congressos, 
resulta molt actual el decret de residència 
del Concili de Trento: és molt actual, i seria 
bonic que la Congregació dels Bisbes es-
crivís alguna cosa. El ramat necessita tro-
bar lloc al cor del pastor. Si aquest no està 
fermament ancorat en si mateix, en Crist i 
en la seva Església, es veurà contínuament 
sacsejat per les ones a la recerca d’efíme-
res compensacions, i no proporcionarà al 
ramat cap mena d’empara.

Conclusió
Al final d’aquestes paraules meves, em 

pregunto: On podem trobar homes així? 
No resulta fàcil. N’hi ha? Com seleccionar-
los? Penso en el profeta Samuel, que va a 
la recerca del successor de Saül (cf. 1 Sm 
16, 11-13) i li pregunta a l’ancià Jessè: «No 
hi ha més nois?», I en sentir que el petit 
David està pasturant el ramat, li ordena: 
«Mana d’anar a buscar-lo». Tampoc nosal-
tres no podem deixar d’atalaiar els camps 
de l’Església buscant a qui presentar al 
Senyor perquè ell et digui: «Ungeix-lo, ja 
que és aquest!». Estic segur que n’hi ha, 
perquè el Senyor no abandona la seva Es-
glésia. Potser som nosaltres els qui no re-
correm prou els camps a la recerca d’ells. 
Potser ens serveixi l’advertiment de Sa-
muel: «No ens posarem a taula, mentre no 
vingui». D’aquesta santa inquietud voldria 
que visqués aquesta Congregació.

paços de “vigilar” el ramat que se’ls confiï, 
és a dir, que vetllin per tot allò que el man-
tingui unit; [...] capaços de “desviure’s” pel 
ramat» (21-6-2013: Ecclesia 3.685 [2013/
II], pàgs. 1135-1136).

Reitero que l’Església necessita pastors 
autèntics, i voldria aprofundir en aquest 
perfil del pastor. Vegem el testament de 
l’apòstol Pau (cf. Ac 20, 17-38). Es tracta de 
l’únic discurs, dels que l’Apòstol pronun-
cia en el llibre dels Fets, que està dirigit als 
cristians. No parla als seus adversaris fari-
seus, ni als savis grecs, sinó als seus. Ens 
parla a nosaltres. Encomana els pastors de 
l’Església «a la paraula de la gràcia, que té 
poder per construir-vos i fer-vos partícips 
de l’herència». Per tant, no amos de la 
Paraula, sinó lliurats a ella, servents de la 
Paraula. Només així és possible construir 
i obtenir l’herència dels sants. Als qui es 
turmenten amb l’interrogant sobre la seva 
pròpia herència - «quin és el llegat d’un 
bisbe? L’or o la plata? »-, Pau els respon: la 
santedat. L’Església roman quan es dilata 
la santedat de Déu en els seus membres. 
Quan del seu cor íntim, que és la Trinitat 
Santíssima, aquesta santedat flueix i arri-
ba a tot el cos. Cal que la unció que pro-
cedeix de dalt discorri fins l’orla del man-
tell. Un bisbe no hauria de renunciar mai a 
l’ànsia perquè l’oli de l’Esperit de santedat 
arribi fins a la vora més extrema de la ves-
tidura de la seva Església.

El Concili Vaticà II afirma que als bisbes 
«se’ls confia plenament l’ofici pastoral, és 
a dir la cura habitual i quotidiana de les 
seves ovelles» (Lumen gentium, n. 27). Cal 
aturar-se més davant d’aquests dos quali-
ficatius de la cura de les ovelles: habitual i 
quotidià. En el nostre temps, l’assiduïtat i 
la quotidianitat es veuen freqüentment as-
sociades a la rutina i l’avorriment. D’aquí 
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Com a bisbes d’Europa, Àfrica del Sud 
i Amèrica del Nord, arribàrem a Terra San-
ta per resar i donar suport a la comunitat 
cristiana i a la causa de la pau. A Gaza vam 
ser testimonis de la profunda pobresa de 
la gent, i la presència valenta de les comu-
nitats cristianes, petites i vulnerables de 
per si. Gaza és un desastre fet per l’home, 
un escàndol espantós, una injustícia que 
clama solució a la comunitat humana. 

Fem una crida als líders polítics per 
millorar la situació humanitària de la po-
blació de Gaza, assegurant l’accés a les 
necessitats bàsiques per a una vida hu-
mana digna, a les possibilitats de desen-
volupament econòmic i a la llibertat de 
moviments.

En la situació desesperada de Gaza, ens 
trobem amb persones d’esperança. Ens 
sentim encoratjats per la visita a petites 
comunitats cristianes, que dia rere dia, a 
través de moltes institucions, estenen la 
mà amb compassió cap als més pobres 
dels pobres, tant musulmans com cristi-
ans. Seguim pregant i donant suport als 
sacerdots, religiosos, religioses i laics que 
treballen a Gaza. Ells exerceixen un mi-
nisteri de presència, tenen cura dels nens 
discapacitats i de la gent gran, i ensenyen 
als joves.

El seu testimoni de fe, esperança i 
amor ens ha donat esperança. Aquesta 
és precisament l’esperança necessària en 
aquest moment per aconseguir la pau, 
una pau que només pot ser construïda 
sobre la justícia i l’equitat per a tots dos 
pobles. Els palestins i els israelians neces-
siten desesperadament aquesta pau. A tall 
d’exemple, a la vall de Cremisan la ruta de 
la barrera de seguretat amenaça la terra 
agrícola conreada per generacions de cin-
quanta-vuit famílies cristianes. Les actuals 

XIV Reunió de la coordinadora de bisbes 
d’Europa i Amèrica amb els bisbes de Ter-
ra Santa en suport dels cristians

Mons. Joan Enric Vives ha participat en la 
visita. Els bisbes catòlics demanen líders 
d’esperança en acabar la visita de suport 
als cristians a Terra Santa.

Unes trenta persones entre bisbes i 
representants de les Conferències epis-
copals i organismes eclesials d’Europa i 
Amèrica del Nord han participat en la XIV 
reunió de la Coordinadora de bisbes d’Eu-
ropa i Amèrica amb els bisbes de Terra 
Santa en suport dels cristians, que ha tin-
gut lloc de l’11 al 16 de gener de 2014, per 
tal d’acomplir amb l’objectiu d’apropar-se 
a la realitat eclesial, social i política de 
Terra Santa, i conèixer la feina que allà fan 
les Agències catòliques. Mons. Joan-Enric 
Vives i Sicília, arquebisbe-bisbe d’Urgell i 
Copríncep d’Andorra, ha representat, un 
any més, la Conferència Episcopal Espa-
nyola (CEE).

Al final de la reunió s’ha fet públic el Co-
municat següent:

Comunicat final. 
Els bisbes demanen líders d’esperança
Declaració de la Coordinació de Confe-

rències Episcopals en suport de l’Església 
a Terra Santa, 15 gener 2014

[ ]Altres
informacions
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5 converses de pau arriben en un moment 

crític. Ara és el moment per assegurar-se 
que les aspiracions de justícia per les dues 
bandes es compleixen.

Instem als funcionaris públics a es-
devenir líders d’esperança, no persones 
d’obstrucció. Fem una crida que escoltin 
les paraules del papa Francesc, que va dir 
recentment al Cos Diplomàtic: “La represa 
de les converses de pau entre israelians i 
palestins és un signe positiu, i expresso la 
meva esperança que les dues parts resol-
dran prendre decisions valentes, amb el 
suport de la comunitat internacional, per 
trobar una solució justa i duradora a un 
conflicte que necessita amb urgència po-
sar-ne fi” (13 de gener de 2014).

En sortir de la Terra Santa, els bisbes i 
el poble de l’Església local romanen en els 
nostres cors. Ells no estan sols. Juntament 
amb ells, nosaltres som persones d’espe-
rança. Preguem perquè la pròxima visita 
del papa Francesc a Terra Santa reforci 
l’esperança en la regió. Creiem que una 
pau duradora és possible.

Arquebisbe Stephen Brislin, Sud-àfrica
Bisbe Pierre Burcher, Escandinàvia

Bisbe William Creen, Irlanda
Mons. Michel Dubost, França

Arquebisbe Paul-André Durocher, Canadà
Arquebisbe Patrick Kelly, Anglaterra i Gal·les

Bisbe William Kenney, Anglaterra i Gal·les
Bisbe Declan Lang, Anglaterra i Gal·les

Bisbe Denis Nulty, Irlanda
Bisbe Richard Pates, Estats Units d’Amèrica

Bisbe Thomas Renz, Alemanya
Mons. Janusz Stepnowski, Polònia

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

24 hores / 365 dies
902 231 132

www.sfbsa.es  www.memora.es

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

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


