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Qui educa els nostres fills? (2-3-2014)

La pregunta “qui educa els nostres fills?” es 
desprèn en forma de plany i preocupació, 
quan els pares es mostren sorpresos da-
vant un comportament inesperat dels seus 
fills: “és possible que el meu fill o la meva 
filla pensi així o faci això o això altre?”. És la 
constatació que els nostres fills no sols són 
resultat de l’educació familiar, sinó també 
l’efecte d’altres influències, que estan fora 
del control dels pares. El dret fonamental 
i primari dels pares a educar els seus fills 
segons les seves pròpies conviccions, en 
realitat ni és reconegut per les lleis, ni efec-
tivament és exercit pels pares. 

Encara que els pares fossin veritables 
educadors, caldria comptar amb dues for-
ces, potser més poderoses, que s’uneixen 
i es fonen, quan es tracta de l’educació: 
d’una banda, aquell gegant anònim, que 
anomenem “ambient, cultura, societat, 
moda, ideologia dominant, estil”; i d’al-
tra banda, el món de l’educació, la seva 
estructura concreta. Aquest segon factor, 
que s’alimenta del primer, està majoritàri-
ament en mans del poder polític.

Avui el món de la docència, ens interes-
sa perquè s’obre aquests dies el període 
de preinscripció d’alumnes a les escoles. 
Aquest acte, encara que no ho sembli, és 
d’una responsabilitat extraordinària per 

ambdues parts, els pares i el govern. És un 
acte mitjançant el qual els pares encarre-
guen, confien a una determinada institu-
ció, no sols la instrucció (ensenyament) 
dels seus fills, sinó també en gran mesura 
l’educació, que vol dir tant com el seu futur.

Subratllem aquestes dues paraules: 
“encàrrec”, perquè la responsabilitat i 
dret, en definitiva, són encara dels pares; 
i “educació”, perquè de fet, i així ho deter-
minen les lleis, el centre d’ensenyament 
educa. D’una banda, no hi ha cap ensenya-
ment que sigui “asèptic” des del punt de 
vista educatiu; d’altra banda, tots sabem i 
acceptem que les escoles han de tenir pro-
jectes i tasques directament educatives, 
que contribueixin o serveixin a l’objectiu 
de formar persones humanes en la seva 
integritat.

Si ens fixem en el que realment significa 
“educar”, és inevitable preguntar-nos: ¿sa-
bem quines idees i quins ideals regeixen 
en el centre, sobre la persona humana, la 
vida, el món, el treball, la societat, la cons-
ciència, la felicitat, la llibertat, la convivèn-
cia, etc., que són a la base de qualsevol 
projecte educatiu? ¿Sabem quins valors se 
segueixen i quins mitjans es fan servir per 
assolir els objectius educatius proposats? 

Això, que val per qualsevol pare respon-
sable, amb més raó s’aplica als pares cris-
tians. Viuen l’educació dels seus fills com 
una mena de prolongació del seu compro-
mís matrimonial. Volem educar en el que 
anomenem “L’humanisme cristià”, que, 
sobre la base de la relació viva amb Jesu-
crist, pretén construir la persona humana i 
el món, segons el model que tenim en Ell. 

Les escoles que se situen sota la de-
nominació d’”Escola cristiana” estan al 
servei d’aquest objectiu. Mitjançant un 
elevat nivell competencial educatiu, amb 

[ ]Escrits
dominicals
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dificultats i esmerçant grans esforços, 
s’ofereixen a tots els qui sintonitzin amb 
aquest ideal de formació. No sols la comu-
nitat cristiana, sinó també tota la societat 
i els poders polítics, hem de valorar, donar 
suport i agrair el gran servei que presten. 

Sabem que ni el nombre, ni la distribu-
ció geogràfica, ni les lleis, permeten que 
tots els pares que vulguin, puguin enviar 
els seus fills a una escola cristina. Però 
això no priva als pares del seu dret, ni els 
eximeix de la seva responsabilitat: tam-
bé poden i han de participar en el procés 
educatiu dels seus fills, sigui el centre que 
sigui. Així, per exemple, sempre podran 
exigir que els seus fills rebin l’assignatura 
de religió, segons estableix la norma. 

Formulem un somni. Que puguem res-
pondre la pregunta dient: “som nosaltres, 
els pares, els qui, amb sintonia amb els 
educadors, fem dels nostres fills homes 
nous a imatge d’aquell que és el model i el 
fonament de les nostres vides”. 

Les temptacions de l’Església avui (I) 
(9-3-2014)

Somiem amb una Església lliure, i sabem 
que la millor aliada de la llibertat és la 
pobresa. Sabem a més que l’una i l’altra 
no es donen o es tenen simplement, sinó 
que s’han de treballar. Disposem-nos en la 
Quaresma a treballar la virtut com Esglé-
sia, ja que estem segurs de trobar al final 
del camí una nova felicitat, un creixement 
en autenticitat, una “Església virtuosa”, 
més veritable, més de Crist. Entrem amb 
l’Església a la Quaresma.

El camí quaresmal és de creixement, 
perquè és camí de prova. Així avancem 
i creixem els que mirem de mantenir-nos 
fidels al Déu de Jesucrist i així mateix es 

purifica i perfecciona l’Església. Ella també 
és i ha de ser constantment provada.

“Prova” és tota experiència que posa 
de manifest la veritat o la vàlua d’una 
cosa. Sempre suposa un sofriment, més 
o menys intens, perquè el sofriment “és el 
test revelador de l’ésser humà”: el sofri-
ment té la qualitat de posar al descobert la 
realitat que la vida quotidiana normalment 
manté amagada.

El sofriment té a la Bíblia i a la vida 
cristiana una importància cabdal. Quan es 
dóna un fet que ens fa patir, la Revelació 
ens diu que és legítim preguntar-nos si hi 
som provats per Déu o si prové de l’ene-
mic. En el primer cas, Déu vol que creixem, 
en el segon, l’enemic busca que retroce-
dim o que caiguem. Llavors l’anomenem 
temptació.

Ja fa molt de temps que pensem que 
l’Església avui pateix una situació d’exili. 
Això no és gens nou, ja que aquesta és la 
situació que li correspon per naturalesa, 
perquè la seva pàtria és el cel. Però aquí 
ens referim a un exili vital, històric, precís, 
en el qual ella és particularment provada.

Permeteu-me evocar una vivència per-
sonal. Fa uns vint dies, a les Jornades de 
formació i espiritualitat, els preveres i di-
aques de la diòcesi vam poder escoltar 
unes reflexions oportunes que ens oferí 
Mn. Teodor Suau, sacerdot de la diòcesi 
de Mallorca. L’argument central de la seva 
aportació era com actua Déu en la història, 
i incloïa un punt essencial: el poble d’Is-
rael va redescobrir Déu, i la seva manera 
d’actuar, en un moment tan tràgic com 
fou l’exili a Babilònia. En escoltar aquesta 
exposició immediatament em va venir a la 
memòria una experiència que vaig viure fa 
bastants anys. Travessava moments minis-
terialment complicats i va resultar que en 
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setmana (una “casualitat provident”) van 
caure a les meves mans tres llibres coinci-
dents i lluminosos: Exili i tendresa, d’Eloi 
Leclerc, on l’autor narra el “fracàs” revela-
dor de sant Francesc d’Assís a la guerra de 
les Croades a Terra Santa; L’exili i la glòria, 
de Thomas Merton, una història esgarrifo-
sa del sofriment d’una monja contempla-
tiva a les terres gèlides del nord del Japó; 
i L’espiritualitat de l’exili, de A. Gelin, una 
breu síntesi dels grans descobriments d’Is-
rael en l’exili babilònic. Semblava que es-
coltava una única paraula, farcida de llum i 
de consol. Els missatges que trobava eren 
abundants i obrien una nova visió d’un 
mateix, del món, de Déu i de l’Església.

Però, abans de res, apareixia una clara 
certesa davant els meus ulls: cada u i el 
Poble elegit, és a dir, l’Església, no creixe-
rem realment si no travessem la prova, i 
que per tant el sofriment és un fet inexora-
ble en el nostre camí cap a la felicitat.

Heus aquí, per tant, una primera temp-
tació que assetja avui l’Església i que li im-
pedeix créixer: fabricar-se un cristianisme 
sense conflicte, només consolador, tran-
quil, aburgesat, acomodatici, és a dir, una 
fe sense creu.

Les temptacions de l’Església avui (II). 
El mimetisme (16-3-2014)

No voldríem fer l’efecte que veiem l’Esglé-
sia d’avui exactament com Israel en l’exili 
de Babilònia. Només diem que a l’Església 
actualment es té la sensació d’empobri-
ment, de pèrdua de força, d’estranyament 
i marginació; alguns afegirien fins i tot 
d’assetjament. Aquí no entrem a analitzar 
les causes, però som en temps de Qua-
resma, i creiem molt adient aprendre dels 

descobriments que van fer els fidels israe-
lites exiliats.

A l’exili, és a dir, en moments de prova, 
la primera temptació és fugir del conflicte. 
I una de les maneres de fer-ho és com-
pensar el dolor buscant acomodament. 
És a dir, adaptar-se a la situació, rebaixant 
l’ideal i assumint com a legítim el que 
l’entorn, la nova situació, ofereix. No pocs 
israelites “es van fer babilonis” a fi de no 
sentir-se estranys o exclosos.

Un principi bàsic de l’evangelització i 
del missatge central de la Constitució Gau-
dium et Spes és aconseguir la sintonia amb 
el món, perquè sense ella no hi ha paraula 
significativa ni veritable diàleg. Tanmateix, 
en aquesta acció, de si legítima, ¿ens ve-
iem lliures de la temptació de la por a la di-
ferència, de buscar abans de res ser accep-
tats, caure bé, imitant, pensant o actuant 
al dictat de l’opinió dominant, confonent 
“els signes dels temps” amb la mentalitat 
sociològicament majoritària? Alguns ana-
listes i el propi papa Francesc (E.G. 93-96) 
diuen que l’Església s’ha “mundanitzat”, 
en el sentit de aburgesar-se, de buscar me-
tes o fer servir mitjans únicament humans, 
com qualsevol societat altruista, cultural, 
ideològica, recreativa o fins i tot política…

Si realment en això hi ha una mica de 
veritat, haurem d’escoltar les veus profèti-
ques, que ens diguin ben alta la veritat. Al-
gunes són d’una radicalitat extrema, però 
ens convé escoltar-les, perquè no ens ven-
ci la son. Així clamava G. Bernanos, que no 
suportava un cristianisme acomodatici:

“Crist ens va demanar que fóssim la sal 
de la terra, no el sucre, i menys la sacari-
na. I no em digueu que la sal cou. Ho sé. El 
mateix que sé que el dia que no coguem al 
món i comencem a caure’ls simpàtics, serà 
perquè estem deixant de ser cristians”.
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Jesucrist no va denunciar un cristianis-
me edulcorat, però sí insípid (cf. Mt 5,13). 
Si aquest cristianisme, segons les seves 
pròpies paraules, no servirà per res, aquell 
que només busca agradar, serà realment 
perjudicial i maliciós, perquè significarà 
un falsejament, potser interessat, de la 
identitat cristiana. Potser per aquest mo-
tiu aquesta és precisament la caracterís-
tica dels falsos profetes. Altres paraules 
de Jesús ens omplen per això d’inquietud: 
“No he vingut a portar la pau a la terra, 
sinó l’espasa… He vingut a portar foc a la 
terra” (Lc 12,51; Lc 12,49). Ni l’espasa con-
temporitza amb la falsa pau, ni el foc amb 
l’aigua.

- Les paraules agradables afalaguen 
l’oïda, però poden provocar un fals 
consol.

- Amb bones paraules podem ocultar 
la por a la diferència i l’evasió del 
sofriment.

- Només transforma, guareix i salva allò 
que és sa i veritable.

El profeta Jeremies, tan gelós de la fi-
delitat a Déu, va escriure una bella carta 
als seus germans exiliats: els deia que ar-
relessin en aquella terra, però que “no us 
enganyin els profetes que hi ha entre vos-
altres ni els vostres endevins o intèrprets 
de somnis” (Jr 29,8). Déu seguiria sent fi-
del amb aquells que li són fidels. Per això 
Jesucrist pregava al Pare per nosaltres: 
“no et demano que els treguis del món, 
sinó que els preservis del mal” (Jn 17,15).

Les temptacions de l’Església avui (III). 
L’eficàcia del poder (23-3-2014)

Avui mateix l’Església diocesana té la sa-
tisfacció d’ordenar un nou prevere i dos 
diaques. Les mirades tendents al pessi-

misme diran que són pocs, a la vista de les 
necessitats que tenim a l’Església. Tindran 
raó, però ens sembla més encertada la mi-
rada que considera aquestes ordenacions 
com un respir i una benedicció, que ajuda 
a anar endavant i que fa la situació d’exili 
eclesial més passador.

To i així, el fet de l’escassetat de voca-
cions, no només per al sacerdoci o la vida 
consagrada, sinó també per al matrimoni o 
la vida laïcal compromesa, fa que molts es 
preguntin si l’Església no reprodueix avui 
aquell Israel mirat pels profetes: som da-
vant d’una Església infecunda, semblant a 
una vinya devastada (Is 5)? És que l’Esglé-
sia ha perdut la seva bellesa, com una es-
posa desproveïda dels seus adornaments, 
que ja no resulta atractiva (Is 2; Ez 16,38)?

Certament no desitgem una Església 
poderosa. Però ens queixem d’haver per-
dut eficàcia evangelitzadora, de no tenir 
força transformadora del món, de no sa-
ber influir en el canvi de les estructures, 
de manca de prestigi, de no tenir bona 
imatge… Tot això fa pensar. Estem lliures 
de la temptació de l’eficiència i de l’eficà-
cia? Respirem a ple pulmó “la societat de 
l’èxit”, que diria Piet van Breemen. És una 
veritable obsessió avui aconseguir assoli-
ments. Valem el que fem i el que aconse-
guim: no tenir temps per estar molt ocupat 
és avui un títol; rendir, ser útil i tenir habi-
litats (així es formula un dels objectius de 
la moderna educació) és la millor carta de 
crèdit… ¿Totes les nostres ànsies responen 
solament a la necessitat d’auto-realizació, 
o més aviat són temptació de poder i de 
veure’s reflectit en l’obra?

Els profetes a l’exili no s’estaven de de-
nunciar una temptació, en la qual el poble 
va caure amb efectes desastrosos: buscar 
la sortida confiant en l’eficàcia, en “els car-
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6 Als ulls dels exiliats va dibuixant-se una 

nova Església (una nova “Golah”, que diri-
en els hebreus), que no és cap altra que el 
Poble purificat en l’exili.

Les temptacions de l’Església avui (IV). 
L’evasió (30-3-2014)

És molt “humà”, com solem dir, voler supe-
rar el sofriment afavorint tota mena d’ex-
periències evasives. Diuen fins i tot que un 
dels remeis que els psicòlegs recomanen 
als qui han sofert un trauma és entretenir 
la imaginació i el pensament en situacions 
“agradables”, o provocar sensacions com-
pensatòries. A l’Església moltes vegades 
funciona aquest mecanisme, en el que 
podríem anomenar el nostre subconscient 
col·lectiu.

La temptació d’evadir-nos de la situ-
ació d’exili té tres cares, que determinen 
sengles tendències o grups de cristians. 
Uns s’evadeixen mirant cap al passat, mi-
tificant uns altres temps ja pretèrits, amb 
les seves formes, el seu llenguatge, el seu 
estil. Parlant un llenguatge col·loquial, di-
rem que no tots són precisament “tradici-
onalistes”, també n’hi ha de “moderns”, 
en tant que l’anomenada “modernitat”, ja 
és en gran mesura passada. El seu senti-
ment és el d’enyorança i la seva proposta 
és revifar el que llavors es va viure. Fan 
l’efecte de fidelitat i constància. Uns al-
tres fugen cap al futur. Dibuixen quadres 
engrescadors d’un futur a conquerir, amb 
passió i de vegades amb poesia. Són molt 
utòpics i confien molt en els mitjans, els 
procediments, les estratègies i en general 
són crítics amb el present i inassequibles 
al desànim. Contagien il·lusió i la imatge 
que donen és de ser lluitadors i esperan-
çats. Uns altres fugen, per dir-ho així, cap 

ros i cavalls dels exèrcits”, en el càlcul i en 
l’estratègia, fins i tot en el suport del po-
der polític. Isaïes i Ezequiel van cridar amb 
força al poble, clamant que haver entrat en 
el joc dels poderosos (els reis de Babilònia 
i Egipte, com dues àguiles que es dispu-
taven el domini segons els seus interes-
sos), buscar aliances i protecció, té com a 
conseqüència ineludible ser víctima dels 
interessos d’aquest mateix poder. La seva 
crida era simplement no fer res especial, 
sinó confiar, esperar en Jahvè (cf. Is 8,6; 
30,1-17; Ez 17,1-10).

Jesús va refusar ser rei (cf. Jn 6,15) i cada 
vegada que amb els seus miracles era “es-
pectacularment eficaç”, fugia, manava 
silenci i imposava el secret (cf. Mc 1,34). 
L’eficàcia del Regne de Déu és d’una altra 
índole ben diferent: una minúscula llavor, 
una petita porció de llevat, una despropor-
cionada i gratuïta sembra, una llum sobre 
el portallànties, un petit grup d’ignorants 
i pecadors… un fracassat, assassinat fora 
de la ciutat, mort en solitud i escarni…

No vencerem la temptació de l’eficàcia 
i del poder fomentant la impotència o la 
incapacitat, sinó comptant amb el misteri. 
Deixar obrar a Déu amb el seu misteri a 
l’Església, amb el seu estil i els seus temps.

- Deixar espai al Misteri de Déu és 
buscar la veritable eficàcia: tot el que 
som estarà realment al seu servei, no 
al servei del nostre prestigi

- Deixar temps al Misteri de Déu és 
reconèixer que no som els amos de la 
història: ella mai no se subjecta a les 
nostres estratègies i càlculs

- Deixar que solament brilli la glòria 
de Déu és la prova de l’autèntica 
humilitat: si alguna cosa veritable i 
santa resplendeix en nosaltres serà 
la seva pròpia presència.
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ses, totes elles basades en el poder de 
les nostres mans (cf. Is 44,10-20). El po-
ble, l’Església, encara que sembli un cuc 
que s’arrossega pel desert, amb el Déu 
que l’estima, creixerà, veurà la llibertat i 
serà forta: “no tinguis por, jo t’ajudo!” (Is 
41,14). Però serà en els temps i segons les 
maneres de Déu.

Les temptacions de l’Església avui (V). 
La imatge (6-4-2014)

No surt l’Església molt ben parada en les 
enquestes que marquen el rànquing d’ins-
titucions més valorades pel gran públic. I 
no ens serveix de consol el fet que hi hagi 
institucions que es troben per sota en la 
llista o que aquelles que ocupen els pri-
mers llocs no ho mereixin de fet, o que 
aquestes hagin aconseguit dissimular els 
seus draps bruts. Tampoc no ens consola 
que els mitjans de comunicació contribu-
eixin negativament, aprofitant qualsevol 
errada de gent d’Església, per acarnissar-
s’hi amb notícies morboses…

La realitat sociològica és aquesta. Vivim 
en la civilització de la imatge i qui aconse-
gueixi caure bé al gran públic pot tenir l’èxit 
assegurat. Així funciona el món del comerç, 
de la política, de l’espectacle, del treball, 
de la cultura… No és exagerat afirmar que 
importa avui més la imatge que la realitat i 
que, en definitiva, som el que semblem. A 
ningú no se li escapen els riscos que com-
porta aquesta manera de pensar.

¿Tindria raó avui el profeta dient que el 
Poble de Déu ha perdut el seu atractiu i la 
seva bellesa i per això ningú no l’estima?

Tanmateix, recentment, hi ha alguns 
besllums de bona imatge de l’Església. 
Té bona premsa la feina de Càritas en el 
context de la crisi econòmica. També ha 

al present. Són els més pragmàtics i efica-
ços, perquè es preocupen sobretot d’allò 
factible, deixant a un costat els excessos 
de raonaments i càlculs. Saben el que cal 
fer ara, perquè ho mana el temps. El seu 
atractiu rau en la capacitat d’actuar i cons-
truir amb eficiència, obedients a la crida 
evangèlica de verificar la fe amb les obres.

Una única temptació, amb tres cares 
que aparenten les seves respectives vir-
tuts: fidelitat, esperança, veracitat. Darre-
re de cadascuna d’aquestes aparences, hi 
pot haver un engany. L’efecte, en qualse-
vol cas, és l’immobilisme.

El suggeridor i savi comentarista de la 
Bíblia, Gian Franco Ravasi, presenta el co-
negut Segon Isaïes (Is 45-60) com el gran 
profeta del Déu Creador i Senyor de la his-
tòria. El profeta que, amb la seva fermesa 
i bellíssim llenguatge, va haver de dir amb 
veu ben alta, al poble exiliat, la gran veritat 
de la nostra fe. Però la seva tasca comen-
çava per despertar un poble que no volia 
escoltar, per estar aferrat, tant a imatges 
del passat, com a somnis impossibles o a 
la quotidianitat pragmàtica: “Desvetlla’t, 
Jerusalem!”, serà el seu crit (Is 51,17). La 
crida a sortir cap a la llibertat, a viure un 
nou èxode, no tenia fàcil resposta. Molts 
hebreus, com s’ha demostrat, ja estaven 
aferrats als seus negocis. Heus aquí al-
guns dels seus missatges, dirigits al cor, 
per encàrrec de Jahvè: 

“Jo sóc el Senyor, el vostre Sant, sóc el 
creador d’Israel, el vostre rei… No recor-
deu més els fets passats, no penseu en les 
gestes antigues. Faré una nova gesta, que 
ja comença a despuntar. No us n’adoneu? 
Obriré un camí en el desert i rierols en l’es-
tepa” (Is 43,15.18-19).

No hi ha res més a fer que desemmas-
carar els falsos ídols o solucions enganyo-
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6 - Preocupem-nos de ser justos, més que 

de semblar-ho.
- Siguem lliures per tal que sols ens 

importi viure sota la mirada que 
penetra la nostra veritat.

Els nostres errors personals i eclesials 
formen part de la nostra vida. Però, si hi 
ha quelcom de virtuós a l’Església, encara 
que avui estigui amagat, arribarà un dia 
que brillarà a plena llum i els ulls capaços 
de la veritat ho veuran.

Les temptacions de l’Església avui (VI). 
L’última temptació (13-4-2014)

Parlarem de l’última temptació de l’Es-
glésia, no en el sentit cronològic, sinó 
entenent-la com la temptació més impor-
tant, la definitiva, la més intensa i difícil 
de superar. També la podríem denominar 
“la temptació de les temptacions”, per-
què s’hi apleguen, s’acumulen i intensi-
fiquen totes les proves, enganys i perills 
que sotgen l’Església al llarg de la seva 
història. 

Tal com es pot endevinar, ens inspirem 
o reproduïm el que Nikos Kazandzakis 
va voler expressar en la seva conegu-
da novel·la L’última temptació de Crist, 
portada al cinema amb poca fortuna per 
Martin Scorsesse. Una transposició, de 
Crist a la seva Església, que creiem legí-
tima, perquè, com va dir Jesús, “el deixe-
ble no és més que el seu Mestre, si a mi 
m’han perseguit…”. Deixem a un costat 
el radicalisme de Kazandzakis, presen-
tant un Jesús absolutament turmentat 
per una lluita interior, que culmina en la 
Creu; una lluita que venia a ser reflex de 
la tragèdia que vivia el propi autor. És 
una visió exagerada i parcial, però res-
pon a una realitat.

aconseguit altes cotes d’acceptació el 
papa Francesc, amb els seus gestos real-
ment evangèlics. Tot és molt benvingut i 
en donem gràcies a Déu. Però aquest fet 
ens inquieta: com és possible que això sol 
pugui canviar la valoració de l’Església? 
No hi ha hagut sempre una acció caritativa 
i social realitzada per l’Església? El Papa 
és només gestos, o hi ha una realitat més 
profunda en la seva manera d’actuar, que 
no apareix en els mitjans i que no ha faltat 
mai a l’Església?

D’altra banda, el temptador ho té fàcil. 
El fet de la mala imatge sembla interpel·lar 
l’autenticitat de la nostra fe, perquè una 
de les característiques del bon deixeble de 
Crist és difondre i testimoniar l’Evangeli, i 
això ¿com es pot fer si som repel·lents als 
ulls del món, si a priori ens veiem rebut-
jats? Així doncs, el temptador ens dirà: has 
de mirar de caure en gràcia, has de gua-
nyar-te la gent amb simpatia, per ser fidel 
al teu Senyor.

És relativament senzill construir una 
imatge acceptable. Però, ha de ser aquest 
el primer objectiu de l’Església? Les parau-
les més dures de Jesús són les adreçades 
als qui cuiden obsessivament les aparen-
ces, buscant de ser admirats i reconeguts 
pel públic. En el marc del Sermó de la Mun-
tanya trobem les crides més peremptòries 
a viure des del cor, des de la veritat de les 
nostres persones, “en el lloc secret, on 
sols la mirada del Pare pot penetrar” (cf. 
Mt 6,1-16). Vaig llegir en Pierre Giraud, un 
lingüista que sabia bé que les moltes pa-
raules no engendren una realitat veritable, 
que “la deficiència de l’ésser, engendra la 
inflació de l’aparença”.

- No ens afeccionem als possibles 
elogis, ni ens deprimim per les 
crítiques o els menyspreus.
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rava a la ciutat com a Messies sacrificat. La 
temptació de complaure’s i recrear-se en 
els afalacs aniria augmentant. Però encara 
havia de tastar la traïció, per desengany, 
d’alguns dels seus. Potser tenien raó?

Tanmateix, en el moment decisiu, àd-
huc cridant al Pare per què l’havia abando-
nat, va arribar a lliurar a les seves mans tot 
el que era i tenia, sense deixar de complir 
ni una coma de la Llei de l’amor.

L’Església no pot baixar de la Creu. 
L’Església crucificada és un arbre florit, 
frondós i fecund, que àdhuc en temps de 
sequera no mor, sinó que reverdeix, ja que 
està plantada al costat del riu de la Llei, la 
de l’amor de Déu. Així ens ho diu el Salm 
1 i el profeta Jeremies (17,8). Tant de bo 
les seves paraules fossin anticipació de la 
nostra Església.

Església ressuscitada (I) (20-4-2014)

Proclamem, plens d’alegria, que l’Església 
ressuscita amb Jesucrist. També que amb 
Ell ressuscita tota la humanitat de tots els 
temps. Podem fins i tot dir que ressuscita 
el món, el cosmos sencer.

Ja no ens resulten estranyes aquestes 
afirmacions, ja que, si bé s’haurien d’ex-
plicar, fa temps que ressona a l’Església 
aquell missatge del Concili Vaticà II: “El 
Verb de Déu, en fer-se home es va unir d’al-
guna manera amb tots els homes” (GS p 
22). Els papes Joan Pau II i Benet XVI en van 
fer un dels pilars de l’humanisme cristià.

Hem mirat de prop durant la Quares-
ma l’Església temptada, provada, lluitant 
contra enganys i paranys. Ara, al temps 
pasqual, correspon fixar-nos en l’Església 
ressuscitada, l’Església, no precisament 
“triomfant”, però sí victoriosa en petites 
batalles, que enfilen la vida quotidiana.

Quan arriben els moments més difícils 
i sembla que totes les injustícies, els mals 
físics, psicològics i morals, els fracassos, 
les solituds i frustracions ens cauen al 
damunt, precisament per haver cregut i 
haver volgut ser fidels a una missió, lla-
vors la gran temptació és dir: “tot això és 
absurd i inútil”, he estat víctima d’un en-
gany o d’una il·lusió… Aquest impuls es 
diu “temptació de baixar de la creu”. En 
la creu, la temptació, segons la novel·la 
al·ludida, fa passar per davant de Jesús 
tot el que hauria significat la implantació 
del Regne de Déu, si hagués predicat sola-
ment la concòrdia, el benestar, el progrés, 
en un ambient de normalitat i tendresa en 
el qual regnaria l’harmonia i la pau. Hauria 
estat un cristianisme acceptable i confor-
table. Però a la vista del resultat, hom pen-
sa que de res no ha servit tanta renúncia 
i sofriment. On és el Pare que deia haver-
nos elegit i estimat?

La temptació pot arribar fins i tot a po-
sar en dubte l’existència de Déu Pare o la 
dimensió transcendent de tot el que fem 
o l’efectivitat de l’Esperit conduint l’Esglé-
sia... Llavors resulta molt atractiva la se-
ducció de dedicar-se a missatges i tasques 
més visibles, acceptades per la majoria 
pel seu caràcter humanitari, i que de per 
si mateixes no necessiten cap referència al 
Déu de Jesucrist. Les crides evangèliques 
a la negació de si mateix i al seguiment 
personal a prendre la pròpia creu, hauran 
de posar-se entre parèntesi o silenciar-les 
simplement.

L’entrada de Jesús a Jerusalem degué 
tenir poc de triomfal, no molta gent l’acla-
maria, els qui encara creien en Ell serien 
pocs i amb una fe parcial o equivocada. 
Ell rebia gustós els clams de la gent, però 
sabia ben bé quin era el destí que li espe-



M a r ç  -  A b r i l  2 0 1 48 6
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 5
6 la mort torno i encara no he après a odiar. 

Perquè en això vols Tu que ens coneguin: 
que tenim caritat.... I estimo tant la mà 
que m’acarona com l’espina que em fereix, 
perquè Tu m’has donat la sensibilitat tant 
per a la dolçor com per al dolor... Comuna 
fraternitat que diu comuna paternitat. Fra-
ternitat de criatures que diu comunitat de 
creador”.

Quina Església va engendrar paraules 
i vida semblants? No va ser una Església 
realment ressuscitada? Milers i milers de 
catòlics, coneguts o anònims, van florir i 
floreixen a l’Església amb la saba del Res-
suscitat. Pot haver-hi millor motiu per con-
tinuar creient i esperant?

Església ressuscitada (II) (27-4-2014)

Continuem rastrejant signes d’Església 
ressuscitada en la seva vida concreta. No 
per alimentar la nostra vanitat o per fer 
una apologètica barata, sinó per constatar 
que Jesucrist, el seu Esperit, viu entre no-
saltres i així donar glòria al Pare del cel (cf. 
Mt 5,16)

Però l’experiència ratifica cada vegada 
més la veritat del que diu la carta als colos-
sencs: “la vostra vida està amagada amb 
Crist en Déu” (Col 3,4). Amagada no vol dir 
inexistent, sinó que no la veu la televisió, 
ni les agències de notícies, ni les xarxes 
socials, ni els periòdics… ni la majoria dels 
mortals. Està fora de l’abast dels ulls que 
no poden o no hi volen veure. Continua 
essent veritat el principi que, per detectar 
signes de resurrecció ens hem de posar 
les ulleres de l’Evangeli. De fet no tots van 
veure el ressuscitat: només el veien els qui 
tenien ulls per descobrir-lo.

Ha arribat a les nostres mans un article 
del teòleg Olegario González de Carde-

Donem per descomptat que, en la lluita 
que l’Església manté per ser fidel al seu 
Senyor, es compleix la llei evangèlica, se-
gons la qual per poder participar de la re-
surrecció de Crist, hom ha de participar de 
la seva mort. La nostra Església, en efecte, 
s’ha unit a Crist en petites morts, renún-
cies o sofriments, rostres de la Creu. Però 
avui constatem que ella viu el Misteri Pas-
cual, no sols a la litúrgia, sinó també en la 
vida de cada dia i que, per tant, també hi 
ha signes d’Església ressuscitada. Aquests 
signes han de ser igualment dignes de la 
nostra meditació i oració.

Podem detectar signes de resurrecció a 
la nostra Església?

Vaig tenir una gran satisfacció de rebre 
un llibre petit, però d’una gran riquesa tes-
timonial i de gran valor literari i espiritu-
al. A més, per a mi, amb un valor afegit, 
a causa de la relació de profunda amistat 
que unia els meus pares amb la família del 
seu autor i amb ell mateix. Es tracta de El 
saltiri de les meves hores, de Luis Lucia 
Lucia. Haig de confessar que el record 
del personatge i el seu món evoca en mi 
l’existència d’aquella Església sofrent i, 
alhora, ressuscitada. Un cristià veritable, 
periodista, compromès al món de la polí-
tica amb l’ànim de plasmar en el concret 
els principis de la Doctrina Social de l’Es-
glésia. Demòcrata que va acceptar since-
rament el règim de la República, diputat i 
ministre, després de l’alçament de Franco 
va ser empresonat pel govern republicà i 
posteriorment condemnat a la presó i a 
l’exili igualment pel règim franquista. Im-
mers en el sofriment i la foscor va compon-
dre oracions i missatges nascuts de la seva 
profunda fe i del seu amor a Crist.

“A les portes de la mort em van portar, 
perquè no sabia odiar. I de les portes de 
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resurrecció, sense perdre de vista quina és 
la mà que guia la història.

- La força del Ressuscitat no es veu, 
però actua eficaçment d’amagat.

- Es manifesta exteriorment en fruits 
personals i eclesials.

- Però no sempre els fruits de la 
resurrecció són els mateixos: de 
vegades són espectaculars, d’altres 
vegades romanen en un racó, gairebé 
oblidats.

Tot depèn de la mirada. Que l’Església 
segueix viva, ressuscitada, és palès als 
ulls escrutadors de l’Esperit. Amb el cec 
Bartimeu demanem a Jesús: “Senyor, que 
hi vegi!” (Mc 10,51).

dal, on, a propòsit del personatge Adolfo 
Suárez, es formula la pregunta semblant 
a la que mou la nostra reflexió: ¿quina Es-
glésia va infantar, concretament a l’Àvila 
dels anys 50 i 60, aquells fruits culturals, 
socials o polítics? Essent ell mateix un dels 
seus protagonistes, l’autor va repassant 
capdavanters, institucions i seguidors 
significatius: Baldomero Giménez Duque, 
consiliari d’Acció Catòlica, essent-ne pre-
sident Adolfo Suárez; Guillermo Rovirosa, 
ànima del moviment obrer HOAC; el valen-
cià Alfonso Roig amb el seu “apostolat de 
l’art”; Antonio de Lama i el seu cultiu de 
la poesia; Alfonso Querejazu, animador de 
les Converses Catòliques de Gredos, etc.

No es podia entendre aquella Església 
oblidant la seva història o ignorant el seu 
entorn eclesial. Tots sabem que allò era una 
de les moltes manifestacions d’una Esglé-
sia, d’un moment de la història eclesial es-
panyola, “privilegiat” per l’Esperit. L’Esperit 
que denominem del Concili Vaticà II, que es 
va projectar en conductes i polítiques con-
cretes i que va resultar decisiu en l’èxit del 
procés de transició a la democràcia. També 
en resultats estrictament eclesials.

Això, fins a cert punt està present en 
l’opinió pública. I, encara que alguns no 
ho vulguin veure, ningú no ho podrà posar 
en dubte. Això sí, no falta qui ho interpreta 
esbiaixadament. Però ¿podrà algú afirmar 
que tot allò obeïa a un pla estratègic o a 
uns objectius definits, fruit de bons estu-
dis sociològics i campanyes encertades 
de penetració ideològica? La interpreta-
ció que s’ajusta a la veritat és que aquells 
eren fruits visibles d’una saba que corria 
per dins, amagada, però eficaç: la força del 
Ressuscitat que anima l’Església.

Perquè aquella Església venia de les se-
ves morts i s’obria esperançada a la seva 
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6 entre tants agents de pastoral, preveres i 

laics, que lliuren les seves vides en la tasca 
evangelitzadora, és autèntica. Ho fem co-
neixent les vostres persones i els vostres 
treballs. Gràcies, de tot cor, a Déu per la 
vostra generositat!

Us convido ara a fer l’esforç d’afron-
tar la gran qüestió, en el marc d’aquesta 
litúrgia de comunió eclesial: Ens sentim 
de debò contents de trobar-nos? Com és 
aquesta alegria? D’on neix? Va més enllà 
del moment celebratiu?... Tenim davant 
un seguit de temptacions, desafiaments 
i reptes, que impedeixen o amenacen la 
veritable fraternitat i, per tant, l’autèntica 
alegria (cf. 2a part del 2n cap. de l’Exhor-
tació Apostòlica, sota el títol “Temptacions 
dels agents de pastoral” nn. 76-109).

L’esmentada Exhortació Apostòlica, ve 
a afirmar que el nostre defalliment i la nos-
tra tristesa tenen el seu origen en la man-
ca de veritable evangelització, única font 
d’una genuïna fraternitat. L’obsessió pels 
espais d’autonomia i distensió, i el contagi 
d’una visió sistemàticament negativa de 
l’Església, ens porta a l’individualisme, a 
la caiguda del fervor, a la imitació del que 
fan tots i al relativisme pràctic (com si Déu 
i els altres no existissin). Determinats es-
tils pastorals, fruit de tasques apartades 
de la realitat de la gent, o nascudes de pro-
jectes irrealitzables o de pretensions d’efi-
càcia, ens porten a un cansament trist, a 
un gris pragmatisme, a una “psicologia de 
tomba” (nn. 78-83). Les mirades i les veus 
que ho consideren tot negre al món actual 
i a l’Església, ens encomanen la psicologia 
de la tristesa i de la derrota a l’avançada, 
impedint-nos copsar la set de Déu que hi 
ha al món (nn. 84-86). La mundanitat es-
piritual, en la doble versió de gnosticisme 
(ideologia subjectiva) o neopelagianisme 

Homilia de la Missa del Crisma

Sant Feliu de Llobregat, 16-4-2014

Estimat P. Abat, germans preveres i dia-
ques, seminaristes. Religioses i religiosos.

Germans tots ben estimats.
Com recordareu, en la carta de convo-

catòria que us hem enviat, citàvem el Sl 
132, on el qui prega s’omple de goig, tot 
endinsant-se en la fraternitat: “Que n’és 
de bo i agradable, viure tots junts els ger-
mans! És com la rosada de l’Hermon, que 
s’escampa a les muntanyes de Sió. Allí hi 
ha l’aplec que el Senyor beneeix: dóna la 
vida per sempre”. Certament, cada any 
ens deixem portar per l’alegria de trobar-
nos com a germans en aquesta gràcia que 
ens proporciona la Missa del Crisma.

Pensem ara que és oportú aprofundir 
en aquesta experiència. Per molts motius, 
però sobretot perquè, com ens ha recor-
dat l’Exhortació Apostòlica Evangelii Gau-
dium, precisament aquesta experiència 
esdevé una mena de catalitzador, un cri-
teri bàsic de discerniment, per esbrinar la 
qualitat de la nostra fe i el nostre tarannà 
evangelitzador. 

Abans, però, elevem una sincera i pro-
funda acció de gràcies a Déu perquè la 
vivència de germanor a la nostra Església, 

[ ]Homilies



8 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

6

B i s b e  d i o c e s à

Diuen que l’alegria i l’equilibri ens 
vénen de l’autoestima. Per als cristians 
aquesta afirmació és ambigua. Diríem, 
més aviat, que la veritable joia ens ve de 
saber-nos estimats. Jesús proclama la 
seva identitat, afirmant que “l’Esperit del 
Senyor reposa sobre Ell”; i, de fet, cada 
vegada que les circumstàncies o els altres 
podien fer trontollar la seva identitat, re-
cordava la seva condició de Fill del Pare i 
pregava, en intimitat d’amor, al qui l’havia 
enviat. Pot haver-hi cap altra font de ale-
gria, d’estabilitat, d’entusiasme per viu-
re? Si hem perdut força, alegria, il·lusió, 
¿potser sigui perquè hem buscat l’alegria 
on no hi és; o, com diria Jeremies, “hem 
abandonat Déu, font d’aigua viva, i hem 
excavat cisternes esquerdades, que no re-
tenen l’aigua” (Jer 2,13) (o també el Segon 
Isaïes, “perquè hem gastat els diners com-
prant un pa que no alimenta i malgastat el 
nostre sou en menjars que no satisfan?”)?

Per altra banda, la proclamació de Jesús 
no es podia quedar en el reconeixement de 
l’Esperit sobre Ell. L’Esperit Sant és amor, 
expansió de vida, sortida d’un mateix, mis-
sió. Per això, tot d’una Jesús declara que el 
Senyor “l’ha ungit per portar la Bona Nova 
als desvalguts, a proclamar als captius la 
llibertat, als cecs el retorn a la llum... a pro-
clamar l’any de gràcia del Senyor.” Perquè 
si hem dit que l’alegria ens ve de sentir-
nos estimats, ungits per l’amor de l’Es-
perit, quan aquest amor esdevé concret i 
s’expandeix, com veritable explanació de 
la identitat, aleshores tota la missió resta 
amarada de alegria.

Una alegria, per tant, que no dependrà 
dels resultats, ni de la eficàcia del treball, 
ni del reconeixement públic, sinó simple-
ment del que som, en tant que el nostre 
ésser determina el que fem i com ho fem. 

(excés de confiança en la forma o el mèto-
de), tot penetrant l’Església, ens fa buscar 
prestigi, ens porta a caure en un funciona-
lisme empresarial, o ens embadaleix amb 
conquestes socials o polítiques o amb 
teràpies d’autoajuda, o ens duu a entrete-
nir-nos en discursos sobre “el que cal fer” i 
obsessionar-nos amb l’aparença. Les divi-
sions entre nosaltres, al si d’un món enca-
ra més enfrontat, amb conflictes històrics 
i presents, ens impedeix complir la missió 
de ser llevat de comunió i harmonia... (nn. 
93-101) 

Tota una constatació de fets, que po-
drien donar-se entre nosaltres, però que 
conclou amb la crida insistent: “Germans, 
que ningú no ens tregui la joia d’evangelit-
zar, el goig de ser comunitat i d’optar per 
la fraternitat, que ningú no ens robi l’es-
perança!

Heus aquí, doncs, tot un programa: 
busquem, conreem, la “fraternitat místi-
ca” (EG n. 92) Què és la fraternitat mística? 
Sens dubte no és aquella que es redueixi 
a l’afecte psicològic, o a les idees compar-
tides, o que s’alimenti d’una experiència 
d’elevació espiritualista...

(Hi ha una línia que desemboca en la 
tristesa: la manca d’evangelització i la soli-
tud. Hi ha una línia que culmina en alegria: 
l’evangelització i la fraternitat). Ho enten-
drem si som capaços de situar-nos avui en 
el lloc de Jesucrist, Gran Sacerdot, primer 
evangelitzador, l’Evangeli mateix. ¿Podrí-
em dir amb Ell “l’Esperit del Senyor reposa 
sobre meu, ja que Ell m’ha ungit per portar 
la Bona Nova als desvalguts... a proclamar 
l’any de gràcia del Senyor”? El cas és que 
no sols ho podem dir, sinó que ho hem de 
dir, sentir i fer. Tots, els ministres ordenats 
i el poble, tot ell sacerdotal, ungit per l’Es-
perit, al baptisme o al sagrament de l’orde.
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6 llibre de l’Apocalipsi, “una casa reial de 

sacerdots dedicats a Déu”, on els germans 
comparteixen el mateix amor.

Deixem-nos acompanyar per la presèn-
cia de Maria, al bell mig d’aquest poble i 
d’aquesta casa. Que sapiguem cantar amb 
ella i com ella el seu Magnificat, on l’Esglé-
sia trobarà sempre la seva identitat.

Mare de Déu de Montserrat, pregueu 
per nosaltres.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per això afirmem també que, si hem dei-
xat d’evangelitzar o les nostres tasques 
evangelitzadores no encomanen el goig de 
creure i l’alegria de l’Evangeli, serà perquè 
no vivim de l’Esperit o no li hem deixat que 
ens faci sortir de nosaltres mateixos vers 
els germans desvalguts...

Entenem, doncs, què significa la fra-
ternitat mística. La fraternitat mística és 
aquella que neix de la sortida de nosaltres 
mateixos vers l’altre, per tal de servir-lo. És 
la que neix de posseir l’Esperit Sant i dei-
xar-nos portar per Ell, és el nou espai de 
relacions personals i socials que brolla de 
l’amor de l’Esperit.

Germans, crec que no hem de buscar 
l’alegria, sinó només beure d’aquesta font. 
L’Esperit ens donarà ulls per veure el món 
tal com és, “dissentint, com diria Joan XXIII 
en el discurs d’obertura del Concili Vaticà 
II, dels profetes de calamitats”; podrem 
mirar i gaudir de la riquesa del misteri de 
l’Església d’avui, descobrirem la petjada 
de Déu en el germà i ens llançarem amb 
decisió a donar testimoniatge de la fe. I so-
bretot, crearem espais de comunió, “llocs, 
amb paraules de Benet XVI, on regenerar 
la pròpia fe en Jesús crucificat i ressusci-
tat, on compartir les pròpies preguntes i 
les preocupacions quotidianes, on discer-
nir en profunditat amb criteris evangèlics 
sobre la pròpia existència i experiència, 
amb la finalitat d’ordenar al bé i a la be-
llesa de les pròpies eleccions individuals i 
socials” (EG 77). L’Església esdevindrà un 
espai concret de l’amor de Déu en la his-
tòria concreta, un càntir d’aigua fresca en 
el desert de la vida (cf. EG 86), un refrigeri 
de comunió, una deu d’esperit missioner 
que no s’esgota... En fi, segons Isaïes ens 
diu avui, “un poble beneït per Déu”, on el 
món troba la benedicció o, com ens diu el 
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Impressions del bisbe Agustí sobre la Vi-
sita ad limina al seu retorn de Roma

Sant Feliu de Llobregat, 12-3-2014

“Crec sincerament que la Visita ad limina 
ha complert el que se n’ha d’esperar: una 
trobada en l’Esperit, de l’Església particu-
lar amb el centre essencial de comunió in-
terna i universal. Això que sona a fórmula 
feta, esdevé vida concreta i fecunda per a 
tots nosaltres. El to, l’estil i les vivències 
específiques d’encontres amb el papa, 
amb els germans, en el marc del diàleg 
personal i les celebracions litúrgiques, han 
afavorit el revifament de la vivència pro-
funda del goig que significa ésser membre 
d’aquesta Església nostra i del Senyor. 
Som veritablement una comunió de ger-
mans, que comparteix una mateixa fe i un 
mateix amor, encara que peregrinant en 
esperança.”

[ ]Articles i 
altres escrits
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• Mn. Sergi Sicília i Sansi ha estat no-
menat diaca adscrit, a la Parròquia de Sant 
Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat, amb 
data el 23 de març de 2014

• Mn. Pere Pujol i Pons, DP. ha estat no-
menat diaca adscrit a la Parròquia de San-
ta Maria, de Piera, i de la Parròquia de Sant 
Pere, d’Els Hostalets de Pierola, amb data 
23 de març de 2014

• Rvd. Sr. Sándor Benárik ha estat no-
menat vicari de la Parròquia Sant Vicenç 
Màrtir, de Sant Vicenç dels Horts, amb 
data 23 de març de 2014. 

Decret 04/14.-Actualització de les retri-
bucions de preveres i diaques 

Sant Feliu de Llobregat, 8-4-2014

Considerant la conveniència d’actualitzar 
les percepcions econòmiques dels preve-
res, segons les possibilitats del Fons comú 
diocesà de Sant Feliu de Llobregat.

D’acord amb els cànons 281 i 1274 del 
Codi de Dret Canònic, i havent realitzat les 
consultes oportunes;

Pel present decret disposem que aquest 
any, amb efecte des de primer de gener de 
2014, d’acord amb les normes diocesanes 
sobre la retribució dels preveres, vigents 
al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, sigui 
augmentat el valor del punt en un 1,5% (u 
i mig per cent).

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 [ ]Nomenaments
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6 4 de març. Visita ad limina apostolorum: El 

bisbe Agustí concelebra la Missa a la Basíli-
ca de Sant Pere, a la Capella de la tomba de 
l’apòstol. Els bisbes de les províncies ecle-
siàstiques de Barcelona, Tarragona i Gra-
nada visiten la Congregació per als Bisbes. 
Els bisbes de les províncies de Barcelona i 
Tarragona visiten el Pontifici Consell per a 
les Comunicacions Socials. Els bisbes de 
les províncies de Santiago de Compostel·la, 
Oviedo, Barcelona, Tarragona, Granada i Se-
villa visiten el Pontifici Consell per als Laics.
A continuació els bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense visiten la Basílica 
de Sant Joan in Laterano on resen la pregà-
ria de vespres.

5 de març. Visita ad limina apostolorum: El 
bisbe Agustí visita les Congregacions per 
a la Doctrina de la Fe i Vida Consagrada. 
El bisbe Agustí participa en la Statio de di-
mecres de cendra amb el papa Francesc a 
Sant Anselm i Santa Sabina.

6 de març. Visita ad limina apostolorum: 
Els bisbes de les províncies eclesiàstiques 
de Barcelona, Tarragona i Granada visiten 
la Congregació per a la Doctrina de la Fe. 
Els bisbes de les províncies eclesiàstiques 
de Barcelona i Tarragona visiten la Congre-
gació per a la Vida Consagrada i a continu-
ació la Secretaria d’Estat on són rebuts per 
Mons. Dominique Mamberti.

7 de març. Visita ad limina apostolorum: 
Els bisbes de les províncies de Barcelona i 
Tarragona visiten el Pontifici Consell per a 
la Cultura. Els bisbes de les províncies de 
Barcelona i Tarragona són rebuts pel papa 
Francesc a la Biblioteca Privada on li rega-
len la Col·lecció Completa de Clàssics Cris-
tians del segle XX, traduïda al català i els 

MARÇ

2-8 de març. Visita ad limina apostolo-
rum. El bisbe Agustí i el Secretari general 
participen en la Visita ad limina del segon 
grup de diòcesis de la Conferència Episco-
pal Espanyola. La Visita es realitza del 3 al 
8 de març a Roma, visitant, entre altres, 
diferents congregacions, les basíliques 
majors i, especialment l’encontre amb el 
papa Francesc. Des de Secretaria general 
s’ha coordinat l’elaboració de l’informe del 
quinquenni demanat per la Visita en l’any 
2014 i que recull informació entre 2006 i 
2014.
Setmana catalana de la Família, organitza-
da per la Delegació diocesana de Família 
i Vida.

3 de març. Visita ad limina apostolorum: 
Els bisbes de les províncies eclesiàsti-
ques de Barcelona, Tarragona i Granada 
visiten la Congregació per al Clergat. El 
papa Francesc rep en audiència els bisbes 
de la Conferència Episcopal Espanyola a 
la Sala Clementina. Els bisbes espanyols 
dinen al Pontificio Colegio Español de San 
José. Els bisbes de les províncies de Bar-
celona, Tarragona i Oviedo visiten el Pon-
tifici Consell per a la Promoció de la Nova 
Evangelització.

[ ]Crònica
diocesana
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volums de la Col·lecció Magisteri de Claret 
des de Benet XVI ençà. El bisbe Agustí con-
celebra la Missa a la Basílica de Sant Pau 
Extramurs.

8 de març. Visita ad limina apostolorum: 
Els bisbes de les províncies de Santiago 
de Compostel·la, Oviedo, Barcelona, Tarra-
gona, Granada i Sevilla visiten la Congre-
gació per al Culte Diví i la Disciplina dels 
Sagraments. El bisbe Agustí concelebra la 
Missa a la Basílica de Santa Maria la Major.

9 de març. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia en la Jornada Catalana de la Família, 
a la Capella de la Casa de l’Església.
Trobada de catecúmens a la Casa de l’Es-
glésia.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en el 
Primer diumenge de Quaresma a la Cate-
dral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llo-
bregat, amb la celebració del ritu de l’elec-
ció dels catecúmens.

10 i 11 de març. XXXV Trobada de delegats 
de Santuaris de les diòcesis de la CET a 
Sitges.

10 de març. El bisbe Agustí presideix la 
trobada de delegats de Santuaris de les 
diòcesis de la Conferència Episcopal Tar-
raconense a Sitges, com a bisbe encarre-
gat d’aquest àmbit pastoral. El lema de la 
XXXV Trobada és: “L’art com a eina d’Evan-
gelització.”

11 i 14 de març. El bisbe Agustí participa 
en l’Assemblea Plenària de la Conferència 
Episcopal Espanyola a Madrid.

11 de març. Recés de Quaresma per a pre-
veres i diaques de la Diòcesi a la Residèn-

cia Mare Ràfols de Vilafranca del Penedès. 
El recés es dirigit pel P. Toni Pou, monjo de 
Montserrat al voltant del Missatge de Qua-
resma del papa Francesc. 

13 de març. Primer aniversari de l’elecció 
del papa Francesc.

15 i 16 de març. El bisbe Agustí presideix 
el recés de Quaresma dels diaques de Ca-
talunya i les seves esposes amb el tema 
“l’Esperit de les benaurances”, a la casa 
d’espiritualitat de la Sagrada Família de 
Rubí.

15 de març. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Consell Pastoral Diocesà, a la 
casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Famí-
lia i Vida, a la Casa de l’Església.

16 de març. El bisbe Agustí assisteix al di-
nar d’homenatge pel 60è aniversari d’or-
denació presbiteral de Mn. Francesc Nico-
lau i 25è aniversari d’ordenació diaconal 
de Mn. Jaume Sedó, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en el 
Segon diumenge de Quaresma a la Catedral 
de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.

18 de març. El bisbe Agustí presideix la 
roda de premsa i acte de presentació de 
Càritas diocesana, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Vocacional, a la Casa de l’Església.

20 de març. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’arxiprestos de la Vicaria del Llobre-
gat, a la Casa de l’Església.
Trobada de formació de les Càritas dioce-
sanes de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, 
a la Casa de l’Església.
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6 cinquena comunitat neocatecumenal de 

la parròquia de Sant Antoni de Pàdua, de 
Sant Vicenç dels Horts.

30 de març. El bisbe Agustí imparteix la 
Conferència Quaresmal “Nou èxode de 
l’Església”, a la Catedral, amb interven-
cions musicals de la soprano Sra. Carme 
Miró i, al piano, el Sr. Héctor París.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en el 
Quart diumenge de Quaresma a la Cate-
dral. En tots dos actes, hi assisteixen reli-
giosos i religioses de la Diòcesi, fent coin-
cidir el recés de Quaresma de la Delegació 
diocesana per a la Vida Consagrada.

31 de març. El bisbe Agustí participa en 
la Taula rodona “Comprendre la vida per 
transformar el món” en la Cloenda de les 
Jornades de Quaresma, organitzades per 
l’arxiprestat de Piera-Capellades. A conti-
nuació presideix l’Eucaristia. Tots dos ac-
tes es fan en el temple de la parròquia de 
Santa Maria a Capellades.

ABRIL

2 d’abril. El bisbe Agustí imparteix una 
conferència en la quarta hora de la Facul-
tat de Teologia de Catalunya, amb el tema 
de la conversió, fent referència a la seva 
publicació, amb motiu de l’Any de la fe: 
Creure la força del testimoniatge.

4 d’abril. Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix la litúrgia del 
Segon Escrutini Baptismal amb la quarta 
comunitat neocatecumenal de la parrò-
quia de Sant Josep Obrer, de Sant Boi de 
Llobregat.
Reunió de la Delegació de la Pastoral de 
la Salut.

21 de març. Reunió del Consell Episcopal.
Trobada de formació de les Càritas dioce-
sanes de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, 
a la Casa de l’Església.

22 de març. El bisbe Agustí presideix la Vi-
gília de Pregària per la Vida, a la Catedral 
de Sant Llorenç.

23 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia en el Tercer diumenge de Qua-
resma a la Catedral i confereix les ordes 
sagrades del presbiterat a Mn. Sándor 
Benárik i del diaconat al seminarista Sergi 
Sicília Sansi i al Sr. Pere Pujol Pons, com a 
diaca permanent.

25 de març. Festa de l’Encarnació. Delega-
ció de Família i Vida.
El bisbe Agustí participa al dinar de la Fes-
ta patronal de la Residència Sacerdotal de 
Sant Josep Oriol, a Barcelona.

26 de març. Acte en memòria de Mons. 
Pere Tena i Garriga, bisbe auxiliar emèrit 
de l’arquebisbat de Barcelona, a la Facul-
tat de Teologia de Catalunya.
Reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Pe-
nedès, Anoia, Garraf a Sitges.

27 de març. Reunió preparatòria de la Mis-
sa del Crisma.
Vetlla de pregària per les vocacions, a la 
capella de la Casa de l’Església.

28 de març. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix la reunió de la 
Fundació Laurentius, a la Casa de l’Esglé-
sia.

29 de març. El bisbe Agustí presideix la 
litúrgia d’entrega del Parenostre amb la 
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13 d’abril. El bisbe Agustí presideix la be-
nedicció solemne de Rams a la plaça de la 
Vila de Sant Feliu de Llobregat i, a continu-
ació, presideix l’Eucaristia del Diumenge 
de Rams a la Catedral.

13-15 d’abril. Delegació diocesana per a la 
Vida Consagrada. Jornades de Formació a 
Montserrat.

15 d’abril. El bisbe Agustí s’entrevista 
amb el sr. Marc Castells i Berzosa, dipu-
tat delegat de la Diputació de Barcelona 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. 
A continuació participen en la trobada el 
sr. Alcalde de Sant Feliu de Llobregat amb 
dos regidors i reben de mans del sr. Cas-
tells el Pla director per a l’arranjament de 
la Catedral de Sant Llorenç. I hi assisteix 
també el Delegat de Patrimoni. Tot seguit 
es desplacen a la Catedral per a conèixer 
directament el temple de la Catedral de 
Sant Llorenç. 
Reunió de la Delegació diocesana per al 
Diaconat, a la Casa de l’Església.

16 d’abril. El bisbe Agustí presideix la 
Missa del Crisma a la Catedral de Sant 
Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, amb la 
benedicció dels Sants Olis. En la mateixa 
celebració es fa una col·lecta per a Càritas 
diocesana. A continuació, a l’Auditori de la 
Casa de l’Església, es presenta Catalonia 
Sacra i es té un record especial als preve-
res i diaca que celebren l’aniversari d’or-
denació. Tot seguit els preveres, diaques, 
seminaristes i alguns treballadors partici-
pen en el dinar de germanor, a la Casa de 
l’Església. 

17 d’abril. El bisbe Agustí comparteix el 
dinar amb els preveres i diaques de la ciu-

5 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia a la capella de la Casa provincial dels 
Germans de Sant Joan de Déu i, amb dues 
persones més, rep el reconeixement i Car-
ta de Germà de la Congregació.

6 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia en el Cinquè diumenge de Quaresma 
a la Catedral.

8 d’abril. El bisbe Agustí presideix la cele-
bració de la col·locació de la primera pedra 
del centre educatiu Highlands School d’Es-
plugues de Llobregat.
El bisbe Agustí participa, juntament amb 
el P. Josep M. Soler OSB, abat de Montser-
rat, Ángel de Arriba i com a moderadora 
na Núria Mañé, en la taula rodona amb el 
lema “Pistes per viure i creure en temps de 
crisi”, organitzat per l’Espai Betània de la 
parròquia de Sant Joan Baptista i les altres 
parròquies de Vilanova i la Geltrú. La Taula 
rodona es fa a l’escola de Santa Teresa, de 
Vilanova i la Geltrú. A continuació, el bisbe 
Agustí participa en un sopar amb els po-
nents i representants de la comunitat cris-
tiana de la Parròquia de Sant Joan Baptista 
i preveres de l’Arxiprestat.

9 d’abril. El bisbe Agustí visita les obres 
del nou temple de la parròquia de Sant An-
toni Maria Claret, de Sant Boi de Llobregat.

11 d’abril. Consell Episcopal.

12 d’abril. El bisbe Agustí participa en la 
trobada de voluntaris de Càritas diocesa-
na a Montserrat. El bisbe Agustí presideix 
la Missa conventual i participa en els actes 
organitzats a continuació: dinar i presenta-
ció d’un audiovisual sobre la realitat de Cà-
ritas a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
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6 El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 

Catedral, en el segon Diumenge de Pasqua 
i Festa de la Mare de Déu de Montserrat, 
Patrona de la Diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat.

tat de Sant Feliu de Llobregat, en el dia de 
Dijous Sant.
El bisbe Agustí presideix la celebració del 
Dijous Sant, a la Catedral. Tot seguit par-
ticipa en l’Hora Santa davant l’altar de la 
reserva, a la Capella del Sant Sagrament 
de la Catedral.

18 d’abril. El bisbe Agustí presideix la pre-
gària de l’Ofici de Lectures i Laudes a la 
Catedral. 
El bisbe Agustí presideix la celebració del 
Divendres Sant, a la Catedral. En la cele-
bració es té una intenció especial pel bisbe 
Agustí en l’aniversari de la Seva ordenació 
episcopal. A continuació presideix la pre-
gària del Viacrucis.

19 d’abril. El bisbe Agustí visita els parti-
cipants en la trobada de Setmana Santa i 
Pasqua del Moviment de la JOC a la Casa 
d’Espiritualitat dels Fills de la Sagrada Fa-
mília de Begues. Al mateix lloc, després 
de la pregària del matí, es reuneix amb 
l’equip de responsables del Moviment.
El bisbe Agustí presideix la Solemne Vetlla 
Pasqual de la Resurrecció del Senyor, a la 
Catedral.

20 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia del diumenge de Pasqua a la par-
ròquia de Sant Genís, de Torrelles de Foix.

21 d’abril. El bisbe Agustí concelebra en la 
Missa funeral per Mons. Ramon Malla, bis-
be emèrit de Lleida, a la Catedral de Lleida.

27 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Aplec 
Pasqual a la parròquia de Sant Pere i Sant 
Pau del Prat de Llobregat on presideix 
l’Eucaristia i confereix el sagrament de la 
Confirmació.
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6com a bisbat nou, fruit de la subdivisió 
de l’Arquebisbat de Barcelona l’any 2004, 
s’ha anat teixint també la subdivisió de 
Càritas, fins ara de Barcelona-Sant Feliu de 
Llobregat-Terrassa, en entitats autònomes 
per a cada diòcesi.

Joan Torrents deia que la missió de Càri-
tas és “acollir i treballar amb les persones 
en situació de pobresa i necessitat, perquè 
siguin protagonistes del seu propi desen-
volupament integral, des del compromís 
de la comunitat cristiana”. Aquesta tasca 
inclou, explicava el director de Càritas Di-
ocesana de Sant Feliu de Llobregat, l’acció 
social, la sensibilització i la denúncia de 
les situació d’injustícia. Va posar èmfa-
si també durant la seva intervenció en el 
valuós actiu que suposa la presència d’un 
miler de voluntaris i voluntàries al territori 
del bisbat.

Conxa Marquès va presentar d’un en un 
els 8 programes en marxa actualment a la 
diòcesi:

• Acollida i acompanyament, que s’en-
tén com l’inici d’un procés que té com 
a objectiu millorar les condicions de 
vida de les persones, a partir de la 
seva participació activa.

• Cobertura de necessitats bàsiques, 
que inclou alimentació, despeses 
d’habitatge i per a la infància.

• Infància, amb el reforç educatiu i el 
suport materno-infantil.

• Suport psicoterapèutic, amb una 
atenció psicopedagògica i uns tallers 
terapèutics.

• Formació i ocupació, que contem-
pla els centres d’acollida i formació 
(CAIF) i la formació en habilitats pre-
laborals.

• Sense llar, que ofereix pisos compar-
tits per a homes i dones, la Llar d’Aco-

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

Neix la Càritas Diocesana! Ajuda’ns a 
créixer

Sant Feliu de Llobregat, 19-3-2014

Ahir dimarts 18 de març a les 11.00 h, va 
tenir lloc a la Casa de l’Església, seu del 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat la roda 
de premsa de presentació de Càritas Dio-
cesana de Sant Feliu de Llobregat, que ha 
començat enguany la seva singladura au-
tònoma.

El bisbe Agustí Cortés, el director de Cà-
ritas Diocesana, Joan Torrents, i la cap de 
l’Àrea Social, Conxa Marquès, van parlar 
respectivament de la component caritati-
va, constitutiva i fonamental de l’Església; 
de la missió i els eixos de Càritas Diocesa-
na; dels projectes que es duen a terme al 
territori de la diòcesi. Van assistir-hi també 
coordinadors de les Càritas arxiprestals 
i parroquials, alguns vicaris episcopals i 
rectors, voluntaris i treballadors de Càritas 
i de la Casa de l’Església.

Mons. Agustí Cortés va explicar l’origen 
de Càritas, com a institució que concreta 
l’acció social i caritativa de l’Església uni-
versal, que neix fa mig segle, als voltants 
del Concili Vaticà II. Aquesta institució es 
materialitza a cada diòcesi del món, i per 
això, després d’uns anys de recorregut 

[ ]Informacions
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6 anys han estat desenvolupant al territori 

de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 
destacant que l’acció social de l’església 
a través de Càritas no s’inicia ara amb la 
creació de la nova Càritas, sinó que l’acció 
preferencial pels pobres s’ha estat desen-
volupant des de ja fa molt de temps, grà-
cies a l’acció de voluntaris i professionals 
contractats, que esdevenen signe visible 
de l’amor de Déu, per a totes aquelles 
persones que pateixen necessitats i que 
s’apropen a Càritas cercant esperança.

Per la seva banda el pare Josep Maria 
Soler, abat de Montserrat, va voler donar la 
benvinguda al Santuari a tots els voluntaris 
i participants a la Trobada i va encomanar la 
tasca de Càritas Diocesana de Sant Feliu i 
de tots els seus voluntaris, a la Mare de Déu 
de Montserrat, com a patrona del nostre 
Bisbat. En paraules del pare abat, Càritas 
ha de ser part de les comunitats cristianes, 
perquè el culte a Déu, la pregària i els sa-
graments són inseparables de la diaconia, 
del servei als altres; una església que no fos 
servidora, no seria l’església de Jesucrist.

Mons. Agustí Cortés, va aprofitar l’avi-
nentesa de tenir aplegats una part impor-
tant dels voluntaris de Càritas de la diò-
cesi, per fer una reflexió dels motius que 
ens han de moure com a voluntaris per a 
desenvolupar l’acció social i preferencial 
pels pobres que constitueix la missió de 
Càritas. Fent un paral·lelisme amb el que 
podria haver contestat el propi Jesús a una 
pregunta com aquesta, el bisbe Agustí veia 
clara la resposta: el que ens ha de moure 
és que Déu és amor, i aquest amor de Déu 
és expansiu de nosaltres cap a l’altre per 
afavorir-li l’existència, però també de Déu 
mateix cap a nosaltres.

Finalment Sebastián Mora, secretari 
general de Cáritas Española, va oferir una 

llida Magdalena Bonamich (Molins de 
Rei) i el Centre d’Acollida Abraham 
(Vilafranca del Penedès), amb 193 
persones en acollida diürna i 295 per-
sones pernoctant.

• Habitatge social, un exemple del qual 
és la recentment inaugurada Llar 
l’Olivera, a Gelida.

• Vellesa, que atén les persones ancia-
nes més desprotegides, amb escas-
sos mitjans econòmics i sense xarxa 
relacional.

L’acció de Càritas en el seu conjunt, al 
territori del bisbat de Sant Feliu de Llobre-
gat durant l’any 2013, ha arribat a 12.388 
famílies i un total de 46.199 persones, és a 
dir, un 2’5% més que l’any 2012.

Prop de 450 voluntaris de Càritas Dioce-
sana de Sant Feliu de Llobregat a Mont-
serrat

Sant Feliu de Llobregat, 14-4-2014

Dissabte passat, 12 d’abril, amb el bisbe 
Agustí, l’abat de Montserrat, i el secretari 
general de Càritas Española.

Aquest primer aplec dels voluntaris de 
la recentment constituïda Càritas Dioce-
sana es va iniciar amb la participació a la 
Missa Conventual del Monestir de Mont-
serrat, que va ser presidida per Mons. 
Agustí Cortés.

Tot seguit els voluntaris van poder gau-
dir d’una ponència on van intervenir a part 
del Sr. Sebastián Mora que era el ponent, 
Mons. Agustí Cortés, el Pare Abat, Josep 
Maria Soler, i el Sr. Joan Torrents, director 
de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llo-
bregat.

Joan Torrents va voler agrair a tots els 
voluntaris, la tasca que durant tants i tants 
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pare abat de Montserrat, Josep Maria So-
ler, el rector del Seminari Conciliar, Josep 
Maria Turull, i els vicaris episcopals, Jau-
me Berdoy, Josep Maria Domingo i Anton 
Roca. Hi han assistit nombrosos fidels, 
entre els quals, representants de Càritas, 
del Consell Pastoral Diocesà, delegats dio-
cesans, religiosos i religioses.

A la seva homilia, el bisbe Agustí ha 
començat amb una acció de gràcies a Déu 
per la vivència autèntica de germanor que 
aprecia a la nostra Església diocesana. El 
nucli de les seves paraules ha estat una re-
flexió al voltant de l’alegria cristiana, com 
és, d’on neix... Ho ha fet tenint present 
l’ambient en el qual vivim i evidenciant les 
aportacions de l’exhortació apostòlica del 
papa Francesc, Evangelii Gaudium. Entre 
altres coses, ha dit que “la veritable joia 
ens ve de saber-nos estimats” i en un altre 
moment exhortava els fidels per tal que 
“ningú no ens tregui la joia d’evangelitzar, 
el goig de ser comunitat, d’optar per la fra-
ternitat, que ningú no ens robi l’esperan-
ça”. L’última referència ha estat a la Mare 
de Déu, sota l’advocació de Montserrat, i 
al seu cant del Magnificat, que expressa la 
identitat de l’Església.

Abans de la conclusió de l’eucaristia, 
s’ha recordat i agraït la fidelitat d’alguns 
capellans que celebren els seus 25, 50 o 
60 anys d’ordenació:

25 anys: El diaca Jaume Sedó, i el preve-
re Manuel Gómez.

50 anys: Mn. Vicenç Royo, Mn. Joaquim 
Rovirosa, Mn. Joan Puig, P. Salvador Solà.

60 anys: Mn. Francesc Nicolau, Mn. Ce-
lestí Bravo, Mn. Magí Gasull, Mn. Ramon 
Català.

Després de la Missa del Crisma, els 
preveres, diaques i seminaristes presents 
s’han aplegat a l’Auditori de la Casa de 

ponència a tots els voluntaris de Càritas 
presents a la trobada. Va començar agraint 
la vocació de tots els qui formem Càritas 
que, en paraules seves, no és cap altra que 
la de “ser servidores de los más pobres en 
la Iglesia”. Una vocació que parteix de la 
trobada amb Déu mateix ja que “el volun-
tario o es místico o no serà”. Va destacar 
que “el escándalo de la gratuidad”, parteix 
d’aquesta vocació del donar sense esperar 
res a canvi, no només a nivell econòmic si 
no com a reconeixement, prestigi, agraï-
ment... “Dar gratis lo que gratis hemos re-
cibido... No estamos para recibir, estamos 
para dar”.

Sebastián Mora deia que Càritas és el 
rostre organitzat de la Caritat de l’Església, 
però que sense la comunitat no som res. 
Finalment, va voler recordar unes paraules 
del papa Francesc, que reafirmen de ma-
nera clara la missió de Càritas i que ens 
han de servir per tenir present quin ha de 
ser el nostre compromís en la nostra acció 
diària com a voluntaris de Càritas: “ La mi-
sión del cristiano es servir, acompañar y 
defender”, l’acollida, l’acompanyament i 
la denúncia.

Un centenar de preveres i diaques a la 
Missa del Crisma

Sant Feliu de Llobregat, 16-4-2014

Avui, a la Catedral de Sant Llorenç, ha tin-
gut lloc l’eucaristia on es beneeixen els 
sants olis.

Com ja és tradició al Bisbat de Sant Fe-
liu de Llobregat, avui, dimecres sant, s’ha 
fet aquesta celebració, amb un significat 
marcadament diocesà. Hi eren presents 
un centenar de preveres i diaques que han 
concelebrat amb el bisbe Agustí Cortés, el 
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6 Fonseca, anterior i actual superior provin-

cial de l’Orde.

Lliurament del Pla Director de la Catedral 
de Sant Llorenç

Dimarts 15 d’abril va tenir lloc a la Casa 
de l’Església aquest acte, en el qual, el 
Sr. Marc Castells, diputat delegat d’Infra-
estructures, Urbanisme i Habitatge de la 
Diputació de Barcelona, va lliurar al bis-
be Agustí Cortés el Pla Director de la ca-
tedral, elaborat durant l’últim any i mig.  
Hi van assistir també l’alcalde de Sant Fe-
liu de Llobregat, Jordi Sanjosé, i els tinents 
d’alcalde Rosa M. Martí i Manuel Carrion.

La Fundació Laurentius va sol·licitar su-
port al president de la Diputació per a la 
redacció del Pla Director, que inclou una 
descripció del monument i de les seves 
patologies arquitectòniques, dels usos 
d’espais i una proposta d’actuació.

Segons un concurs públic, la Diputació 
va adjudicar la direcció del projecte a l’ar-
quitecte Xavier Guitart.

A partir d’ara la Fundació Laurentius ha 
de treballar per a l’execució de les actua-
cions proposades, en col·laboració amb 
l’Ajuntament i altres institucions, i segons 
la disponibilitat pressupostària.

l’Església, on s’ha presentat el projecte 
Catalonia Sacra, amb les seves aplicacions 
concretes al territori de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat. El dinar de germanor a 
la Casa de l’Església ha conclòs aquesta 
jornada d’especial significat diocesà.

Carta de germandat de l’Orde Hospitalari 
de Sant Joan de Déu per al bisbe Agustí 
Cortés i Mn. Lluís Alonso

Els germans de Sant Joan de Déu han vol-
gut concedir aquest reconeixement a tres 
persones: El bisbe Agustí Cortés, Mn. Lluís 
Alonso, rector de la Parròquia de Sant Bal-
diri i la Sra. Immaculada Roig, responsable 
de RR.HH. del Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, de Sant Boi de Llobregat, a la capella 
del qual va tenir lloc l’acte el passat dis-
sabte 5 d’abril.

La motivació d’aquest iniciativa va que-
dar expressada en la monició d’entrada 
a l’eucaristia durant la qual es va lliurar 
aquesta Carta als homenatjats, on, entre 
altres coses, s’explicava que l’Orde se sent 
impulsat a fer partícips dels seus béns 
espirituals a persones especialment vin-
culades a la Institució, a les quals agrega 
mitjançant la Carta de Germandat, que en 
nom de l’Orde atorga el Superior General. 
Els requisits dels designats són que professi 
la fe cristiana, que mantingui una condició 
exemplar en la vida i el fet d’haver manifes-
tat l’estima per l’Orde, cooperant de mane-
ra notable en les seves obres d’hospitalitat. 
Amb un to de profund agraïment i de joia 
per la vinculació ara més estreta d’aques-
tes tres persones a la Família Hospitalària, 
l’eucaristia i el lliurament de la Carta es va 
desenvolupar amb la presència de nom-
brosos assistents, entre els quals hi havia 
el Gmà. Pascual Piles i el Gmà. José Luis 
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6 va a donar un vertader protagonisme al 

laïcat en l’acció evangelitzadora de l’Esglé-
sia, afavorint la seva experiència creient 
adulta i sòlida per a ser veritable llevat en 
la presència enmig del món, i sentint-se 
plenament església que prega, celebra i 
actua en el món, alhora peixos i pescadors 
-glossant la il·lustració de la convocatòria.

La segona aportació, a càrrec de Jaume 
Galobart (delegat del Catecumenat i mem-
bre de l’equip d’Apostolat Seglar a Terras-
sa) ens convidava a ser “la primera pàgina 
de l’Evangeli” per a molts, amb conscièn-
cia de la singularitat de cada persona i de 
cada situació on el volem mostrar i des de 
la consciència de centralitat de Jesús per a 
l’experiència de fe.

La tercera ponència a càrrec d’Anna 
M. Almuni (delegada d’Apostolat Seglar 
a Barcelona) ens convidava a la vivència 
d’una espiritualitat profunda d’arrela-
ment en l’amor de Déu, que lluny de ser 
un refugi ens urgeix a sortir enfora -a les 
perifèries-, a “fer-nos càrrec” dels altres i 
a acompanyar-nos mútuament en el camí 
de la vida.

Ha seguit un petit refrigeri i una esto-
na llarga de treball de grups que perme-
tia conèixer i compartir tant la riquesa de 
realitats com els reptes principals que vi-
vim i als quals volem respondre. Després 
d’una breu comunicació compartida final, 
i de l’aportació de la coordinadora de mo-
viments d’acció catòlica sobre l’aportació 
dels moviments d’Acció Catòlica a la mis-
sió evangelitzadora de l’Església, la cele-
bració de l’eucaristia presidida pel bisbe 
Xavier Novell i el dinar a la mateixa Casa 
de l’Església ha clos la trobada.

Sant Feliu de Llobregat acull la Jornada 
d’Apostolat Seglar de Catalunya amb el 
lema “Apostolat Seglar: camins d’evan-
gelització”

Sant Feliu de Llobregat, 5-4-2014

Més de vuitanta persones de diferents re-
alitats laïcals i consiliaris busquen junts 
camins d’Evangelització

Aquest dissabte 5 d’abril, la Casa de 
l’Església de Sant Feliu de Llobregat ha 
acollit la Jornada d’Apostolat Seglar de Ca-
talunya, que convoquen les deu diòcesis 
amb seu a Catalunya.

L’objectiu d’aquesta jornada, expressat 
en la convocatòria és múltiple: fer visible 
aquesta realitat d’apostolat seglar, ajudar 
a la coneixença mútua, aportar elements 
formatius per a créixer en consciència 
d’evangelització i recollir les iniciatives 
que ajudin a promoure aquest apostolat 
seglar.

Després de la presentació de la jornada 
en la qual s’han fet presents també els bis-
bes Xavier Novell, Agustí Cortés i Francesc 
Pardo, tres ponents han ajudat en el tre-
ball dels assistents:

La primera aportació a càrrec de Cori 
Casanova (membre del moviment de pro-
fessionals catòlics de Barcelona) convida-

[ ]Vicaria 
d’Apostolat 
Seglar i 
Evangelització



1 0 7

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 5

6

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

informació del treball sobre l’Exhortació 
apostòlica Evangelii gaudium i la sortida 
de l’Arxiprestat de Sant Feliu de Llobre-
gat a Vic; presentació de la Sra. M. Isabel 
Campmany com a Delegada diocesana de 
Catequesi en substitució de la Sra. Pilar 
García Sayago; roda de premsa de pre-
sentació de Càritas diocesana del dia 18 
de març a la Casa de l’Església i trobada 
de voluntaris a Montserrat del dissabte 12 
d’abril; creació de la Delegació diocesana 
per al diaconat permanent i nomenament 
de Mn. Josep M. Gómez, com a Delegat; in-
formació de les properes ordenacions del 
dia 23 de març a la Catedral; informació 
sobre la capella de l’Aeroport en la T1 i de 
les gestions amb AENA per a la coordina-
ció dels serveis religiosos, i, finalment, el 
bisbe convida a participar en la Missa del 
Crisma de Dimecres Sant. 

Sant Feliu de Llobregat, 15-3-2014

Després de la pregària, a la capella de la 
Casa de l’Església, la salutació i l’aprova-
ció de la l’acta del dia 15 de març, el bisbe 
Agustí informa de la Visita ad limina realit-
zada en els dies del 3 al 8 de març a Roma 
i presenta al nou Secretariat i la Secretària 
del Consell, la Sra. Maria Carme Molins.

A continuació s’inicia el tema de refle-
xió, encetat en la darrera reunió, sobre 
el document de la Conferència Episcopal 
Espanyola: La coordinació de la Família, 
la Parròquia i l’Escola en la transmissió 
de la fe. En aquesta reunió es fa present 
Mn. Carles Muñiz, Delegat de joventut, per 
a presentar l’apartat del document referit 
a la transmissió de la fe en l’àmbit de la 
parròquia.

Després del descans, el bisbe Agustí fa 
la consulta als consellers sobre la forma 
de concretar una possible reflexió diocesa-
na referent al desè aniversari de la creació 
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

Finalment es dóna un seguit d’informa-
cions: petició de la creació a la Diòcesi del 
Moviment de Vida Creixent; presentació 
del nou número de la revista “Crit solida-
ri” de Pastoral Obrera i la propera Jornada 
d’Apostolat Seglar de les diòcesis catala-
nes, el dia 5 d’abril a la Casa de l’Església; 

[ ]Consell
Pastoral
Diocesà
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cipar ben activament.
L’ambient de la trobada va tenir un to 

molt positiu, ja que si bé és cert que les difi-
cultats hi són, no ho és menys que d’ il·lusió 
i ganes no ens en falten.

La nostra societat secularitzada no està 
molt predisposada a rebre el missatge de 
la Bona Nova de l’Evangeli; per això mateix 
cal que la nostra tasca catequètica sigui 
ben realista i, com va dir Mons. Sebastià, 
recollint les paraules del papa Francesc, 
destacant “l’art de l’acompanyament”. Es 
fa palesa la necessitat d’escoltar el que 
la nostra comunitat ens demana, acom-
panyar els catequistes en la seva missió, 
estar sempre atents a qui se’ns acosta i so-
bretot confiar en la força de l’Esperit que 
empeny i renova tota tasca eclesial.

Van destacar, entre les respostes dels 
preveres, la seva confiança en el col·lectiu 
de catequistes que, amb constància i zel, 
fan directament aquesta tasca d’acompa-
nyar en la fe, tant els joves, els adults i els 
infants i comparteixen el goig d’anunciar 
l’Evangeli.

Igualment es va fer palesa la necessitat 
de posar en comú aquelles experiències 
que es fan arreu per tal que tothom se’n 
pugui aprofitar.

Es va donar la importància que té con-
siderar la catequesi com un itinerari de fe 
que es va seguint i va creixent al llarg de 
la vida i el risc que quedi reclòs en l’etapa 
infantil i no progressi.

Després de la ponència de Mons. Sebas-
tià, va seguir una colla d’intervencions ben 
lliures dels preveres presents. Posteriorment 
es van exposar tres experiències relaciona-
des amb la catequesi: Misses familiars i amb 
infants, acompanyament de joves i adoles-
cents, i l’acompanyament dels catequistes.

Matinal de preveres i diaques sobre la ca-
tequesi

Sant Feliu de Llobregat, 2-4-2014

El passat dilluns dia 31 de març a iniciativa 
del Secretariat Interdiocesà de Catequesi 
que aplega totes les diòcesis de Catalunya 
i les Illes, va tenir lloc al Seminari de Bar-
celona la Matinal per a Preveres i Diaques 
sobre la Catequesi.

Aquesta matinal, respon a la reflexió 
iniciada al SIC el passat mes de juliol sobre 
el moment actual de la Catequesi a casa 
nostra, sobretot pensant en les persones 
que hi tenen una responsabilitat més di-
recta: bisbes, preveres, diaques, catequis-
tes, pares i mares de família.

Amb la presència de més d’un cente-
nar de preveres de totes les diòcesis, el 
Bisbe de Lleida Mons. Joan Piris, i dels 
delegats diocesans de catequesi, Mons. 
Sebastià Taltavull va fer la ponència ba-
sada en les respostes que els preveres 
havien enviat prèviament sobre la seva 
percepció i la seva experiència com a 
responsables de la catequesi a casa 
nostra.

La representació de la Diòcesi de Sant 
Feliu va ser prou reeixida; vam poder 
comptar amb la presència cap a una dese-

[ ]Catequesi
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Ritu d’elecció al catecumenat, el primer 
diumenge de quaresma 

El 9 de març, els deu catecúmens de la 
diòcesi que enguany es preparen a rebre 
els sagraments de la iniciació cristiana van 
tenir una catequesi especial a la Casa de 
l’Església, a partir de les 16.30 h, i a les 
19.00 h van participar a l’eucaristia presi-
dida pel bisbe Agustí a la Catedral de Sant 
Llorenç, en la qual va quedar emmarcat el 
ritu d’elecció o inscripció del nom. Aquests 
adults provenen de les parròquies de Sant 
Miquel (Molins de Rei), Santa Maria (Cas-
telldefels), Sants Just i Pastor (Sant Just 
Desvern), Santa Maria de Sales (Vilade-
cans) i Crist Salvador (Martorell).

Es va cloure l’acte compartint un dinar 
de germanor al mateix Seminari, i encara 
hi va haver qui es va animar a fer una visita 
catequètica a Santa Maria del Pi.

És tot un signe de la vitalitat de la nos-
tra Catequesi!

A la nostra web, hi trobareu publicada 
íntegrament la ponència de Mons. Sebas-
tià per tal que tothom se’n pugui aprofitar.

[ ]Servei 
diocesà per al 
catecumenat
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Jornada Diocesana de la Família

Vint-i-vuit famílies amb els seus fills, és a 
dir, un total de 56 adults i 30 infants entre 
1 i 13 anys, es van aplegar a la Casa de l’Es-
glésia el passat 9 de març. Al matí va ser 
una jornada de treball sobre el document 
“Transmissió de la fe a la família”, elabo-
rat a l’àmbit dels delegats de Família i Vida 
de la CET que coordina el bisbe Agustí. Les 
conclusions d’aquest treball fet en grups 
serviran per encetar des de la Delegació 
diocesana una reflexió per a la coordina-
ció entre la família, l’escola i la parròquia 
amb l’objectiu comú de la transmissió de 
la fe. L’eucaristia i el dinar de germanor 
van completar la Jornada.

Vetlla de Santa Maria a Montserrat

Entre la multitud de fidels que van assis-
tir-hi, una trentena de joves de la diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat van participar 
a la vetlla celebrada el 26 d’abril al santu-
ari. Com que coincidia en dissabte, molts 
d’ells van allargar l’estada durant el cap 
de setmana. Abans de sopar, un grup de 
joves van anar al Camí dels Degotalls, da-
vant la majòlica col·locada pel SIJ durant 
l’Any de la fe, a fer una pregària pels joves 
i la pastoral juvenil de Catalunya. La pre-
vetlla, animada per l’Orquestra Diocesana 
de Girona, va tenir un accent de preparació 
al proper Aplec de l’Esperit.

[ ]Joventut [ ]Família i Vida
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Tres nous ministres ordenats

Sant Feliu de Llobregat, 25-3-2014

Diumenge 23 de març va ser un dia gran i 
joiós per a la diòcesi, amb l’ordenació de 
tres nous ministres, a la Catedral de Sant 
Llorenç.

El bisbe Agustí va ordenar com a pre-
vere, Sándor Benárik, de la parròquia de 
Sant Vicenç Màrtir, de Sant Vicenç dels 
Horts; Sergi Sicília Sansi, seminarista que 
actualment col·labora a la parròquia de 
Sant Llorenç i Catedral, com a diaca; i Pere 
Pujol Pons, casat, de la Parròquia de Santa 
Maria de Piera, com a diaca permanent.

Nombrosos fidels de la diòcesi, i es-
pecialment de les comunitats parroquials 
dels tres ordenands van omplir de gom a 
gom el temple per aquesta celebració, que 
s’enquadrava també en el marc de la Jor-
nada del Seminari, al voltant de la festivi-
tat de Sant Josep.

Jornades a Montserrat

Sant Feliu de Llobregat, 15-4-2014

Del 13 al 15 d’abril de 2014 es van celebrar 
al Monestir de Montserrat, amb una bona 
participació de religiosos i religioses.
Van ser ponents el Gmà. Bernat Juliol, OSB, 
que va tractar el tema de la “Bíblia com a 
text inspirat”. El P. Josep-Enric Parellada, 
OSB, va aprofundir el tema de “La primera 
crida. La segona crida”. El P. Joan M. Mayol, 
OSB, que va fer una comparació dels diu-
menges de Quaresma amb els diumenges 
de Pasqua. El P. Bernabé Dalmau, OSB, 
sobre “El Papa Francesc, un any després” i 
també sobre els monjos màrtirs i els abats 
enterrats a la cripta de la Basílica.

El col·loqui amb el P. Abat Josep Mª So-
ler va esperonar a viure la fe, la vida consa-
grada i el paper important dels consagrats 
en l’Església.

En sessions nocturnes, a part de gaudir 
d’un bon concert a la Basílica, amb el Gmà. 
Andreu M. Martínez, OSB, es va poder gau-
dir d’una bona visita i explicació de l’orgue.

La participació en les celebracions li-
túrgiques, la bona convivència i l’exqui-
sida acollida de la comunitat monàstica 
van contribuir al bon desenvolupament 
d’aquestes jornades.

[ ] [ ]Vida consagrada Pastoral
vocacional
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Ponencia de Sebastián Mora en el en-
cuentro de voluntarios de Cáritas Dioce-
sana en Montserrat, 12-4-2014

(Transcripción de la charla)
Muchas Gracias, Sr. Obispo, Padre Abad, 
Joan, a todos y a todas, muchas gracias.

Tengo que confesar algo: estoy nervio-
so, y hacía tiempo que no me pasaba. Eso 
quiere decir que me estoy haciendo mayor, 
porque desde que llegué esta mañana acá, 
la responsabilidad me fue creciendo. Este 
ambiente, este espacio, este estar com-
partiendo el alma de un pueblo, el alma 
de una espiritualidad, tantos voluntarios 
y voluntarias en un momento histórico de 
lanzamiento de una Cáritas Diocesana, en-
troncada en su diócesis… a pesar del gra-
cejo malagueño, me estoy poniendo ner-
vioso. Y yo creo que eso es bonito, lo estoy 
viviendo como algo bonito porque es una 
responsabilidad compartir una experien-
cia, una reflexión, una invitación a pensar 
y repensarnos como Iglesia y a pensar y 
repensarnos como voluntarios de Cáritas.

 Me gustaría simplemente hacer una 
reflexión muy breve, porque así me lo han 
pedido, sobre qué celebramos hoy aquí. 
Pues mirad, hoy celebramos simplemente 
nuestra vocación. Simplemente, profun-
damente, tenemos que celebrar, tenemos 

que compartir, tenemos que dar gracias a 
la vocación que estamos viviendo todos y 
todas: ser servidores de los más pobres en 
la Iglesia. Y la vocación, como decía el Pa-
dre Abad, nos distingue en nuestro com-
promiso, de otros. No nos hace ni mejores 
ni peores, nos distingue, porque nos sen-
timos enviados. Nosotros estamos aquí, 
porque somos enviados; nosotros esta-
mos aquí, porque nos han llamado; no-
sotros estamos aquí, porque estamos en 
salida hacia el mundo. Y todo porque al-
guien nos ha dicho: “Ve y haz tú lo mismo” 
y eso es lo que estamos celebrando aquí y 
el gozo profundo de sentirnos enviados. Si 
algo representa hoy, eso que el Papa en la 
exhortación de “La alegría del evangelio”, 
nos invita a ser “Iglesia en salida”, pues 
somos nosotros, los de Cáritas, porque 
tenemos que estar permanentemente en 
salida, tenemos que estar saliendo, tene-
mos que estar rompiendo los muros de 
nuestras parroquias, de nuestros despa-
chos para salir a encontrarnos con el otro 
y en la vocación como voluntarios, como 
enviados a estar cerca, a compartir con los 
más pobres, yo creo que hay cinco rasgos 
que lo definirían.

El primero es que todo surge de un en-
cuentro. Decía el papa emérito Benedicto 
XVI en Deus Caritas est que el cristiano no 
se hace cristiano por una reflexión moral 
ni científica. Se hace cristiano por un en-
cuentro con el Dios de Jesús. Y nuestra 
partida como voluntarios de Cáritas es 
ese encuentro con el Dios de Jesús. De 
distintas maneras, con distintos rostros, 
con distintas  lenguas, con distintos ta-
maños, con distintos colores pero desde 
un encuentro profundo con el Dios de Je-
sús. Y eso es lo que nos hace vivirlo como 
gozo. Normalmente en la Iglesia, hemos 

[ ]Càritas
diocesana
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o no será voluntario, es decir, una persona 
con una profunda experiencia de Dios, una 
profunda espiritualidad de lo que significa 
sentirse enviado, mimado y acompañado.

Pero una espiritualidad, sería el segun-
do rasgo, que no es el simple ensimisma-
miento en uno mismo sino una espirituali-
dad que es resonancia del mundo. Reso-
nancia de los llantos del mundo, resonan-
cia de las alegrías del mundo, resonancia 
de las injusticias del mundo resonancia 
de las luchas del mundo por construir 
algo mejor. Resonancia. La espiritualidad 
cristiana en definitiva es como un tambor. 
En mi tierra, ahora, con las cofradías de 
Semana Santa, estuve la semana pasada 
ya en un acto y se escuchan los tambores 
ya, la realidad resuena. Bueno, pues el vo-
luntario de Cáritas es como un tambor, un 
tambor cuyos palillos no domina él ni ella, 
sino que dominan otros y nos resuena y 
nos duele cuando llegamos a casa. Deci-
mos: “Jolín, que llevo tres horas después 
de estar en la parroquia y todavía sigue 
purrum pum pum, purrum pum pum… 
Porque la señora María sigue diciéndome: 
“Mi hijo…”. Porque Pepe sigue diciéndo-
me: “Me he quedado sin trabajo…”. Por-
que… Purrum pum pum… Nos resuena la 
realidad, la espiritualidad cristiana es un 
tambor.

Es una espiritualidad de resonancia, 
una espiritualidad, que podemos decir por 
eso, que nos duele el mundo, como decía 
el poeta: “Todo es según el dolor con que 
se mira”. Por eso la espiritualidad cristiana 
es una espiritualidad del mundo, una es-
piritualidad en el mundo y especialmente 
el voluntario y la voluntaria de Cáritas se 
nutre de esa espiritualidad en el mundo. 
Por lo tanto, ese encuentro con Dios es un 
encuentro también con la realidad. No son 

distinguido las personas que nos dedicá-
bamos a la acción y las personas que se 
dedicaban a la contemplación. ¡Qué error, 
el hacer grupos entre las Martas y las Ma-
rías! Todos somos Marta y todos somos 
María. Aquí que tanta costumbre tenemos 
de ponernos varios nombres, aunque no 
seamos reyes, todos somos Marta y Ma-
ría. Todos y especialmente los voluntarios 
y las voluntarias, porque en realidad lo 
que somos es contemplativos en la acción, 
no podemos actuar sin esa contemplación 
y no podemos contemplar sin esa acción. 
Ora et labora, diríamos, y yo creo que esa 
profunda raigambre en el encuentro con 
el Señor es lo que nos hace capaces de 
transmitir y de hacer. Permitidme, porque 
estoy en familia… Verdaderamente cuando 
os miro, cuando me miro, nos damos cuen-
ta de que Dios ha escogido a los débiles 
del mundo, nos ha escogido por débiles, 
pero qué grandes somos en lo que hace-
mos, porque partimos de ese encuentro 
profundo, y por eso nos damos cuenta 
de que somos capaces de más de lo que 
nosotros mismos creemos que somos ca-
paces; por eso nos damos cuenta de que 
llegamos mucho más allá de lo que nunca 
pensábamos llegar y por eso nos damos 
cuenta de que hacemos cosas que nunca 
imaginábamos hacer. Hace poco me decía 
el hijo de una voluntaria de Cáritas que te-
nía 80 y tantos años (la voluntaria) decía: 
“Es que mi madre hace cosas que ni el mé-
dico se cree que pueda hacer. Pero cuando 
sale para lo de Cáritas, ¡es que hasta corre, 
es que hasta corre!”. Es ese profundo en-
cuentro. Decía Karl Rahner, un teólogo del 
que todos habréis escuchado, hace ya mu-
chos años: “El cristiano del futuro, será un 
místico o no será cristiano”. Bueno, pues 
el voluntario del presente o es un místico 
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6 dos encuentros, es un solo encuentro que 

resuena y repica de manera absolutamen-
te distinta.

En tercer lugar, ¿qué otro matiz tiene 
la vocación de ser enviado a estar con los 
más pobres? Pues el escándalo de la gra-
tuidad. Dar gratis, lo que gratis recibiste. 
Fijaos, el escándalo de la gratuidad. Por-
que no hay cosa más escandalosa hoy, que 
hacer algo gratis. Hay mucha gente que 
dice: “Mira ahora que ya estamos en la 
intimidad, ¿qué le dais a los voluntarios? 
Porqué, algo tenéis que darles”. Ahora en 
estos últimos cuatro años, una parroquia 
me decía que antes de la crisis abrían dos 
veces por semana y ahora están abriendo 
cinco, básicamente con el mismo número 
de voluntarios, que están gastándose y 
desgastándose día a día. “¿Qué les dais?”. 
Porqué hacer las cosas gratis es un escán-
dalo. Y sin embargo, lo profundo de nues-
tra vocación es dar gratis lo que gratis he-
mos recibido, eso es lo que nos enuclea y 
eso es lo que nos centra. Pero dar gratis no 
significa solo que no nos paguen, esa es la 
parte fácil; que no nos paguen es la parte 
fácil, esa sería la gracia barata que dirían... 
que no nos paguen. Pero dónde está lo 
profundo, lo profundo es el estar sin es-
perar nada a cambio. Y nada a cambio sig-
nifica prestigio, y nada a cambio significa 
honores, y nada a cambio significa resul-
tados, y nada a cambio significa, dar gratis 
lo que gratis hemos recibido. Qué dolor, 
muchas veces, cuando vas por las Cáritas 
y te encuentras a alguien que te dice: “Soy 
el presidente o presidenta de la Cáritas pa-
rroquial. Bueno, ya sabe usted los volun-
tarios como son… Yo soy el presidente”. 
Claro, el presidente ya tiene un carguito, 
ya tiene un carguito… “No, no, yo no cobro 
nada, yo lo hago todo gratis”. ¡Ay ladrón! 

Todo gratis. Sí, sí, miraos, miraos, miraros 
cada uno… Cómo… ¿eh? “Soy el que tiene 
la llave del despacho de la Cáritas parro-
quial”. ¡Ríete del Abad de Montserrat! Y a 
veces esto nos lleva tan lejos… El otro día 
me contaba un párroco que la voluntaria 
ha cambiado la cerradura del despacho 
parroquial, para que no entre el párroco, 
porque ella….

Dar gratis lo que gratis recibimos, ¡qué 
difícil es esto! Pero todavía, ya no va por 
los honores, más difícil os lo voy a poner 
todavía. Cuando salimos del despacho de 
la Cáritas parroquial: “Jo, ya está aquí el 
señor Manolo pidiendo, y encima, encima, 
me dice que soy una antipática, encima, 
que estoy aquí ayudándole, dedicando 
mi tiempo, encima me dice…”. Pero, ¿qué 
buscamos, que nos quieran? ¿Qué nos ala-
ben? Buscamos darnos. Cuando yo empe-
cé a trabajar con personas sin hogar, hace 
ya bastantes años, el primer día fue un 
día sonado, porque aparte de que no sa-
bía hacer nada, de ir con medio miedo, lo 
primero que me llevé fue un escupitinajo 
de una de las personas que estaba en el 
albergue. Claro imaginaros como salí de 
allí: dolido, encima un estudiante univer-
sitario, inteligente, guapo, simpático… Y 
recuerdo un amigo cura que me dijo: “Da 
gratis, lo que gracias has recibido”. No es-
tamos para recibir, estamos para dar y lo 
que vamos a recibir, es el daño, la alegría 
del dar. Y a mí me parece importante el ver 
esta dimensión profunda de la gratuidad, 
aunque rápidamente nos sale: “No cobra-
mos, ¡qué buenos que somos!”. Bueno, 
también hay gente que cobramos y somos 
buenos, mirémoslo en profundidad. Mire-
mos la gratuidad en profundidad, la gratui-
dad del compartir, la gratuidad del enten-
der al otro, la gratuidad de comprender a 
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que creo que a veces nos define en esos 
pecadillos que tenemos de soberbia los 
de Cáritas, que decimos en la parroquia, 
en cualquier reunión: “Hombre nosotros 
somos los de lo social, estamos con los 
pobres, ayudando, la caridad, el evange-
lio de los pobres…”, y acabamos diciendo 
algo así: “Nosotros somos los mejores, 
pero nos caracteriza la humildad. Somos 
los mejores pero nos caracteriza la humil-
dad”. “Hombre, los de liturgia, ya sabe-
mos, los de liturgia, todo el día rezando, 
los cantos… Los de catequesis, pues ya 
sabemos, aquí con los chavales… Noso-
tros somos los de Cáritas”. ¡Hombre! No-
sotros somos comunidad y en el momento 
que de la caridad hagamos un movimiento 
especializado, en el sentido peyorativo del 
término, de no sentirnos entroncados por 
la caridad, algo falla. Mi hijo, el de 9 años 
hace la comunión ahora el 17 de mayo, así 
que cuando os acordéis, rezad, rezad por 
él. Fijaos que va con enchufe, ¡hijo del se-
cretario general de Cáritas…! Pues en tres 
años de catequesis no ha salido el tema de 
Cáritas. Claro, ya me cabreé yo un día y sa-
lió el tema, pero ya uno se tiene que poner 
de armas tomar. Pero, ¡qué gordo es esto, 
esto es gordísimo, yo me atrevería a decir 
que es hasta pecado! Porqué no hay comu-
nidad donde no hay caridad, igual que no 
hay comunidad donde no hay eucaristía, 
no hay comunidad donde no hay cateque-
sis. Pero sin embargo, ese sentirnos en 
comunidad tiene dos realidades. Una, esa 
soberbia de los de Cáritas, pero también 
ese olvido a veces, ese olvido, que un ol-
vido a veces es muy simbólico, y a veces 
muy real. Yo recuerdo que hablando con 
un vicario, en otra diócesis, y hablando 
dice: “Hombre no, porque la caridad está 
al mismo nivel que…”. Digo: “A ver, ¿cuán-

la compañera y al compañero: la gratuidad 
es dar gratis.

En cuarto lugar, yo creo que la vocación 
del voluntariado es esa capacidad de ver 
en profundidad, como decía S. Juan de la 
Cruz, “más adentro de la espesura”. Esa 
capacidad de ver más adentro, de ver, no 
sólo la superficie, sino ver el fondo; de ver, 
no sólo una persona que necesita, sino ver 
el mismo rostro de Cristo que nos reclama; 
ese ver la profundidad del sentido, de lo 
que significa sufrir y gozar; esa capacidad 
de ver, no sólo de mirar, sino de ver, de 
ver más en profundidad; a otro nivel de la 
realidad, a otra dimensión de la realidad. Y 
por eso nosotros, muchas veces, nuestra 
sabiduría es locura para los sabios, como 
diría San Pablo. Y nos dicen: “Os engañan, 
no sois técnicos, no veas la que liais, en 
realidad no lo necesitan, para qué ayudáis 
a estos que vienen de otros países, prime-
ro habrá que ayudar a los del nuestro… 
Hombre, alguna vaya hay que poner...”. 
Mirar en profundidad, no ser demagogo 
ser realista, mirar en profundidad.

En último lugar la vocación del volunta-
rio, la voluntaria, es una vocación comu-
nitaria. Y aquí permitidme que insista un 
poco en algo que también han dicho tan-
to el Padre Abad, como el señor Obispo: 
nosotros no somos los especialistas de lo 
social dentro de la Iglesia; nosotros somos 
la Iglesia en su dimensión caritativa y por 
eso, no somos ni mejores, ni peores, que 
el resto de la Iglesia, sino que somos par-
te de la Iglesia. Somos la dimensión de la 
Iglesia, el rostro samaritano de la Iglesia, 
el rostro organizado de la caridad de la 
Iglesia. Pero sin la comunidad, no somos 
nada. Y por eso, una tentación grande que 
tenemos es la de creernos los especialis-
tas de algo y los mejores. A mí una frase 
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6 que nos lleva a vivirla como una evocación, 

que se transforma en una invitación, y aca-
ba siendo una provocación. Evocación, 
invitación, provocación. Una evocación 
porque ya desde nuestra vocación como 
iglesia en su dimisión caritativa a lo que 
realmente estamos llamados es a evocar 
la realidad de los pobres, y a evocarla des-
de ese sentido profundo del evangelio que 
acompaña y mima la realidad, con esa vi-
sión en profundidad que antes os decía. Y 
por eso, desde Cáritas, tenemos que mirar 
la realidad, tenemos que analizar la reali-
dad, aunque a algún ministro no le guste, 
tendremos que seguir haciéndolo. Porque 
nos debemos a esa realidad de la pobre-
za. Fijaos, la vida cristiana en definitiva es 
una evocación, la evocación de la vida de 
Jesús; esa es la vida del cristiano, la evoca-
ción de una pasión apasionada. Esa es la 
vida del cristiano y nosotros como volunta-
rio/as de Cáritas, tenemos que evocar esa 
realidad del mundo. Un mundo que hoy en 
día se nos muestra con tres características 
fundamentales. Un mundo incierto, un 
mundo en el que cada vez se acrecienta 
más la pobreza y la desigualdad y un mun-
do donde campa la desesperanza. Y ahí te-
nemos que evocar cual es nuestra palabra 
en ese mundo, un mundo cada vez más 
incierto. Yo esto lo defino con una frase 
que me dijo hace unos meses una perso-
na sin hogar de uno de los albergues de 
Cáritas, me decía: “Sebas, ¿sabes lo que 
le pasa al mundo?”. “¿Qué le pasa Juan?” 
Dice: “Que puede pasar cualquier cosa”. 
Esa es la realidad del momento. El mo-
mento que vivimos es ese momento en el 
que cualquier cosa puede pasar y donde 
cada día tenemos una sensación mayor de 
incertidumbre porque cada vez tenemos 
más datos de la realidad y somos más ig-

tas parroquias tienes que no celebren la 
eucaristía, en tu vicaría territorial?”. “No, 
ninguna hombre, ninguna, hay más o me-
nos, pero todas”. “¿Cuántas hay que no 
tengan una dimensión organizada de la 
caridad?”. “Hombre, cinco o seis pero ya 
entendemos… claro, que…”. Ya está, por-
que con la caridad pasa a veces como el 
efecto “Aracena”. Os lo voy a explicar, esto 
es un efecto científico. Aracena es un pue-
blo de Huelva donde hay unos jamones 
riquísimos. Yo os tengo que reconocer 
que me ponen una butifarra y un jamón 
de Aracena y me como el jamón. Aunque 
me haga algún enemigo tengo que reco-
nocerlo. Pues una voluntaria de allí, me 
viene y me dice: “Mira, con la caridad pasa 
como con los sitios para curar jamones”. 
“¿Cómo, cómo?”. “Sí sí, los despachos de 
Cáritas siempre los mejores para curar ja-
món: los más apartados, los más fríos y los 
más oscuros, del centro de la comunidad”. 
¿Por qué? Porque en definitiva se trata de 
atender a los pobres. “Hombre, no los va-
mos a poner en la sala buena, calentita, de 
la catequesis, no?”. Cuando si lo miramos 
desde el evangelio, el lugar de atención a 
los pobres es el altar, el lugar de la euca-
ristía, ese es el lugar de atención a los po-
bres: el centro. Sin embargo, bueno a ver, 
si por la parte… coinciden las horas, viene 
gente pobre con los niños, en fin… Efecto 
Aracena. Y, o la comunidad integra la ca-
ridad i la caridad integra la comunidad o 
la cosa rechina. Por eso es tan importante 
que una Cáritas Diocesana, que una Dió-
cesis tenga su Cáritas Diocesana porque si 
no, es una iglesia coja, le falta esencia. 

Y desde esta vocación que tenemos, te-
nemos que tener tres movimientos funda-
mentales. Porque esta vocación con estas 
características tiene un dinamismo interno 
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plosivas y decimos: “¿Cómo va la ciclogé-
nesis explosiva por San Sebastián? Dices: 
“Y eso, ¿qué es? ¿Viento o agua?”. No lo 
sé, pero oye, qué bien quedamos diciendo 
que es la ciclogénesis explosiva Sin em-
bargo no tenemos ni idea, vivimos en un 
mundo incierto y necesitamos dirección 
en ese mundo, necesitamos valores que 
orienten toda esa información que tene-
mos. Eso se ve claramente con los adoles-
centes: tienen la mayor información sexual 
que se haya tenido en toda la historia de la 
humanidad; no tienen ni puñetera idea de 
sexo. Ahora, información, lo saben todo. 
Ahora, orden concierto y horizonte, ningu-
no o poco, poco. Bueno, evocar el mundo 
es reclamar al mundo qué dirección lleva, 
hacia dónde vamos, con qué marco valo-
rativo nos movemos, porque es esencial. 
La segunda nota de la realidad: pobreza, 
exclusión y desigualdad. 

No me quiero extender porque es lo que 
veis, tocáis y sentís todos los días. Pero sí 
permitidme simplemente una nota que 
creo que es el hecho más significativo de 
lo que nos está sucediendo, que es la des-
igualdad social: Porque ya somos un país 
pobre, pero nos vamos convirtiendo en un 
pobre país, un pobre país donde la zanja, 
la fractura de los que tienen y no tienen, 
cada vez es mayor. Y yo recuerdo una fra-
se que me dijo una campesina salvadore-
ña cuando estuve por El Salvador y decía: 
“Bueno, ¿qué te preocupa a ti? -decía- A 
mí, la pobreza no me preocupa. Siempre 
hemos sido pobres, hemos vivido con muy 
poco. Me indigna la desigualdad. ¿Por qué 
yo no tengo para ir al médico y enfrente, 
en el barrio de enfrente veo los hospitales 
vacíos? ¿Por qué mis niños no tienen es-
cuela y otros tienen varias escuelas? ¿Por 
qué yo no veo una película en el cine des-

norantes. A mí me gusta llamar, esta reali-
dad en la que vivimos, un estadio de igno-
rancia informada. Cada vez tenemos más 
información pero somos más ignorantes. 
Cualquiera de vosotros o vosotras tenéis 
ahora un Smartphone en el bolsillo o en el 
bolso. Si le ponéis “Sebastián Mora” vais 
a ver un montón de entradas: Sebastián 
Mora, de Málaga, ha dicho… la pobreza… y 
podéis tener muchos datos míos, pero no 
me conoceréis. Y datos, tendréis un mon-
tón, sabréis mi edad, sabréis de dónde 
vengo, lo que he escrito, lo que he dicho, a 
veces incluso lo que no he dicho también 
sale… pero no me conoceréis. Y tenemos 
un mundo cada vez con más información y 
más ignorante. Os voy a poner un ejemplo, 
para que entendáis lo que quiero expresar. 
Os acordáis cuando hace cuatro años em-
pezó la crisis financiera. Antes se hablaba 
los lunes en los bares de futbol; después, 
los lunes por la mañana, en los bares, se 
hablaba de la prima de riesgo. No sabía-
mos… Antes nuestras primas se llamaban 
Montserrat, Lolita… y ahora había una pri-
ma que se llamaba riesgo. Y hablábamos 
de la prima de riesgo: ha subido, ha baja-
do… Y, ¿qué significa? No sé, pero ha subi-
do o ha bajado. ¿Que ha subido la prima 
de riesgo? Media tostada. ¿Que ha baja-
do? Dos, la cosa va bien. Ahora, el senti-
do profundo de lo que significa, ni idea, ni 
puñetera idea, pero eso sí, informados ig-
norantes como nunca en nuestra historia. 
Por eso necesitamos dirección, dirección 
en nuestro proceder porqué nos creemos 
además que sabemos más, y sabemos lo 
mismo. Fijaos, hace unos meses hubo un 
momento de muchas tormentas especial-
mente por el norte. Bueno, cuando yo era 
pequeño se decía una tormenta, incluso 
tempestades. Ahora son ciclogénesis ex-
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6 y sin embargo, el partido está ganado. Te-

nemos los mimbres para poder remontar, 
porque como cristianos todos llevamos un 
Messi dentro, que de pronto nos sale el re-
gate y metemos el gol, a veces hasta con 
el culo, porque nos da el balón pero lo me-
temos. Tenemos que regenerar la esperan-
za, esa es la misión fundamental, tenemos 
que salvar a esta sociedad, a esta Iglesia 
de la desesperanza. Porque en la cruz está 
la resurrección, y el crucificado es el resu-
citado, y el dolor y el compartir el dolor es 
lo que nos da capacidad de reconstruir la 
alegría, de reconstruir la esperanza. Y des-
de esta profunda vocación nos surge a los 
voluntarios/as la invitación al compromi-
so, a la acción, al hacer, junto con otros. Y 
este hacer, tiene una triple dimensión que 
decía el papa Francisco de manera muy 
nítida, visitando un centro de refugiados 
en Roma, el Centro Ascoli de los jesuitas, 
decía: “La misión del cristiano es servir, 
acompañar y defender”. Servir en la en-
trega cotidiana, acompañar los itinerarios 
de las familias y las personas y defender 
los derechos de los más débiles. Y por eso 
la caridad y por eso la acción de Cáritas 
tiene esa triple dimensión de asistencia 
personal, de acompañamiento comunita-
rio y de profecía y defensa de los derechos 
de los más débiles. Y si falta algo, ya nos 
falta algo. Y ese servicio es un servicio a 
la persona, al encuentro cara a cara a la 
persona, porque tenemos una gran ten-
tación ahora de convertir la caridad en un 
supermercado, en dar muchas cosas. Y la 
caridad cristiana no consiste en dar mu-
chas cosas, consiste en darnos, en darnos 
como personas, como don de uno mismo, 
que decía Juan Pablo II. Esa es la esencia 
de la caridad cristiana, la caridad cristiana 
no es una competencia de a ver quién da 

de hace años y hay gente que tiene cine en 
casa (vídeo)? Eso me indigna; la pobreza, 
no me asusta”. Y ahora estamos viviendo 
en Europa, especialmente en España, una 
situación de fractura social radical donde 
cada vez hay más diferencia entre los que 
tienen y los que no tienen, porque la cri-
sis no ha afectado igual a todo el mundo. 
La crisis incluso ha venido bien a aquellos 
que tienen. Los que tenían, tienen más. La 
crisis está agrandando eso que llaman los 
sociólogos el efecto Mateo: al que tiene 
se le dará y al que no tiene se le quitará. 
Bueno, eso es la descripción de lo que nos 
está pasando. 

Y en tercer lugar la desesperanza. Yo 
creo que es la enfermedad mayor que te-
nemos en estos momentos, el vivir en una 
situación de profunda desesperanza. Fi-
jaos, si antes hablaba de desmoralización 
en el sentido de falta de valores, ahora me 
gustaría hablar de la desmoralización en 
el sentido deportivo. Estamos desmorali-
zados, estamos jugando un partido que ya 
damos por perdido, ya damos por perdido. 
Y sin embargo es un partido que tenemos 
que ganar, que podemos ganar, que va-
mos a celebrar el sábado que viene que lo 
hemos ganado. ¡Que es que está ganado! 
Y sin embargo nos cunde la desesperanza. 
Jon es un parroquiano de una parroquia 
de Haití, donde Cáritas española tenemos 
distintos proyectos y estando compartien-
do con ellos allí, con un pueblo absoluta-
mente derruido todas las casas y que la 
parroquia va levantando poco a poco, yo 
le dije: “Pero, pero… ¿no estáis desespe-
ranzados?”. Me contestó así como casi in-
dignado, me dice: “Sebas, los que vivimos 
en Cristo vivimos en la esperanza”. Y yo 
veía casas derruidas y él veía esperanza. Y 
sin embargo aquí vemos casas derruidas; 
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y defensa. Y tenemos que defender la ca-
ridad política como un elemento esencial 
del dinamismo de la caridad cristiana, un 
elemento esencial. Nos lo decía Benedic-
to XVI en Caritas in Veritate: Un elemento 
esencial de la caridad es la caridad que 
se torna política, por eso cuando a mí me 
preguntan: ¿Y Caritas se mete en política? 
Yo digo: Sí, no se mete en lucha partidista 
pero en política sí porque estamos cons-
truyendo el bien común, estamos cons-
truyendo una sociedad al servicio de la 
persona y esa sociedad al servicio de la 
persona se construye también y especial-
mente desde esas estructuras sociopolíti-
cas. Y por eso, decid que el Secretario Ge-
neral de Cáritas os ha dicho que os metáis 
en política, sí, que es distinto de la lucha 
partidista, pero meteos, porque tenemos 
que construir una sociedad nueva desde el 
acompañamiento a los más pobres. Y esta 
evocación y esta invitación al compromiso 
se tornan provocación y esa provocación 
significa poner a los ojos de la sociedad 
que los pobres son los primeros. Y por eso 
el llamamiento que nos hace el papa Fran-
cisco a ser caricia de la iglesia al mundo es 
un llamamiento provocador, provocador, 
que tenemos que hacer saliendo a las pe-
riferias, que tenemos que hacer saliendo 
a la frontera, que tenemos que hacer ac-
cidentándonos. Yo últimamente siempre 
que hay un obispo que cuando doy las 
charlas se sienta, le digo: “Ojalá tenga 
que volver dentro de un año y me diga Don 
Agustín: ‘He tenido que regañar a los de 
Cáritas porque es que se me pasaban de 
la frontera…’”. Y le digo: “Eso es bueno”. 
Porque tenemos que preferir, como dice el 
Papa, una Iglesia accidentada a una Iglesia 
enferma y por eso, id adelante, más ade-
lante. Salid a los caminos, no encerraos 

más bolsas de comida. Visitando un ar-
ciprestazgo en una diócesis, llego a una 
parroquia y me dicen: “¿Ha estado usted 
en la en la parroquia de San Sebastián?” 
(No se llamaba así, esto es decir el pecado 
pero no el pecador). Digo: “Sí”. Dice: “Aquí 
hemos repartido dos mil kilos de comida 
más”. Y yo le pregunté: “¿A quién? ¿Cómo? 
¿Desde dónde? ¿Para qué?”. Porque ahí es 
donde está la esencia, no en la cantidad de 
kilos. Y la sociedad, la sociedad política, la 
sociedad civil, la sociedad económica, in-
cluso la Iglesia a los de Cáritas nos está 
pidiendo, más, más, más… Y el Evangelio, 
la medida del Evangelio no es más, la me-
dida del Evangelio es cualitativa, es encon-
trarnos con la otra persona, no es más. No 
me resisto a contaros una anécdota –ya 
voy terminando–, que define mucho lo que 
significa el dar y el darnos, el encuentro, 
no simplemente el repartir. Muchos ya lo 
habéis oído otras veces, la cuento siem-
pre. En una parroquia, salíamos de una 
reunión de Cáritas, de los buenos, no de 
los de liturgia, Cáritas, de los buenos y en-
tró un señor negro con su hijo de unos 8 
años aproximadamente. Rápidamente, los 
de Cáritas, los buenos, nos acercamos y le 
dijimos: “Mire, la tercera puerta a la dere-
cha es el despacho de Cáritas, el hombre 
fue allí cogió su bolsa de comida, le die-
ron la bolsa y volvió otra vez al grupo. Ya, 
claro, vuelve al grupo después de haberle 
dado una bolsa de comida… ¿Qué querrá? 
Se acercó el hombre, muy afectuoso y 
nos dijo: “Muchas gracias, pero yo venía 
a apuntar al niño a la catequesis”. Claro, 
todos sabemos que las personas de color, 
sólo vienen a la parroquia a pedir, ¿ver-
dad? Nadie le preguntó el nombre, nadie 
le preguntó qué quería, nadie… Servicio 
y encuentro profundo, acompañamiento 
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Cloenda de les Jornades de sensibilitza-
ció social davant la crisi, a Vilanova i la 
Geltrú

Sant Feliu de Llobregat, 9-4-2014

Va tenir lloc a la sala de l’escola Santa Te-
resa de Jesús, de Vilanova i la Geltrú, plena 
de gom a gom, el passat 8 d’abril en la tau-
la rodona organitzada pel Grup de Sensi-
bilització Social de la Parròquia de S. Joan 
Baptista, de Vilanova i la Geltrú, i l’Equip 
de Pastoral Obrera de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat. 

El tema era “Pistes per viure i creure en 
temps de crisi”, amb uns ponents d’excep-
ció: Ángel de Arriba, emprenedor i aturat, 
Josep M. Soler, abat de Montserrat i Agustí 
Cortés, bisbe de Sant Feliu. Moderava Nú-
ria Mañé, editora.

Ángel de Arriba, que ha publicat el llibre 
Atur i Fe amb la seva experiència, va pro-
posar cinc punts que poden ajudar les per-
sones en atur a afrontar la seva situació. 

Josep M. Soler va explicar de quina ma-
nera la crisi econòmica havia afectat Mont-
serrat en el seu conjunt, i va fer vuit pro-
postes per renovar l’espiritualitat a partir 
de la crisi. 

El bisbe Agustí va comentar els núme-
ros 186 a 216 de l’Exhortació Apostòlica 

en los despachos. Yo tengo un amigo ateo 
que me dice: “Oye -yo mi misión en la vida 
es convertirlo porque lo quiero un montón 
y quiero transmitirle lo mejor que yo ten-
go. Dice-, las cosas que me das a leer del 
Evangelio dicen que Jesús andaba siempre 
por los caminos y los de Cáritas estáis en 
un despacho. ¡Algo os pasa!”. Salid a los 
caminos, buscad, no contentaros con lo 
que hay, tenemos que ir más allá, tenemos 
que tener nuevas vías, nuevas formas, 
nuevas… Pero siempre, siempre, siempre 
sabiendo cuál es nuestro sitio. Y el sitio 
de la Iglesia, el sitio de Cáritas, siempre 
será el mismo: será a los pies de la cruz 
con los ojos fijos en Jesús, con la Virgen de 
Montserrat al lado abrazando a todos los 
crucificados de la tierra. Muchas gracias. 

[ ]Equip de
Pastoral
Obrera
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amb la seva lluita unes millors condicions 
laborals per a molta gent, i compartint els 
projectes d’una societat més justa per a 
tots i totes, que no es podrà assolir sense 
el nostre petit o gran compromís.

Recordeu que el cartell dóna peu a ac-
cions diverses:

- A penjar-lo a les parròquies
- A llegir-lo el diumenge 4 de maig, com 

a pregària dins de l’Eucaristia.
- A fer-ne una vetlla de pregària, 

acompanyant-lo d’altres materials.
- A recollir les situacions, les persones, 

els veïns que pateixen per causa del 
fet migratori per fer-ne pregària

- A buscar sortides solidàries.
- ... I moltes coses que a nosaltres 

no se’ns han acudit, però potser a 
vosaltres, sí.

Gràcies per tot. Si aquesta iniciativa us 
sembla bona, feu-ne difusió! Molt bona 
Pasqua, bon Primer de Maig. Una abraçada,

Josep M. Domingo, Miquel Àngel Jiménez, 
Pere Pujol, Alba Ribas, Mercè Solé i Ramiro Vega.

Evangelii Gaudium del papa Francesc, que 
tracten sobre la inclusió social dels po-
bres. 

Aquesta ha estat la tercera d’un cicle de 
sessions de reflexió realitzades a Vilanova, 
que es valora molt positivament.

1 de maig, Festa del treball

Sant Feliu de Llobregat, 26-4-2014

“Era foraster i em vau acollir”
L’Equip de Pastoral Obrera del Bisbat 

de Sant Feliu hem decidit dedicar enguany 
la diada del 1r de maig a les persones im-
migrades, que són, sens dubte, les que 
s’enduen la pitjor part de la crisi que es-
tem vivint: les que després de travessar 
mig Àfrica viuen en pèssimes condicions 
pendents d’entrar a Espanya , on són re-
budes amb ganivetes i pilotes de goma; 
les que, ja aquí, són objecte de xenofòbia i 
racisme; les que viuen en uns Centres d’In-
ternament d’Immigrants (CIE) com si fos-
sin delinqüents en condicions pitjors que 
a les presons. Condicions que no voldríem 
pas per als centenars de joves del nostre 
país que han de buscar feina a l’estranger.

A la plana web de l’Equip de Pastoral 
Obrera trobareu un cartell i un tríptic que 
volen ser estímul per a la pregària.

Ho fem en el context pasqual, amb l’es-
perança que entre tots siguem capaços de 
transformar tot aquest patiment en soli-
daritat efectiva. La pregària hi ajuda, però 
també la nostra acció –petita o gran– en el 
barri on vivim, en les organitzacions i en-
titats de què formem part, en les nostres 
parròquies.

La Pasqua, als cristians, ens hi ajuda. I 
el Primer de Maig, també, recordant tots 
els homes i dones que han fet possible 
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6 na és una ocasió per a la comunió eclesial, 

la col·legialitat episcopal i la caritat frater-
na entre els pastors i el papa.

La Visita ad limina apostolorum del 3 al 
8 de març del bisbes de les diòcesis amb 
seu a Catalunya.

A Roma, els bisbes de les diòcesis amb 
seu a Catalunya tindran una primera tro-
bada amb el Sant Pare el dia 3 de març, 
dilluns, en la qual participaran tots els 
bisbes de la Conferència Episcopal Espa-
nyola. El dia 7 de març, divendres, hi haurà 
una segona audiència amb el papa, amb 
un grup de bisbes més reduït.

Durant aquests dies de la Visita celebra-
ran l’eucaristia sobre les tombes dels apòs-
tols Pere i Pau, a les seves basíliques, i tam-
bé en altres basíliques romanes, com Santa 
Maria la Major, Sant Joan del Laterà, etc.

A més de l’encontre amb el papa, que 
constitueix el moment central de la Visita 
ad limina, els bisbes s’entrevisten també 
amb alguns dels diferents dicasteris de la 
cúria romana, d’acord amb els seus inte-
ressos. Aquestes visites serveixen als bis-
bes per a aportar i compartir experiències 
i demanar consell, així com per a viure la 
comunió amb tota l’Església universal.

Cada bisbe ha enviat ja fa temps a Roma 
un informe sobre l’estat de la diòcesi des 
de la darrera Visita ad limina, que va ser 
per als bisbes de les diòcesis amb seu a 
Catalunya el mes de febrer de 2005.

D’acord amb la disciplina canònica, el 
bisbe diocesà realitza cada cinc anys l’an-
tiga tradició de la Visita ad limina, per hon-
rar els sepulcres dels sants apòstols Pere i 
Pau i trobar-se amb el successor de Pere, 
el bisbe de Roma.

La Visita, en els diferents moments li-
túrgics, pastorals i d’intercanvi fratern, té 

Visita ad limina apostolorum, a Roma

Barcelona, 28-2-2014

Un total de 83 bisbes espanyols faran la Vi-
sita ad limina apostolorum, a Roma, del 24 
de febrer al 8 de març. Els Bisbes viatjaran 
en dos grups: el primer del 24 de febrer al 
3 de març (44 bisbes) i el segon del 3 al 8 
de març (39 bisbes). En aquest segon grup 
estan inclosos els dotze bisbes que formen 
la Conferència Episcopal Tarraconense.

Origen i objectius de la Visita ad limina.
Els orígens històrics de la Visita ad limi-

na daten del segle IV, encara que va ser el 
papa Sixte V l’any 1585 qui la va instituci-
onalitzar i va disposar de manera més sis-
temàtica. Actualment, la Visita es defineix i 
precisa en els cànons 399 i 400 del Codi de 
Dret Canònic. Segons aquesta legislació 
de l’Església, els bisbes diocesans han de 
visitar les tombes dels Apòstols, trobar-se 
amb el successor de Pere i presentar un in-
forme o relació de les respectives diòcesis 
cada cinc anys aproximadament.

Amb la Visita es fa visible la unitat i la 
comunió dels successors dels Apòstols 
amb el Successor de sant Pere i de les Es-
glésies locals amb l’Església primada de 
Roma. D’aquesta manera, la Visita ad limi-

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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valgui de l’ajuda dels seus més estrets col-
laboradors en la funció episcopal, si bé la 
seva aportació personal és indispensable, 
sobretot en els aspectes que toquen més 
de prop la seva activitat, per a donar una 
visió de conjunt del treball pastoral.

La praxi actual és que les visites es re-
alitzen regularment per conferències epis-
copals, o dividides en diferents grups si 
són massa nombroses, evidenciant així la 
unió col·legial entre els bisbes. Encara que 
alguns moments es fan en conjunt —visi-
tes a les tombes dels Apòstols, discurs del 
papa, reunió amb els dicasteris de la cúria 
romana—, és sempre el bisbe particular 
qui presenta la Relació i compleix la visi-
ta en nom de la seva Església, trobant-se 
personalment amb el successor de Pere i 
tenint sempre el dret i el deure de comuni-
car-se directament amb ell i amb els seus 
col·laboradors sobre totes les qüestions 
que tenen a veure amb el ministeri diocesà 
propi.

El pròxim diumenge 16 de març se celebra 
el dia del seminari

Barcelona, 13-3-2014

Amb el lema “l’alegria d’anunciar l’Evan-
geli”, les diòcesis catalanes celebraran 
el pròxim diumenge 16 de març el Dia del 
Seminari.

Amb motiu del Dia del Seminari, els se-
minaris de Catalunya han preparat un ví-
deo, amb el títol “Això no va amb Jesús”, 
en el qual quatre sacerdots de diferents 
generacions presenten el seu testimoni de 
compromís per a tota la vida. El vídeo es 
troba penjat en un canal de la xarxa social 
Youtube a través de l’adreça www.diadel-
seminari.com

un significat precís per al Bisbe: augmen-
tar el seu sentit de responsabilitat com a 
successor dels Apòstols i enfortir la seva 
comunió amb el successor de Pere. La 
Visita, a més, constitueix un moment im-
portant per a la vida de la mateixa Esglé-
sia particular, la qual, per mitjà del seu 
representant, consolida els vincles de fe, 
de comunió i de disciplina que la uneixen 
a l’Església de Roma i a l’etern cos eclesial.

Les trobades fraternes amb el romà 
Pontífex i amb els seus més estrets col-
laboradors de la cúria romana ofereixen al 
bisbe una ocasió privilegiada no sols per a 
fer present la situació de la pròpia diòcesi i 
les seves expectatives, sinó també per a te-
nir més informacions sobre les esperances, 
alegries i dificultats de l’Església universal, 
i per a rebre consells i directrius oportuns 
sobre els problemes de la pròpia diòcesi. 
Aquesta visita representa un moment fo-
namental també per al successor de Pere, 
que rep els pastors de les Esglésies parti-
culars per a tractar amb ells les qüestions 
que es refereixen a la seva missió eclesial. 
La Visita ad limina és així expressió de la 
sol·licitud pastoral de tota l’Església.

Per aquests motius, cal una prepara-
ció diligent. Amb anticipació suficient el 
bisbe es preocupa d’enviar a la Santa Seu 
la Relació sobre l’estat de la diòcesi. Per 
a la redacció disposa del formulari rela-
tiu preparat per la Congregació per als 
Bisbes. Aquesta Relació haurà d’oferir al 
romà Pontífex i als dicasteris romans una 
informació de primera mà realista, sintèti-
ca i precisa, que és de gran utilitat per a 
l’exercici del ministeri petrí. A més, la Re-
lació ofereix al bisbe un mitjà idoni per a 
examinar l’estat de la seva Església i per a 
programar el treball pastoral: per això con-
vé que per a la seva elaboració el bisbe es 
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6 i és el professor qui l’ha d’omplir amb la 

seva intel·ligència, qui ha d’atreure els 
alumnes vers Crist”, va afirmar Mn. Ar-
mand Puig en la seva ponència. “Crist es 
transmet a través de la Paraula, la Imatge 
i la vivència. Els nois i noies poden accedir 
a les dues primeres, però la vivència no-
més la pot transmetre el mestre o profes-
sor. Fixeu-vos, doncs, en la importància de 
la vostra tasca”, va observar. “Vosaltres 
heu de ser la mà que sembra, perquè la 
collita només existeix quan hi ha sembra”, 
va advertir Mn. Puig, qui va fer referència 
al papa Francesc com a exemple de “sem-
brador”. 

L’alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Aba-
dal, va destacar la importància de l’ense-
nyament de la religió “com a element inte-
grador”. “La nostra ciutat ha acollit en els 
últims anys moltíssima gent vinguda d’ar-
reu del món, i la integració ha estat possi-
ble gràcies a l’ensenyament i a la transmis-
sió d’uns valors”. En la mateixa línia es va 
expressar el Secretari General de la FECC, 
P. Enric Puig, qui va afirmar que els valors 
cristians, en tant que integradors, exigei-
xen que els educadors cristians siguin tes-
timonis de Jesús i transmetin esperança i 
coratge”. 

El Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, 
va assegurar que “el futur d’un poble no es 
fa amb lleis i disposicions, sinó des de les 
famílies i les escoles”, i va afegir que “ens 
pertoca a nosaltres preservar el que som”. 
Per la seva banda, la Consellera d’Ense-
nyament, Irene Rigau, va enaltir la tasca 
dels mestres i professors de religió tot 
qualificant-los “de campanars dels nostres 
dies”, ja que “s’han erigit en referents, tal 
com els campanars ho van ser molts anys 
en cada poble de Catalunya”. Rigau també 
va posar com a exemple de la necessitat 

Adjuntem els escrits que amb ocasió 
d’aquesta Jornada han fet públics al Full 
Dominical el Cardenal Arquebisbe de Bar-
celona, l’Arquebisbe de Tarragona, l’Arque-
bisbe-Bisbe d’Urgell, els Bisbes de Girona, 
Lleida, Terrassa, Tortosa i Vic, el cartell de la 
Jornada i una agenda de previsions amb els 
actes relacionats amb el Dia del Seminari.

VIII Jornada de mestres i professors de 
religió 

Barcelona, 7-4-2014

Més de 500 persones s’apleguen a Vic en 
la VIII jornada de mestres i professors de 
religió.

L’acte va incloure més de 20 tallers i va 
comptar amb la participació de la Conse-
llera d’Ensenyament i de la il·lustradora 
Pilarín Bayés, entre d’altres.

Somriures, il·lusió, sentiment de per-
tinença. El passat dissabte, 5 d’abril, la 
ciutat de Vic va acollir la VIII Jornada de 
Mestres i Professors de Religió de les diò-
cesis amb seu a Catalunya, que organitza 
conjuntament la Fundació Escola Cristiana 
de Catalunya (FECC) i el Secretariat Interdi-
ocesà d’Ensenyament de la Religió a Cata-
lunya (SIERC). 

La jornada, que va arrencar amb la con-
ferència “Com parlar de Jesucrist a partir 
del currículum?” a càrrec de Mn. Armand 
Puig, va comptar amb la presència de la 
Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau; 
de l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Aba-
dal; del Secretari General de la FECC, P. 
Enric Puig; del Bisbe de Vic, Mons. Romà 
Casanova, i de l’Arquebisbe de Tarragona, 
Mons. Jaume Pujol. 

“El currículum de l’assignatura de reli-
gió és quelcom fred, un títol en una llista, 
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de Teologia de Catalunya, en l’edifici del 
Seminari Conciliar de Barcelona, l’acte 
acadèmic en memòria de Mons. Pere Tena 
i Garriga (1928-2014), bisbe auxiliar emèrit 
de Barcelona, traspassat el proppassat 10 
de febrer als 85 anys d’edat. L’acte, orga-
nitzat per la Facultat de Teologia de Cata-
lunya (FTC), el Centre de Pastoral Litúrgica 
de Barcelona (CPL) i l’Institut Superior de 
Litúrgia de Barcelona (ISLB), ha estat pre-
sidit pel cardenal Lluís Martínez Sistach i 
ha comptat amb les intervencions de Mn. 
Josep Maria Romaguera, en nom del Dr. 
Jaume Fontbona, president del CPL i pro-
fessor de la FTC; del Dr. Jaume González i 
Padrós, director de l’ISLB i professor de la 
FTC i del Dr. Armand Puig, degà-president 
de la FTC.

En paraules del Dr. Fontbona, Mons. 
Pere Tena, primer president del CPL i di-
rector de la revista de Pastoral Litúrgica 
Phase, es proposà dur a terme la tasca de 
cuidar i promoure la reforma litúrgica, així 
com la formació litúrgica. Una de les cons-
tants del seu magisteri i de les seves opci-
ons pastorals fou l’interès i la visió lúcida 
de la celebració de la vida cristiana. Com 
a mestre, Mons. Pere Tena ha situat l’Eu-
caristia com a font i cimal de la vida cristi-
ana i ha estat capaç de fer créixer sempre 
l’interès per viure com a cristians, fidels a 
l’Evangeli.

Per part seva, el Dr. Jaume González 
ha ressaltat que Mons. Tena ha estat un 
home savi, un liturgista de debò, un con-
templatiu, un home interiorment lliure 
i humil, el qual dedicà tota la seva vida i 
treball en favor de la Litúrgia. Així mateix, 
el Dr. González ha afegit que Mons. Tena 
ha estat testimoni i mestre d’una teologia 
litúrgica, celebrada amb art espiritual, que 
configura interiorment la vida cristiana. 

de l’ensenyament religiós el fet que, en 
les darreres proves de quart d’ESO, molts 
pocs nens i nenes coneixien el significat 
del verb mitificar, quelcom que “demostra, 
al capdavall, un terrible analfabetisme re-
ligiós en la nostra societat”. 

A banda de la ponència inaugural i els 
discursos institucionals, l’altre plat fort de 
la jornada van ser els tallers, que enguany 
van superar la vintena i que van comptar, 
entre els formadors, amb noms tan cone-
guts com el de la il·lustradora Pilarín Bayés, 
que va impartir el titulat “La Bíblia en per-
sona”, que va permetre als assistents de 
dibuixar personatges bíblics a partir del 
seu caràcter i aspecte. D’altres tallers –que 
van tenir lloc tant al Seminari de Vic, com a 
la Catedral de la capital vigatana, el Museu 
Episcopal i l’Albergueria- van ser: Pedago-
gia dels valors humans en la classe de Re-
ligió; La cultura catalana com a recurs sig-
nificatiu per a l’Ensenyament de la Religió 
a Primària; Seguint les petjades de Jesús; 
Introducció a l’aprenentatge cooperatiu a 
la classe de Religió; Contes d’arreu del món 
amb missatge evangèlic; Explica’m una pa-
ràbola; Reli en Acció... amb el Gènesi, o Una 
vida de cinema per a la classe de Religió. 

Després del dinar, també hi va tenir lloc 
l’actuació musical d’un jove grup coral 
osonenc, que va donar pas a l’Eucaristia 
amb la qual es va cloure la VIII Jornada de 
Mestres i Professors de Religió Catòlica.”

Acte acadèmic en memòria de Mons. Pere 
Tena i Garriga, Bisbe auxiliar emèrit de 
Barcelona 

Barcelona, 26-3-2014

Avui, dimecres 26 de març, al migdia, ha 
tingut lloc, a l’Aula Magna de la Facultat 
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6 ordenat prevere a Salamanca el 19 de de-

sembre de 1948. Es llicencià en Teologia a 
la Universitat Pontifícia de Salamanca i en 
Dret Canònic a la Universitat Gregoriana 
de Roma.

El 24 de juliol de l’any 1968 va ser no-
menat bisbe de Lleida, diòcesi de la qual 
prengué possessió el 26 d’octubre del 
mateix any, rebent el dia següent, 27 d’oc-
tubre de 1968, l’ordenació episcopal a la 
Catedral de Lleida.

Mons. Ramon Malla regí la diòcesi de 
Lleida durant trenta-un anys, fins el 19 
de desembre de 1999, en què passà a la 
condició d’emèrit. Ocupà diversos càrrecs, 
tant a la Conferència Episcopal Tarraco-
nense com a la Conferència Episcopal Es-
panyola.

Les exèquies i l’enterrament de Mons. 
Ramon Malla tindran lloc a la Catedral de 
Lleida, a les 11.00 h, el pròxim dilluns 21 
d’abril, dilluns de Pasqua.

Finalment, ha expressat, emocionat, que 
“hem perdut un referent en l’art de pensar 
la Sagrada Litúrgia i ensenyar a viure-la”.

El Dr. Armand Puig ha destacat que 
Mons. Pere Tena va servir la FTC com a au-
toritat acadèmica de manera ininterrom-
puda durant divuit anys, abocant un gran 
esforç i dedicació, que en fou un rostre 
visible per excel·lència, una figura fona-
mental que va fer servir la seva prudència 
i el seu tacte, la seva «finezza» i les seves 
grans capacitats intel·lectuals, i també 
la seva decisió, per anar forjant el cos de 
professors i per cohesionar l’alumnat. El 
Dr. Tena sempre va compaginar la gestió 
acadèmica amb la docència i la recerca, 
amb un rigor teològic del seu mestratge, 
competència, preparació i una constant 
amabilitat. Ha estat un dels grans teòlegs 
de la litúrgia i, per tant, un dels liturgistes 
més fecunds del Post-Concili a l’Església 
catòlica. 

El cardenal Lluís Martínez Sistach ha 
clos l’acte, “entranyable i merescut”, d’ho-
menatge a Mons. Pere Tena, “un treballa-
dor infatigable al servei de l’estudi de la ci-
ència litúrgica”, detallant la seva biografia, 
i ha agraït la participació dels ponents i la 
presència dels assistents. 

Traspàs de Mons. Ramon Malla Call, bis-
be emèrit de Lleida

Barcelona, 18-4-2014

Avui, dia 18 d’abril de 2014, Divendres 
Sant, ha mort, a l’edat de 91 anys, Mons. 
Ramon Malla i Call, bisbe emèrit de Lleida.

Mons. Ramon Malla havia nascut a la 
Seu d’Urgell el 4 de setembre de 1922. Va 
cursar els estudis eclesiàstics als Semina-
ris de la Seu d’Urgell i de Barcelona i va ser 
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• Vicepresidente: Mons. D. Carlos Oso-
ro Sierra, Arzobispo de Valencia (Pri-
mer trienio)

• Secretario General: D. José Mª Gil Ta-
mayo

 Primer quinquenio 
 (noviembre 2013-noviembre 2018)

Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo está compuesto por 

7 miembros (Estatutos CEE: artículo 24, § 
2): Presidente, Vicepresidente y Secretario 
General (por razón de su cargo); Arzobis-
po de Madrid (al no ocupar ninguno de los 
cargos anteriores); y los tres miembros 
elegidos por la Plenaria:

• Presidente: Mons. D. Ricardo Bláz-
quez Pérez, Arzobispo de Valladolid

• Vicepresidente: Mons. D. Carlos Oso-
ro Sierra, Arzobispo de Valencia

• Secretario General: D. José María Gil 
Tamayo

• Arzobispo de Madrid: Cardenal Anto-
nio María Rouco Varela

• Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
Arzobispo de Sevilla (Segundo trie-
nio)

• Mons. D. Juan del Río Martín, Arzobis-
po Castrense (Segundo trienio)

• Mons. D. Julián Barrio Barrio, Arzobis-
po de Santiago de Compostela (Se-
gundo trienio)

Comisión Permanente
La Comisión Permanente está com-

puesta por 25 miembros: (Estatutos CEE: 
artículo 19): Los siete miembros del Co-
mité Ejecutivo; el Cardenal Sistach (al no 
pertenecer por otro título); los catorce 
Presidentes de las Comisiones Episco-
pales; y tres Arzobispos metropolitanos 
(en representación de las tres Provincias 

Renovación de la Conferencia Episcopal 
en la Asamblea Plenaria 

Madrid, 21-3-2014

La Asamblea Plenaria ha renovado duran-
te los días 12 y 13 de marzo todos los car-
gos de la Conferencia Episcopal Española 
(CEE), excepto el del Secretario General, 
único cargo que se desempeña durante 
un quinquenio (José María Gil Tamayo fue 
elegido el pasado mes de noviembre como 
Secretario General para el período 2013-
2018).

En total, entre la mañana del miércoles 
y la tarde del jueves, se llevaron a cabo 
26 elecciones: Presidente, Vicepresiden-
te, tres miembros del Comité Ejecutivo, 
catorce Presidentes de Comisiones Epis-
copales, Presidente de la Junta Episcopal 
de Asuntos Jurídicos, tres Presidentes de 
Subcomisiones Episcopales y tres miem-
bros del Consejo de Economía.

El viernes 14 de marzo se constituyeron 
los distintos organismos de la CEE, con lo 
que se cerró el proceso de renovación de 
cargos para el trienio 2014-2017, como se 
detalla a continuación:

• Presidente: Mons. D. Ricardo Bláz-
quez Pérez, Arzobispo de Valladolid 
(Primer trienio)

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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6 tínez, Obispo auxiliar de Madrid (Pri-

mer trienio)
• Presidente de la C.E. de Liturgia
 Mons. D. Julián López Martín, Obispo 

de León (Primer trienio)
• Presidente de la C.E. de Medios de 

Comunicación Social
 Mons. D. Ginés Ramón García Beltrán, 

Obispo de Guadix (Primer trienio)
• Presidente de la C.E. de Migraciones
 Mons. D. Ciriaco Benavente Mateos, 

Obispo de Albacete (Segundo trienio)
• Presidente de la C.E. de Misiones y 

Cooperación entre las Iglesias
 Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza, Ar-

zobispo de Toledo (Segundo trienio)
• Presidente de la C.E. de Pastoral
 Mons. D. SebastiàTaltavullAnglada, 

Obispo Auxiliar de Barcelona (Segun-
do trienio)

• C.E. de Pastoral Social
 Mons. D. Juan José Omella, Obispo de 

Calahorra y La Calzada-Logroño (Pri-
mer trienio)

• C.E. de Patrimonio Cultural
 Mons. D. Jesús García Burillo, Obispo 

de Ávila (Segundo trienio)
• C.E. de Relaciones Interconfesionales
 Mons. D. Francisco Javier Martínez 

Fernández, Arzobispo de Granada 
(Segundo trienio)

• Presidente de la C.E. de Seminarios y 
Universidades

 Mons. D. Joan Enric Vives Sicilia, Ar-
zobispo de Urgell (Primer trienio)

• Presidente de la C. E. para la Vida 
Consagrada

 Mons. D. Vicente Jiménez Zamora, 
Obispo de Santander (Segundo trie-
nio)

eclesiásticas que no tienen por otro título, 
alguno de sus miembros en la Comisión 
Permanente):

I.- Miembros del Comité Ejecutivo:
• Presidente: Mons. D. Ricardo Bláz-

quez Pérez, Arzobispo de Valladolid
• Vicepresidente: Mons. D. Carlos Oso-

ro Sierra, Arzobispo de Valencia
• Secretario General: D. José María Gil 

Tamayo
• Arzobispo de Madrid: Cardenal Anto-

nio María Rouco Varela
• Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina, 

Arzobispo de Sevilla (Segundo trie-
nio)

• Mons. D. Juan del Río Martín, Arzobis-
po Castrense (Segundo trienio)

• Mons. D. Julián Barrio Barrio, Arzobis-
po de Santiago de Compostela (Se-
gundo trienio)

II.- Por estatutos:
• Arzobispo de Barcelona: Cardenal 

Lluís Martínez Sistach

III.- Presidente de las 14 Comisiones 
Episcopales:

• Presidente de la C. E. de Apostolado 
Seglar

 Mons. D. Javier Salinas Viñals, Obispo 
de Mallorca (Primer trienio)

• Presidente de la C.E. del Clero
 Mons. D. Jesús E. Catalá Ibáñez, Obis-

po de Málaga (Segundo trienio)
• Presidente de la C.E. para la Doctrina 

de la Fe
 Mons. D. Adolfo González Montes, 

Obispo de Almería (Segundo trienio)
• Presidente de la C.E. de Enseñanza y 

Catequesis
 Mons. D. César Augusto Franco Mar-
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• Vicepresidente: Mons. D. Mario Iceta-
Gavicagogeascoa, Obispo de Bilbao

• Miembros:
 Mons. D. Francisco Gil Hellín, Arzobis-

po de Burgos
 Mons. D. Antonio Algora Hernando, 

Obispo de Ciudad Real
 Mons. D Francisco Cases Andreu, 

Obispo de Canarias
 Mons. D. Juan Antonio ReigPlà, Obis-

po de Alcalá de Henares
 Mons. D. Ángel Rubio Castro, Obispo 

de Segovia
 Mons. D. Gerardo Melgar Viciosa, 

Obispo de Osma-Soria
 Mons. D. José Mazuelos Pérez, Obis-

po de Jerez de la Frontera
 Mons. D. Carlos Manuel Escribano 

Subías, Obispo de Teruel y Albarracín
 Mons. D. Xavier Novell Gomà, Obispo 

de Solsona
 Mons. D. Juan Antonio Aznárez Cobo, 

Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela

Subcomisión Episcopal para la Familia y 
la Defensa de la Vida

• Presidente: Mons. D. Mario IcetaGa-
vicagogeascoa, Obispo de Bilbao

• Miembros:
 Mons. D. Francisco Gil Hellín, Arzobis-

po de Burgos
 Mons. D. Juan Antonio ReigPlà, Obis-

po de Alcalá de Henares
 Mons. D. Gerardo Melgar Viciosa, 

Obispo de Osma-Soria
 Mons. D. José Mazuelos Pérez, Obis-

po de Jerez de la Frontera
 Mons. D. Carlos Manuel Escribano 

Subías, Obispo de Teruel y Albarracín
 Mons. D. Juan Antonio Aznárez 

Cobo, Obispo Auxiliar de Pamplona 
y Tudela

IV.- Metropolitanos Provincias Eclesiás-
ticas:

• En representación de la Provincia 
Eclesiástica de Burgos

 Mons. D. Francisco Gil Hellín, Arzobis-
po de Burgos

• En representación de la Provincia 
Eclesiástica de Zaragoza

 Mons. D. Manuel Ureña Pastor, Arzo-
bispo de Zaragoza

• En representación de la Provincia 
Eclesiástica de Mérida-Badajoz

 Mons. D. Santiago García Aracil, Arzo-
bispo de Mérida-Badajoz

Comisiones Episcopales
Cada una de las 14 Comisiones Episco-

pales consta de un Presidente y un núme-
ro variable de miembros (Estatutos de la 
CEE: Artículo 31)

Los miembros de las Comisiones Epis-
copales también se renuevan cada tres 
años, pero no tienen límite de tiempo para 
posibles reelecciones. Los nuevos obis-
pos quedan adscritos a las Comisiones 
Episcopales en la primera reunión de la 
Asamblea Plenaria a la que asisten tras su 
consagración episcopal.

También se han constituido las tres 
subcomisiones episcopales: Catequesis, 
dentro de la C.E. de Enseñanza y Cateque-
sis; Familia y vida, perteneciente a la C.E. 
de Apostolado Seglar; y Universidades, 
en la Comisión Episcopal de Seminarios 
y Universidades. Los Presidentes de las 
Subcomisiones Episcopales se renuevan 
cada tres años, pero no tienen límite esta-
tutario de tiempo.

C. E. de Apostolado Seglar
• Presidente: Mons. D. Javier Salinas 

Viñals, Obispo de Mallorca
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6  Mons. D. Julián Ruiz Martorell, Obis-

po de Huesca y Jaca
 Mons. D. José Rico Pavés, Obispo Au-

xiliar de Getafe
 Cardenal José Manuel Estepa Llau-

rens, Arzobispo Emérito Castrense
 Mons. D. Elías Yanes Álvarez, Arzobis-

po Emérito de Zaragoza

Subcomisión Episcopal de Catequesis
• Presidente: Mons. D. Amadeo Rodrí-

guez Magro, Obispo de Plasencia
• Miembros:
 Mons. D. Ángel Rubio Castro, Obispo 

de Segovia
 Mons. D. Julián Ruiz Martorell, Obis-

po de Huesca y Jaca
 Mons. D. José Rico Pavés, Obispo Au-

xiliar de Getafe
 Cardenal José Manuel Estepa Llau-

rens, Arzobispo Emérito Castrense

C. E. de Liturgia
• Presidente: Mons. D. Julián López 

Martín, Obispo de León
• Miembros:
 Mons. D. Jesús Murgui Soriano, Obis-

po de Orihuela-Alicante
 Mons. D. Román Casanova Casanova, 

Obispo de Vic
 Mons. D. J. Leonardo Lemos Monta-

net, Obispo de Orense
 Mons. D. Ángel Fernández Collado, 

Obispo Auxiliar de Toledo
 Mons. D. Carmelo BorobiaIsasa, 

Obispo Emérito de Toledo

C. E. Medios de Comunicación Social
• Presidente: Mons. D. Ginés García 

Beltrán, Obispo de Guadix
• Miembros:
 Mons. D. Santiago García Aracil, Arzo-

C. E. del Clero
• Presidente: Mons. D. Jesús E. Catalá 

Ibáñez, Obispo de Málaga
• Miembros:
 Mons. D. Jesús Sanz Montes, Arzobis-

po de Oviedo
 Mons. D. Esteban Escudero Torres, 

Obispo de Palencia
 Mons. D. Bernardo Álvarez Afonso, 

Obispo de Tenerife
 Mons. D. Rafael ZornozaBoy, Obispo 

de Cádiz y Ceuta
 Mons. D. Antonio Ceballos Atienza, 

Obispo Emérito de Cádiz y Ceuta

C. E. para la Doctrina de la Fe
• Presidente: Mons. D. Adolfo González 

Montes, Obispo de Almería
• Miembros:
 Mons. D. Manuel Ureña Pastor, Arzo-

bispo de Zaragoza
 Mons. D. Luis QuinteiroFiuza, Obispo 

de Tui-Vigo
 Mons. D. Enrique Benavent Vidal, 

Obispo de Tortosa
 Mons. D. Alfonso Carrasco Rouco, 

Obispo de Lugo

C. E. de Enseñanza y Catequesis
• Presidente: Mons. D. César Franco 

Martínez, , Obispo auxiliar de Madrid
• Vicepresidente: Mons. D. Amadeo Ro-

dríguez Magro, Obispo de Plasencia
• Miembros:
 Mons. D. Jaume Pujol Balcells, Arzo-

bispo de Tarragona
 Mons. D. Fidel Herráez Vegas, Obispo 

Auxiliar de Madrid
 Mons. D. Ángel Rubio Castro, Obispo 

de Segovia
 Mons. D. Santiago Gómez Sierra, 

Obispo Auxiliar de Sevilla
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• Miembros:
 Mons. D. José Vilaplana Blasco, Obis-

po de Huelva
 Mons. D. Francesc Pardo Artigas, 

Obispo de Gerona
 Mons. D. Juan Antonio Menéndez Fer-

nández, Obispo Auxiliar de Oviedo
 Mons. D. Jesús Fernández González, Obis-

po Auxiliar de Santiago de Compostela

C. E. de Pastoral Social
• Presidente: Mons. D. Juan José Ome-

llaOmella, Obispo de Calahorra y la 
Calzada Logroño

• Miembros: 
 Mons. D. Atilano Rodríguez Martínez, 

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
 Mons. D. Alfonso Milián Sorribas, 

Obispo de Barbastro-Monzón
 Mons. D. José Ángel Saiz Meneses, 

Obispo de Terrasa
 Mons. D. Manuel Sánchez Monge, 

Obispo de Mondoñedo Ferrol
 Mons. D. Jesús Fernández González, 

Obispo Auxiliar de Santiago de Com-
postela

C. E. para el Patrimonio Cultural
• Presidente: Mons. D. Jesús García Bu-

rillo, Obispo de Ávila
• Miembros: 
 Mons. D. Demetrio Fernández Gon-

zález, Obispo de Córdoba
 Mons. D. Vicente Juan Segura, Obispo 

de Ibiza
 Mons. D. Gregorio Martínez Sacris-

tán, Obispo de Zamora

C. E. de Relaciones Interconfesionales
• Presidente: Mons. D. Francisco Javi-

er Martínez Fernández, Arzobispo de 
Granada

bispo de Mérida-Badajoz
 Mons. D. Joan PirisFrígola, Obispo de 

Lérida
 Mons. D. José Manuel Lorca Planes, 

Obispo de Cartagena
 Mons. D. Salvador Giménez Valls, 

Obispo de Menorca
 Mons. D. José Ignacio Munilla Aguir-

re, Obispo de San Sebastián

C. E. de Migraciones
• Presidente: Mons. D. Ciriaco Bena-

vente Mateos, Obispo de Albacete
• Miembros:
 Mons. D. Luis QuinteiroFiuza, Obispo 

de Tui-Vigo
 Mons. D. Xavier Novell Gomà, Obispo 

de Solsona
 Mons. D. Juan Antonio Menéndez Fer-

nández, Obispo Auxiliar de Oviedo
 Mons. D. José Sánchez González, Obis-

po Emérito de Sigüenza-Guadalajara

C. E. de Misiones y Cooperación entre 
las Iglesias

• Presidente: Mons. D. Braulio Rodrí-
guez Plaza, Arzobispo de Toledo

• Miembros:
 Mons. D. Francisco Pérez González, 

Arzobispo de Pamplona y Obispo de 
Tudela

 Mons. D. Miguel AsurmendiAramen-
día, Obispo de Vitoria

 Mons. D. Camilo Lorenzo Iglesias, 
Obispo de Astorga

 Mons. D. Ramón del Hoyo López, 
Obispo de Jaén

C. E. de Pastoral
• Presidente: Mons. D. SebastiàTalta-

vullAnglada, Obispo Auxiliar de Bar-
celona
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6  Mons. D. Jesús Sanz Montes, Arzobis-

po de Oviedo
 Mons. D. Joaquín López de Andujar y 

Cánovas del Castillo, Obispo de Geta-
fe

 Mons. D. Manuel Sánchez Monge, 
Obispo de Mondoñedo-El Ferrol

 Mons. D. Francisco Cerro Cháves, 
Obispo de Coria-Cáceres

 Mons. D. Eusebio Hernández Sola, 
Obispo de Tarazona

Otros organismos de la CEE
La Asamblea Plenaria también elige al 

Presidente de la Junta Episcopal de Asun-
tos Jurídicos y a los miembros del Consejo 
de Economía.

Actualmente, hay constituidas otras 
dos Juntas: Junta “San Juan de Ávila, Doc-
tor de la Iglesia”, que quedó constituida el 
20 de octubre de 2011, en la CCXXI reunión 
de la Comisión Permanente y la “Junta 
Episcopal Pro V Centenario del Nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús”, que se consti-
tuyó en la C Asamblea Plenaria, que tuvo 
lugar del 19 al 22 de noviembre de 2012. 
En ambos casos, los miembros están en 
razón de la diócesis a la que pertenecen y 
no tienen límites estatutarios.

I.- Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos
• Presidente: Mons. D. Carlos López 

Hernández, Obispo de Salamanca 
(desde 2002)

• Miembros:
 Mons. D. Casimiro López Llorente, 

Obispo de Segorbe-Castellón
 Mons. D. Vicente Juan Segura, Obispo 

de Ibiza
 Mons. D. C. Raúl Berzosa Martínez, 

Obispo de Ciudad Rodrigo

• Miembros: 
 Mons. D. Román Casanova Casanova, 

Obispo de Vic
 Mons D. Juan Antonio Martínez Cami-

no, Obispo Auxiliar de Madrid

C. E. de Seminarios y Universidades
• Presidente: Mons. D. Joan Enric Vives 

Sicilia, Arzobispo-Obispo de Urgell
• Vicepresidente: Mons. D. Agustín 

Cortés Soriano, Obispo de SantFeliú 
de Llobregat

• Miembros:
 Mons. D. José Ángel Saiz Meneses, 

Obispo de Terrasa
 Mons. D. Enrique Benavent Vidal, 

Obispo de Tortosa
 Mons. D. José María Yanguas Sanz, 

Obispo de Cuenca
 Mons. D. Salvador CristauColl, Obis-

po Auxiliar de Tarrasa
 Mons. D. Eusebio Hernández Sola, 

Obispo de Tarazona
 Mons. D. J. Leonardo Lemos Monta-

net, Obispo de Orense

Subcomisión Episcopal de Universidades
• Presidente: Mons. D. Agustín Cortés 

Soriano, Obispo de SantFeliú de Llo-
bregat

• Miembros: 
  Mons. D. Jaume Pujol Balcells, Arzo-

bispo de Tarragona
 Mons. D. Enrique Benavent Vidal, 

Obispo de Tortosa
 Mons. D. José María Yanguas Sanz, 

Obispo de Cuenca

C. E. para la Vida Consagrada
• Presidente: Mons. D. Vicente Jiménez 

Zamora, Obispo de Santander
• Miembros:
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 Dir. del Secretariado de la C.E. del Cle-
ro, D. Santiago Bohigues Fernández

 Dir. del Secretariado de la C.E. de Se-
minarios: D. Alonso Morata Moya

 Dir. de la Oficina de Información de la 
CEE, D. Isidro Catela Marcos

Junta Episcopal Pro V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús

• Presidente: Cardenal Antonio Mª 
Rouco Varela, Arzobispo de Madrid

• Secretario General: D. José María Gil 
Tamayo

• Miembros:
 Arzobispo de Sevilla, Mons. D. Juan 

José Asenjo Pelegrina
 Obispo de Ávila, Mons. D. Jesús Gar-

cía Burillo
 Obispo de Salamanca, Mons. D. Car-

los López Hernández
 Obispo de Santander, Mons. D. Vicen-

te Jiménez Zamora
 Obispo Auxiliar de Barcelona, Mons. 

D. SebastiàTaltavullAnglada

II.- Consejo de Economía
• Presidente: Presidente de la CEE (mi-

embro nato)
 Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, Ar-

zobispo de Valladolid
• Miembros natos: Secretario General 

de la CEE, D. José Mª Gil Tamayo
• Vicesecretario Asuntos Económicos, 

D. Fernando Giménez Barriocanal
• Miembros elegidos por la Plenaria:
 Mons. D. Antonio Algora Hernando, 

Ob. de Ciudad Real
 Mons. D. Ramón del Hoyo López, 

Obispo de Jaén
 Mons. D. Francesc Pardo Artigas, 

Obispo de Girona

III.- Otras juntas
Junta “San Juan de Ávila, Doctor de la 

Iglesia”
• Presidente: Obispo de Córdoba, 

Mons. D. Demetrio Fernández Gon-
zález

• Directora Ejecutiva: Dña. Encarnación 
González Rodríguez

• Miembros:
 Arzobispo de Sevilla, Mons. D. Juan 

José Asenjo Pelegrina
 Arzobispo de Granada, Mons. D. Fran-

cisco Javier Martínez Fernández
 Arzobispo de Mérida-Badajoz, Mons. 

D. Santiago García Aracil
 Arzobispo Castrense, Mons. D. Juan 

del Río Martín,
 Obispo de Ciudad Real Mons. D. An-

tonio Ángel Algora Hernando
 Obispo de Jaén, Mons. D. Ramón del 

Hoyo López
 Obispo de Málaga, Mons. D. Jesús E. 

Catalá Ibáñez
 Obispo de Terrassa, Mons. D. Josep 

Àngel Saiz Meneses
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6 valent i veraç de l’evangeli, de cuidar amb 

atenció el seu creixement amb l’exemple, 
l’educació i la proximitat, d’harmonitzar-
les en el conjunt de la «vinya del Senyor», 
de la qual ningú no en pot quedar exclòs. 
Per això, estimats germans, no estalvieu 
esforços per obrir nous camins a l’evange-
li, que arribin al cor de tots, perquè desco-
breixin el que ja nia en el seu interior: Crist 
com a amic i germà.

No serà difícil trobar aquests camins si 
anem rere les petjades del Senyor, que «no 
ha vingut a ser servit, sinó a servir» (Mc 
10,45); que va saber respectar amb hu-
militat els temps de Déu i, amb paciència, 
el procés de maduració de cada persona, 
sense por a fer el primer pas per anar al 
seu encontre. Ell ens ensenya a escoltar a 
tots de cor a cor, amb tendresa i misericòr-
dia, i a buscar el que veritablement uneix i 
serveix a la mútua edificació.

En aquesta recerca, és important que el 
bisbe no se senti sol, ni cregui estar sol, 
que sigui conscient que també el ramat 
que li ha estat encomanat té olfacte per a 
les coses de Déu. Especialment els seus 
col·laboradors més directes, els sacerdots, 
pel seu estret contacte amb els fidels, amb 
les seves necessitats i ocupacions quoti-
dianes. També les persones consagrades, 
per la seva rica experiència espiritual i el 
seu lliurament missioner i apostòlic en 
nombrosos camps. I els laics, que des de 
les més variades condicions de vida i res-
pectives competències porten endavant el 
testimoni i la missió de l’Església (cf. Conc 
Ecum Vat II, Const. Lumen gentium, 33).

Així mateix, el moment actual, en què 
les mediacions de la fe són cada vegada 
més escasses i no falten dificultats per a la 
seva transmissió, exigeix posar les vostres 
Esglésies en un veritable estat de missió 

Discurs del papa Francesc als bisbes de la 
Conferència Episcopal Espanyola

Vaticà, 3-3-2014

Estimats germans,
Agraeixo les paraules que m’ha dirigit 

en nom de tots el President de la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola, i que expressen 
el vostre ferm propòsit de servir fidelment 
el Poble de Déu que peregrina a Espanya, 
on molt aviat va arrelar la Paraula de Déu, 
que ha donat fruits de concòrdia, cultura 
i santedat. Ho voleu ressaltar de manera 
particular amb la celebració del ja pròxim 
V Centenari del naixement de Santa Teresa 
de Jesús, primera doctora de l’Església.

Ara que esteu patint la dura experiència 
de la indiferència de molts batejats i heu 
de fer front a una cultura mundana, que 
arracona Déu a la vida privada i l’exclou 
de l’àmbit públic, convé no oblidar la vos-
tra història. N’aprenem que la gràcia divi-
na mai no s’extingeix i que l’Esperit Sant 
continua obrant en la realitat actual amb 
generositat. Fiem-nos sempre d’Ell i de tot 
el que sembra en els cors dels qui estan 
encomanats a les nostres cures pastorals 
(cf. Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 68).

Als bisbes se’ls confia la tasca de fer 
germinar aquestes llavors amb l’anunci 

[ ]Santa Seu
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xement, de creients i no creients. M’alegra 
molt, i demano al Senyor que això sigui 
motiu d’acostament a la font de la caritat, a 
Crist que «va passar fent el bé i guarint tots 
els oprimits» (Ac 10,38), i també a la seva 
Església, que és mare i mai no pot oblidar 
els seus fills més desfavorits. Us convido, 
doncs, a manifestar estima i a mostrar-vos 
propers a tots els qui posen els seus ta-
lents i les seves mans al servei del «progra-
ma del Bon Samarità, el programa de Jesús 
» (Benet XVI, Deus caritas est, 31b).

Estimats germans, ara que esteu reu-
nits en la Visita ad limina per manifestar 
els llaços de comunió amb el Bisbe de 
Roma (cf. Conc Ecum Vat II, Const. Lumen 
gentium, 22), desitjo agrair de tot cor el 
vostre servei al poble sant fidel de Déu. 
Seguiu endavant amb esperança. Poseu-
vos al capdavant de la renovació espiritual 
i missionera de les vostres Esglésies parti-
culars, com a germans i pastors dels vos-
tres fidels, i també dels que no ho són, o 
ho han oblidat. Per a això, us serà de gran 
ajuda la col·laboració franca i fraterna en 
el si de la Conferència Episcopal, així com 
el suport recíproc i sol·lícit en la recerca de 
les formes més adequades d’actuar.

Us demano, sisplau, que porteu als es-
timats fills d’Espanya una especial saluta-
ció del papa, que els confia a la cura ma-
ternal de la Santíssima Mare de Déu, els 
suplica que resin per ell i els imparteix la 
seva Benedicció.

Homilia del papa Francesc, el Diumenge 
de Rams i de la Passió del Senyor

Vaticà, 13-4-2014

Aquesta setmana comença amb una pro-
cessó festiva amb rams d’olivera: tot el po-

permanent, per trucar a qui s’ha allunyat 
i enfortir la fe, especialment dels infants. 
Per a això no deixeu de prestar una aten-
ció particular al procés d’iniciació a la vida 
cristiana. La fe no és una mera herència 
cultural, sinó un regal, un do que neix de 
la trobada personal amb Jesús i de l’accep-
tació lliure i joiosa de la nova vida que ens 
ofereix. Això requereix anunci incessant i 
animació constant, perquè el creient sigui 
coherent amb la condició de fill de Déu 
que ha rebut en el baptisme.

Despertar i avivar una fe sincera, afavo-
reix la preparació al matrimoni i l’acompa-
nyament de les famílies, la vocació de les 
quals és ser lloc natiu de convivència en 
l’amor, cèl·lula originària de la societat, 
transmissora de vida i església domèstica 
on es forja i es viu la fe. Una família evan-
gelitzada és un valuós agent d’evangelit-
zació, especialment irradiant les merave-
lles que Déu hi ha obrat. A més, en ser per 
la seva naturalesa àmbit de generositat, 
promourà el naixement de vocacions al 
seguiment del Senyor en el sacerdoci o la 
vida consagrada.

L’any passat vau publicar el document 
«Vocacions sacerdotals per al segle XXI», 
assenyalant així l’interès de les vostres 
Esglésies particulars en la pastoral vocaci-
onal. És un aspecte que un bisbe ha de po-
sar en el seu cor com absolutament priori-
tari, portant-ho a l’oració, insistint en la se-
lecció dels candidats i preparant equips de 
bons formadors i professors competents.

Finalment, voldria subratllar que l’amor 
i el servei als pobres és signe del Regne de 
Déu que Jesús va venir a portar (cf. Exhort. 
Ap. Evangelii gaudium, 48). Sé bé que, en 
aquests últims anys, precisament la vostra 
Caritas -i també altres obres benèfiques 
de l’Església- han merescut gran reconei-
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6 bàs? Per a ells és igual: era més divertit, 

per humiliar Jesús.
Sóc com els soldats que colpegen el Se-

nyor, l’escupen, l’insulten, es diverteixen 
humiliant el Senyor?

Sóc com el Cireneu, que tornava del tre-
ball, cansat, però que va tenir la bona vo-
luntat d’ajudar el Senyor a portar la creu?

Sóc com aquells que passaven davant 
la creu i es burlaven de Jesús : «Ell que era 
tan valent!... que baixi de la creu i creurem 
en ell»? És riuen de Jesús...

Sóc jo com aquelles dones valentes, 
i com la Mare de Jesús, que estaven allí i 
sofrien en silenci?

Sóc com Josep, el deixeble amagat, que 
s’emporta el cos de Jesús amb amor per 
enterrar-lo?

Sóc com les dues Maries que romanen 
davant el sepulcre plorant i resant?

Sóc com aquells caps que l’endemà van 
anar a Pilat per dir-li: «Mira que aquest va 
dir que ressuscitaria. I perquè no hi hagi 
un altre engany bloquegen el sepulcre per 
defensar la doctrina, i així no surt fora la 
vida?

On és el meu cor? A quina d’aquestes 
persones m’assemblo? Que aquesta pre-
gunta ens acompanyi durant tota la set-
mana.

Homilia del papa Francesc en la Vetlla 
Pasqual 

Vaticà, 19-4-2014

L’Evangeli de la resurrecció de Jesucrist 
comença amb el camí de les dones cap al 
sepulcre, el matí del dia després del dis-
sabte. Es dirigeixen a la tomba, per honrar 
el cos del Senyor, però la troben oberta i 
buida. Un àngel poderós els diu: «Vosal-

ble acull Jesús. Els nens i els joves canten, 
lloen Jesús.

Però aquesta setmana s’encamina 
cap al misteri de la mort de Jesús i de la 
seva resurrecció. Hem escoltat la Passió 
del Senyor. Ens farà ben fer-nos una sola 
pregunta: Qui sóc jo? Qui sóc jo davant el 
meu Senyor? Qui sóc jo davant Jesús que 
entra amb festa a Jerusalem? Sóc capaç 
d’expressar la meva alegria, de lloar-lo? O 
guardo les distàncies? Qui sóc jo davant 
Jesús que sofreix?

Hem sentit molts noms. El grup de diri-
gents religiosos, alguns sacerdots, alguns 
fariseus, alguns mestres de la llei, que 
havien decidit matar-lo. Estaven esperant 
l’oportunitat de capturar-lo. Sóc jo com un 
d’ells?

També hem sentit un altre nom: Judes. 
Trenta monedes. Jo sóc com Judes? Hem 
escoltat altres noms: els deixebles que no 
entenien res, que es van adormir mentre 
el Senyor sofria. La meva vida, està ador-
mida? O sóc com els deixebles, que no en-
tenien el que significava trair Jesús? O com 
aquell altre deixeble que volia resoldre-ho 
tot amb l’espasa? Sóc jo com ells? Sóc jo 
com Judes, que fingeix estimar i besa al 
Mestre per lliurar-lo, per trair-lo? Sóc jo, un 
traïdor? Sóc com aquells dirigents que or-
ganitzen a tot córrer un tribunal i busquen 
falsos testimonis? Sóc com ells? I quan 
faig això, si ho faig, crec que d’aquesta 
manera salvo el poble?

Sóc jo com Pilat? Quan veig que la si-
tuació es posa difícil, em rento les mans 
i no sé assumir la meva responsabilitat, 
deixant que condemnin – o condemnant jo 
mateix – les persones?

Sóc jo com aquella gentada que no sa-
bia ben si es tractava d’una reunió religio-
sa, d’un judici o d’un circ, i que tria Barra-
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la nostra experiència cristiana. Tornar a Ga-
lilea significa sobretot tornar allí, a aquest 
punt incandescent en què la gràcia de Déu 
em va tocar al començament del camí. Amb 
aquesta espurna puc encendre el foc per 
l’avui, per a cada dia, i portar calor i llum 
als meus germans i germanes. Amb aques-
ta espurna s’encén una alegria humil, una 
alegria que no ofèn el dolor i la desespera-
ció, una alegria bona i serena.

En la vida del cristià, després del bap-
tisme, hi ha també una altra «Galilea», 
una «Galilea» més existencial: l’experièn-
cia de la trobada personal amb Jesucrist, 
que m’ha cridat a seguir-lo i participar en 
la seva missió. En aquest sentit, tornar a 
Galilea significa custodiar en el cor la me-
mòria viva d’aquesta trobada, quan Jesús 
va passar pel meu camí, em va mirar amb 
misericòrdia, em va demanar seguir-lo; tor-
nar a Galilea significa recuperar la memòria 
d’aquell moment en el qual els seus ulls es 
van creuar amb els meus, el moment en 
què em va fer sentir que m’estimava.

Avui, en aquesta nit, cadascun de nos-
altres pot preguntar-se: Quina és la meva 
Galilea? Es tracta de fer memòria, tornar a 
recordar. On és la meva Galilea? La recor-
do? L’he oblidada? Busca-la i la trobaràs. 
Allí t’espera el Senyor. He caminat per ca-
mins i viaranys que me l’han feta oblidar. 
Senyor, ajuda’m: digue’m quina és la meva 
Galilea; saps? jo vull tornar allí per trobar-
te i deixar-me abraçar per la teva miseri-
còrdia. No tingueu por, no temeu, torneu 
a Galilea.

L’evangeli és clar: cal tornar-hi, per 
veure Jesús ressuscitat, i convertir-se en 
testimonis de la seva resurrecció. No és 
un tornar enrere, no és una nostàlgia. És 
tornar al primer amor, per rebre el foc que 
Jesús ha encès al món, i portar-lo a tots, 

tres no tingueu por», i els mana portar la 
notícia als deixebles: «Ha ressuscitat d’en-
tre els morts i va per davant de vosaltres a 
Galilea». Les dones van marxar tot corrent 
i, durant el camí, Jesús els va sortir a l’en-
contre i els va dir: «No tingueu por! Aneu 
a comunicar als meus germans que vagin 
a Galilea i que allí em veuran» (v. 10). «No 
tingueu por», «no temeu»: és una veu que 
anima a obrir el cor per rebre aquest mis-
satge.

Després de la mort del Mestre, els dei-
xebles s’havien dispersat; la seva fe es 
va desfer, tot semblava que havia acabat, 
esfondrades les certeses, mortes les es-
perances. Però llavors, aquell anunci de 
les dones, encara que increïble, es va pre-
sentar com un raig de llum en la foscor. La 
notícia es va difondre: Jesús ha ressuscitat, 
com havia dit… I també per dues vegades 
van sentir el manament d’anar a Galilea; 
primer de l’àngel i després de Jesús mateix.

Galilea és el lloc de la primera trobada, 
on tot va començar. Tornar allí, tornar al 
lloc de la primera trobada. Jesús va passar 
per la riba del llac, mentre els pescadors 
estaven arreglant les xarxes. Els va cridar, i 
ells ho van deixar tot i el van seguir.

Tornar a Galilea vol dir rellegir-ho tot a 
partir de la creu i de la victòria; sense por, 
«no tingueu por». Rellegir-ho tot: la predi-
cació, els miracles, la nova comunitat, els 
entusiasmes i les desafeccions, fins a la 
traïció; rellegir-ho tot a partir del final, que 
és un nou començament, d’aquest acte su-
prem d’amor.

També per a cadascun de nosaltres hi ha 
una «Galilea» en el començament del camí 
amb Jesús. «Anar a Galilea» té un significat 
bonic, significa per a nosaltres redescobrir 
el nostre baptisme com a font viva, treure 
energies noves de l’arrel de la nostra fe i de 



M a r ç  -  A b r i l  2 0 1 41 4 2
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
6 cristians: «Amb les seves ferides ens cura-

va» (cf. 1Pe 2,24 i Is 53,5).
Sant Joan XXIII i sant Joan Pau II van te-

nir el valor de mirar les ferides de Jesús, 
de tocar les seves mans nafrades i el seu 
costat traspassat. No es van avergonyir de 
la carn de Crist, no es van escandalitzar 
d’ell, de la seva creu; no es van avergonyir 
de la carn del germà (cf. Is 58,7), perquè 
en cada persona que sofria hi veien Jesús. 
Van ser dos homes valerosos, plens de la 
parusia de l’Esperit Sant, i van donar tes-
timoniatge davant l’Església i el món de la 
bondat de Déu, de la seva misericòrdia.

Van ser sacerdots i bisbes i papes del 
segle XX. En van conèixer les tragèdies, 
però no es van acovardir. En ells, Déu va 
ser més fort; va ser més forta la fe en Jesu-
crist Redemptor de l’home i Senyor de la 
història; en ells va ser més forta la miseri-
còrdia de Déu que es manifesta en aques-
tes cinc nafres; més forta la proximitat ma-
ternal de Maria.

En aquests dos homes contemplatius 
de les ferides de Crist i testimonis de la 
seva misericòrdia hi havia «una esperança 
viva», juntament amb una «alegria glorio-
sa» (1Pe 1,3.8): l’esperança i l’alegria que 
Crist ressuscitat dóna als seus deixebles, 
i de les quals res ni ningú no els podrà 
privar. L’esperança i l’alegria pasqual, pu-
rificades en el gresol de la humiliació, del 
buidament, de la proximitat als pecadors 
fins a l’extrem, fins a l’angoixa provocada 
per l’amargura d’aquell calze. Aquesta és 
l’esperança i l’alegria que els dos papes 
sants van rebre com un do del Senyor res-
suscitat, i que per part seva van donar de 
manera abundant al poble de Déu, rebent-
ne un reconeixement etern.

Aquesta esperança i aquesta alegria 
es respirava en la primera comunitat dels 

a tots els extrems de la terra. Cal tornar a 
Galilea sense por.

«Galilea dels gentils» horitzó del Res-
suscitat, horitzó de l’Església; desig intens 
de trobada… Posem-nos en camí!

Homilia del papa Francesc en la canonit-
zació dels beats Joan XXIII i Joan Pau II

Vaticà, 27-4-2014

Al centre d’aquest diumenge, amb què 
s’acaba l’octava de Pasqua, i que sant Joan 
Pau II va voler dedicar a la Divina Miseri-
còrdia, hi ha les ferides glorioses de Crist 
ressuscitat.

Ell ja les va ensenyar la primera vegada 
que es va aparèixer als Apòstols la matei-
xa tarda del primer dia de la setmana, el 
dia de la resurrecció. Però Tomàs aquella 
tarda, com ho hem escoltat, no hi era; i 
quan els altres li van dir que havien vist el 
Senyor, va respondre que, mentre no veiés 
i toqués aquelles nafres, no s’ho creuria. 
Vuit dies després, Jesús es va aparèixer de 
nou al cenacle, enmig dels deixebles. To-
màs també hi era; es va adreçar a ell i el 
va invitar a tocar les seves nafres. I llavors, 
aquell home sincer, aquell home acostu-
mat a comprovar personalment les coses, 
es va agenollar davant Jesús i li va dir: «Se-
nyor meu i Déu meu» (Jn 20,28).

Les ferides de Jesús són un escàndol 
per a la fe, però són també la comprovació 
de la fe. Per això, en el cos de Crist ressus-
citat les ferides no desapareixen, roma-
nen, perquè aquelles ferides són el signe 
permanent de l’amor de Déu per nosaltres, 
i són indispensables per a creure en Déu. 
No per a creure que Déu existeix, sinó per 
a creure que Déu és amor, misericòrdia, fi-
delitat. Sant Pere, citant Isaïes, escriu als 
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D o c u m e n t s

creients, a Jerusalem, de la qual parlen els 
Fets dels Apòstols (cf. 2,42-47), com ho 
hem escoltat a la segona lectura. És una 
comunitat en la qual es viu l’essència de 
l’Evangeli, això és l’amor, la misericòrdia i 
la fraternitat.

I aquesta és la imatge de l’Església 
que el concili Vaticà II va tenir davant seu. 
Joan XXIII i Joan Pau II van col·laborar amb 
l’Esperit Sant per a restaurar i actualitzar 
l’Església d’acord amb la seva fisonomia 
originària, la fisonomia que li havien donat 
els sants al llarg dels segles. No oblidem 
que són precisament els sants els qui fan 
anar endavant i fan créixer l’Església. En la 
convocatòria del Concili, sant Joan XXIII va 
demostrar una delicada docilitat a l’Espe-
rit Sant, es va deixar conduir i va ser per 
a l’Església un pastor, un guia-guiat, guiat 
per l’Esperit. Aquest va ser el seu gran ser-
vei a l’Església; per això m’agrada pensar 
en ell com el papa de la docilitat a l’Esperit 
Sant.

En aquest servei al poble de Déu, sant 
Joan Pau II va ser el papa de la família. Ell 
mateix, una vegada, va dir que així li hau-
ria agradat ser recordat, com el papa de la 
família. M’agrada subratllar-ho ara que es-
tem vivint un camí sinodal sobre la família 
i amb les famílies, un camí que ell, des del 
cel, certament acompanya i sosté.

Que aquests dos nous sants pastors del 
poble de Déu intercedeixin per l’Església, 
perquè, durant aquests dos anys de camí 
sinodal, sigui dòcil a l’Esperit Sant en el 
servei pastoral a la família. Que tots dos 
ens ensenyin a no escandalitzar-nos de les 
ferides de Crist, a endinsar-nos en el mis-
teri de la misericòrdia divina que sempre 
espera, sempre perdona, perquè sempre 
estima.
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UN NOU CONCEPTE EN SERVEIS FUNERARIS

Barcelona - Baix Llobregat - Bages
A Barcelona: Tanatori Les Corts  · Tanatori Sant Gervasi · Tanatori Sancho de Ávila  · Tanatori Collserola

Tanatori Mémora Molins de Rei · Tanatori Mémora Esplugues · Mémora Funerària Fontal · Tanatori Mémora Navàs
Tanatori Mémora Súria · Tanatori Mémora Balsareny · Tanatori Mémora Sallent · Tanatori Mémora Santpedor   

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

24 hores / 365 dies
902 231 132

www.sfbsa.es  www.memora.es

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

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


