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Església ressuscitada (III) (4-5-2014)

Hem portat aquí signes d’una Església 
ressuscitada, que pertanyen a un passat 
proper, però no amb la intenció d’enaltir 
una època, que com totes també va tenir 
les seves ombres, sinó perquè ens serveixi 
d’exemple en el discerniment de la presèn-
cia de l’Esperit del Ressuscitat entre nos-
altres. Sens dubte hi ha avui signes molt 
clars d’aquesta presència, però per reco-
nèixer-los necessitem una certa distància.

La llista seria interminable. Cada dia, 
abans de ficar-nos al llit, al moment de re-
passar breument la jornada davant del Se-
nyor, amb tota facilitat ens vénen a la ment 
una bona quantitat de motius pels quals 
cal lloar-lo, en detectar petjades concretes 
de la seva resurrecció a la nostra Església. 
Aquest exercici ens recupera l’ànim, per-
què tendim a deixar-nos portar per la im-
pressió de les formes de mort.

I perquè no sembli que aquestes pet-
jades de la Resurrecció responguin a fets 
o ocasions “extraordinàries”, dels molts 
exemples que podríem portar aquí, n’asse-
nyalem dos. A la Parròquia de Sant Llorenç 
de Sant Feliu de Llobregat es va viure el tes-
timoniatge de dos cristians plens de vida 
ressuscitada i de glòria amagada: la Sra. 
Encarnació Coca i el Sr. Pere Grané. Pot-
ser el tret més destacable de la presència 

de Jesús ressuscitat en ells ha estat el de 
la bondat viscuda amb extraordinària sen-
zillesa. Quan aquesta bondat és acompa-
nyada d’actituds aparentment contràries, 
un pot pensar que obeeix a una presència 
viva de l’Esperit. Així, reconeixem en ells, 
d’una banda, l’acció servicial concreta als 
germans, que mostra una manera de ser 
cristià no acomplexada, ni tancada, ni eva-
siva i, per una altra, la humilitat, que garan-
teix l’exclusió de tot afany de protagonisme 
o un desig de veure’s reflectit en la pròpia 
obra. Igualment la confluència en ells de la 
profunditat de la fe, al costat de l’alegria i 
una pau contagioses; o l’oració personal 
i litúrgica, al costat de la sensibilitat vers 
els problemes i necessitats dels altres; o el 
sentit de pertinença a l’Església, al costat 
de l’obertura cap a les qüestions socials…

¿Podríem dir d’ells que eren absoluta-
ment normals? Sí i no. Com ens recordarà 
la famosa Carta a Diognet (s. II), l’Esglé-
sia nascuda del Ressuscitat no viu fora 
d’aquest món, encara que la seva ciutada-
nia és el Regne dels Cels. Ells eren “cris-
tians de parròquia” i ciutadans del seu 
temps, ben atents al que passa, al que es 
viu i se sofreix. Però simultàniament eren 
“especials”, en el sentit que destacaven 
dins d’una majoria, perquè l’Esperit del 
Ressuscitat alimentava constantment el 
seu amor generós i concret.

Està bé que a la vista d’una concentra-
ció de més d’un milió de joves cristians 
en qualsevol punt del planeta amb motiu 
d’una Jornada Mundial de la Joventut o 
davant el fet que el compte de Twitter del 
papa tingui més de 12 milions de segui-
dors o que el mateix papa sigui capaç de 
congregar fàcilment 250.000 persones a la 
plaça de Sant Pere, hom digui: “l’Església 
és viva”. Però ens agradaria que digués-

[ ]Escrits
dominicals
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sim el mateix quan veiem que una mare de 
família hi deixa la pell, per portar endavant 
els seus, o que un membre de la parròquia 
ha estat capaç de perdonar o que ha de-
dicat hores de descans o diners propis a 
servir uns altres, o quan un cristià ha estat 
capaç de confessar la seva fe amb parau-
les i obres, malgrat el risc…

Si més no, reconeguem que és el mateix 
Esperit qui obra tot en tots.

Església ressuscitada (IV). Les vocacions 
(11-5-2014)

L’Església ressuscitada no només està ata-
peïda de signes visibles de la presència de 
Jesucrist Ressuscitat, sinó que també es 
troba farcida de les seves paraules i les 
seves veus.

Ell mateix, Jesucrist, segons ens va en-
senyar l’Evangeli de sant Joan, és la Parau-
la. És la Veu i la Paraula perfecta i definiti-
va. Després de la seva resurrecció la seva 
veu va continuar ressonant a l’Església 
arreu del món.

La paraula, quan és dirigida a algú con-
cret, esperant que reaccioni amb la seva 
resposta, llavors l’anomenem “vocació”. 
Així, Jesucrist no va fer una altra cosa que 
“vocacionar”, estar cridant constantment; 
mai la seva paraula no era un crit dirigit 
al buit o una fórmula abstracta, sinó que 
sempre interpel·lava, en grup i a perso-
nes particulars, esperant una resposta. En 
aquest sentit diem que l’Església ressus-
citada està plena de vocacions, crides de 
Jesucrist a tots i cadascun de nosaltres.

Si poguéssim sentir-les totes alhora, 
descobriríem una impressionant harmo-
nia, una simfonia perfectament encaixada 
i coherent. Perquè totes les crides o voca-
cions són variacions sobre un mateix tema, 

són maneres de resposta a una sola i única 
vocació: la vocació a creure, esperar i esti-
mar. La varietat de vocacions a l’Església 
es deu a la diversitat de maneres, temps 
i llocs on es respon a aquesta única crida.

Tanmateix diem que avui “ens falten 
vocacions”. ¿Què volem dir: que no sona 
l’única crida de Jesucrist; que no sona com 
a crida personal i concreta? ¿O més aviat 
que no s’escolta, que se sent amb indife-
rència, o es percep com ofegada entre so-
rolls o barrejada amb altres discursos, que 
la distorsionen?

Tot és possible. L’Església ressuscitada 
és com una caixa de ressonància, un alta-
veu, al qual arriba la Paraula de Jesús. El 
seu deure és ressonar amb fidelitat. Així i 
tot, no ens ha d’estranyar el fet que man-
quin respostes. Recordem que el mateix 
Jesús experimentà la frustració de no ser 
escoltat. I és que, així com diem que, per a 
descobrir signes de vida a l’Església, calen 
els ulls de l’Evangeli, així també, per es-
coltar les veus del Ressuscitat ressonant 
a l’Església, necessitem unes oïdes sensi-
bles a la Paraula.

En efecte, la vocació segueix en això a 
la fe. Sant Pau ens va dir que la fe comença 
per l’oïda (cf. Rm 10,17). Direm el mateix 
respecte de la vocació: que depèn del que 
escoltem i de com escoltem.

Coneixem la paràbola del sembrador. 
Jesús ens va ensenyar que hem de tenir 
orelles per escoltar... o, el que és el ma-
teix, “tenir cor per rebre”. El Salm 118,32-
40, el missatge central del qual és el segui-
ment i compliment de la voluntat de Déu, 
ens diu que això és en realitat cosa del 
mateix Déu. Per això, segons la traducció 
catalana, l’invoquem amb aquestes parau-
les: “Correré pels camins dels teus mana-
ments, si tu m’eixamples el cor”
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com a realment ressuscitada. Que fos un 
immens jardí farcit de flors vistoses, que 
esperen cridar l’atenció dels insectes per 
ser pol·linitzades. Si realment vinguessin 
i realitzessin la seva labor, tindríem abun-
dància de fruits. Preguem perquè totes 
dues condicions s’acompleixin entre nos-
altres.

Església ressuscitada (V) (18-5-2014)

Confessem que tenim por de parlar de l’Es-
glésia actual com a “ressuscitada”. Sem-
bla que sigui obligatori avui, cada vegada 
que conversem sobre l’Església, reconèi-
xer expressament els seus límits, els seus 
pecats i febleses. Em pregunto si amb això 
li fem justícia.

Hi ha quelcom de misteriós que dis-
tingeix la mirada capaç de veure el Res-
suscitat en el concret de les realitats 
humanes. Sempre m’ha cridat l’atenció 
que fos sant Joan, el deixeble estimat, 
el primer a descobrir Jesús viu, quan ell 
i els seus companys travessaven l’experi-
ència d’una Església derrotada i inútil, és 
a dir, marcats pel fracàs de la pesca (cf. 
Jn 21,7). Per això, quan parlem de l’Esglé-
sia i donem la nostra opinió sobre ella, 
abans hem de preguntar-nos si ens hem 
sentit estimats, no necessàriament per 
ella, sinó per Jesucrist.

Això és molt important, perquè de l’Es-
glésia en parla tothom, tots la jutgen i tots 
semblen estar molt capacitats i segurs 
sobre què hauria de fer. No deixa de ser 
curiosa aquella escena en la qual Balaam, 
havent rebut l’encàrrec de Balac, rei moa-
bita, de maleir el poble d’Israel, gràcies a 
un canvi de mirada obrat per Déu en el seu 
interior, va entonar un bell cant de lloança:

“Oracle de Balaam,... oracle de l’home 
de mirada penetrant… del qui 
contempla visions del Poderós, quan 
cau en èxtasi i els ulls se li obren. Que 
en són, de belles, Jacob, les teves 
tendes, els teus pavellons, Israel. Els 
veig estesos com rierols, com hortes 
a les vores d’un riu, com àloes que el 
Senyor ha plantat.” (Nm 24,3-6)

No tinguem inconvenient a dir que re-
alment l’Església és també això: un hort 
dilatat, unes tendes ordenades i ben dis-
posades, un jardí ufanós. És una Església 
ressuscitada veritablement. 

Tot i així, el profeta que la va beneir i va 
proclamar la seva bellesa no era cap sant 
(després apareixerà com a seductor i temp-
tador vers la idolatria) i el mateix poble en 
el seu camí pel desert estava ple d’infide-
litats. No es tracta, doncs, d’una visió que 
amagui la veritat, sinó d’una mirada capaç 
de descobrir el bé que hi ha a l’Església. I 
no es tracta tampoc d’un profeta sant per si 
mateix, sinó d’un do especial de Déu, que 
dirigeix, orienta i il·lumina els ulls.

És el que esdevingué a sant Lluc a l’ho-
ra de compondre el llibre dels Fets dels 
Apòstols. L’Església nascuda de Jesucrist 
Ressuscitat, fruit del seu Esperit, als seus 
ulls era una comunitat de germans, apas-
sionant i admirable, compliment de tots els 
somnis. I no obstant això no es va avergo-
nyir de deixar constància de les divisions, 
els conflictes, les traïcions que hi havia en-
tre els seus membres. ¿És una contradicció, 
una doble vara de mesurar, una diferència 
de mentalitats, progressista o rigorós, opti-
mista o conservador?... No, simplement és 
la mirada de l’Esperit. L’Esperit

- que veu la realitat, tal com és, 
acceptant-la sense prejudicis, ni 
ideologies,
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- que descobreix la presència real de 
Déu per sintonia i empatia,

- que no dissimula la fragilitat, acollint-
la amb esperit humil.

No pretenem fer estadística. No es trac-
ta de veure si hi ha a la nostra Església més 
signes de l’Esperit, que de mort. Només 
volem descobrir les llums com a reflex de 
la presència del Ressuscitat, que desper-
tin el nostre amor a l’Església i estimulin 
la nostra acció de gràcies al Senyor. Si no 
existissin aquestes llums, ¿per què lloar-
lo?, ¿com estar contents de formar part 
d’aquest immens poble, obra de la seva 
gràcia?

Església ressuscitada (VI) (25-5-2014)

Per saber com és i viu una Església ressus-
citada, n’hi ha prou amb observar la narra-
ció del llibre dels Fets dels Apòstols. Per-
què, encara que els comentaristes del text 
bíblic han assenyalat que les descripcions 
de la vida de la comunitat cristiana que hi 
apareixen (els coneguts tres “sumaris de 
la vida de la comunitat”) responen més 
aviat a un ideal, que mai no s’ha realitzat 
perfectament, el llibre mateix reconeix en 
la vida de l’Església, sense entrebancs, no 
pocs problemes i errors. Un especialista 
parla fins i tot de la “distància” entre l’Es-
glésia idealitzada i l’Església real, posada 
de manifest a posta en el mateix text.

A nosaltres ens passa el mateix. Reco-
nèixer les nostres mancances amb humi-
litat no ens ha d’impedir afirmar l’ideal, 
en part ja realitzat, a la nostra Església. 
Aquesta és la mirada que desitjaríem 
aconseguir.

Un tret fonamental de l’Església res-
suscitada, de l’Església autèntica per tant, 
és que sap “rebre” o acollir el do que se li 

dóna. Subratllem aquesta característica, 
perquè, en mirar l’Església actual i desco-
brir les seves limitacions, immediatament 
ens llancem amb tota bona voluntat a fer 
anàlisis, projectes i plans. És a dir, ens en-
testem en coses que “cal fer” i que neixen 
de la nostra iniciativa, dels nostres càlculs 
i de la nostra ciència. Cosa que no està ma-
lament, però certament no és allò primer, ni 
principal. Perquè el primer, com s’esdevin-
gué des dels inicis, és rebre el Ressuscitat 
com un que “sobrevé”, es presenta sense 
avisar, com regalat, no buscat ni convidat 
prèviament. I quan ho fa, només pretén de 
nosaltres que creiem en Ell, convèncer-nos 
de la seva realitat (cf. Mc 16,9-20). Aquest 
acte de fe en la seva presència viva, ja és el 
primer gest d’acolliment que donarà lloc a 
la veritable Església. Sense ell de cap ma-
nera l’Església no pot ressuscitar.

Després l’Església ressuscitada hau-
rà de seguir “rebent”. Ho farà mitjançant 
l’escolta: “la comunitat dels creients era 
constant a escoltar l’ensenyament dels 
Apòstols” (Ac 2,42). Ens és més fàcil de-
cidir, parlar i determinar el que cal fer, que 
escoltar. Ens costa pensar que, quan en el 
temple guardem un silenci amatent i ex-
pectant per escoltar la Paraula que s’està 
proclamant, estem realment “reformant 
l’Església”, fent-la més autèntica.

Això s’entén fàcilment. Quan les nos-
tres relacions d’amistat es deterioren, i per 
això cadascun “es deteriora igualment”, el 
millor –diuen– és dialogar. Però el diàleg 
veritable comença amb l’escolta i aquesta, 
l’escolta, requereix silenci. El silenci reno-
vador és com la creació d’un buit en el pro-
pi cor, perquè sigui omplert per l’altre. Si 
l’Església té problemes, si no és fidel, serà 
perquè s’han deteriorat les relacions amb 
el seu espòs, Jesucrist Ressuscitat.
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7 un amic (Jn 11,41) i beneir els pans per do-

nar menjar a una multitud (Mt 14,19)…
No perdem de vista el cel, perquè al-

trament perdrem la terra: la terra perdria 
el seu sentit si oblidés que el seu destí és 
convertir-se en cel.

Què és el que ha de preocupar a una Es-
glésia ressuscitada? Ens han de preocupar 
aquelles formes de viure que procedeixen 
de mirar solament al cel o solament a la 
terra. Ni els que miren solament el cel són 
veritables místics, ni els que miren sola-
ment a la terra són els autèntics compro-
mesos. Totes dues menes de persones són 
caricatures de la fe cristiana.

És veritat que Jesús gairebé sempre que 
parlava del Pare postil·lava “que està en el 
cel”, però en parlar amb Ell en oració l’ano-
menava “Senyor de cel i terra”, accentuant 
la seva transcendència, per contrastar-la 
amb la seva voluntat de ser conegut pels 
senzills i humils de la terra (Mt 11,25). Je-
sús mateix, després de la resurrecció, en 
enviar els seus deixebles, no al cel, sinó a 
la terra perquè tota la humanitat conegués 
i cregués en Ell, es va presentar com qui 
havia rebut “tot poder en el cel i la terra” 
(Mt 28,18). Per si quedava cap dubte, un 
dels desitjos més importants que hem de 
traslladar a l’oració, segons el seu propi 
ensenyament, és “que es faci la voluntat 
del Pare així a la terra com es fa en el cel” 
(Mt 6,10). Per tant, encara que no siguin 
el mateix, un cristià i l’Església com a tal, 
mai no podrem oblidar que tots dos estan 
necessàriament units; que no podem ca-
minar per la terra sense mirar al cel, i que 
no podem mirar o desitjar el cel, si no és 
per i des de la terra.

“Cel” és el mateix que “utopia”? Tots 
dos conceptes tenen molts punts en 
comú, però no són el mateix. La paraula 

- ¿És això el que Jesús retreia als 
deixebles que no eren capaços de 
reconèixer la seva presència, quan 
els deia que eren “durs de cor”?

- ¿Dur de cor voldrà dir “gent de cor 
massa ple de si mateix, incapaç de 
rebre i acollir el que ve de l’altre?

- L’Església que no escolta Jesucrist, 
¿com pot renovar-se, ressuscitar, 
viure la novetat de la Resurrecció?

Qui no escolta la veu de Déu en la seva 
Paraula escrita i proclamada, tampoc no 
la destriarà en el crit del pobre, ni la rebrà 
en el diàleg amb el germà. Res no podem 
esperar d’una Església sorda, que només 
s’escolta a si mateixa. Tot ho esperem 
d’una Església que es deixa regalar per la 
presència viva del Ressuscitat.

Església ressuscitada (VII) (1-6-2014)

L’Església ressuscitada mira cap al cel. 
Ho ha de fer sense por, encara que els àn-
gels el dia de l’Ascensió interpel·lessin els 
deixebles, “què feu aquí plantats mirant 
al cel?” (Act 1,11) i encara que alguns ens 
hagin retret que de tant parlar del cel hem 
oblidat transformar la terra.

Del cel ve la veu que diu “aquest és el 
meu Fill estimat” (Mt 3,16). Jesús ens va 
assegurar que havíem d’alegrar-nos quan 
ens perseguissin, perquè al cel tenim la re-
compensa (Mt 5,12); Ell, en parlar de Déu 
Pare, sempre afegia “que està en el cel”: 
d’allà estant estima perfectament, i veu, té 
cura i perdona (Mt 5-7); allí viuen els àn-
gels que cuiden els nens i els innocents de 
la terra (Mt 18,10), allí hi ha el tresor del 
qui ho dóna tot als pobres i el segueix (Mt 
19,21). I Ell mateix aixecava la vista cap al 
cel per lloar el seu Pare (Mt 11,25) o abans 
de guarir un cec (Mc 7,34) o de ressuscitar 
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XVI, en veure una Església tan necessita-
da de canvis radicals, va defensar que la 
veritable Església solament és i pot ser in-
visible, interna, espiritual. Molts amb vo-
luntat de reforma han pensat igual al llarg 
de la història.

Però l’Església mai no va ser sola-
ment això. Des del primer moment Déu 
no s’avergonyí ni va tenir por d’allò més 
humà i fins i tot d’allò material. L’Esperit 
ens va prendre i ens pren tal com som, cos 
i esperit, i va assumir coses tan materials 
com són l’aigua, el pa, el vi, l’oli, les pa-
raules humanes, per comunicar l’amor de 
Déu. Ens hem d’escandalitzar perquè Déu 
s’hagi “rebaixat” d’aquesta manera? Tam-
bé ens escandalitzarem que el Fill de Déu 
tingués carn humana com la nostra? O més 
aviat ens haurem de deixar sorprendre per 
aquesta meravellosa condescendència, 
aquesta aproximació de Déu a nosaltres, 
fruit del seu amor?

Tanmateix des de Pentecosta afirmem 
clarament que l’Església de Jesucrist és 
“espiritual”. Això sí, per a nosaltres no sig-
nifica que sigui invisible, amagada, sinó 
que tota ella està penetrada, amarada, de 
l’Esperit Sant, també en les seves coses 
materials i visibles.

Per altra banda, en recordar aquest fet, 
assumim una greu responsabilitat. Som 
nosaltres els qui, com a instruments de 
l’Esperit, realitzem les coses humanes que 
hi ha a l’Església. Ho tenim molt present 
aquest any, quan s’esdevé el desè aniver-
sari de la diòcesi. Tot allò humà que hi ha 
a la nostra Església està posat a disposició 
de l’Esperit. Però és responsabilitat nostra, 
amb paraules del gran sant Ignasi d’Antio-
quia, que tot això sigui realment “digne de 
Déu”. Aquesta és la gran qüestió: la nostra 
Església és “digna de Déu”?

“utopia” va entrar en la cultura gràcies a 
aquell gran catòlic, sant Tomàs More, que 
va dissenyar en el seu llibre una República 
amb el millor i més just Estat, una illa de 
felicitat social. Molts d’altres han somniat 
també amb aquesta societat feliç. Alguns 
creien que es podia realitzar a la terra. Uns 
altres, com el seu propi nom indica, creuen 
que no pot tenir lloc entre nosaltres; que 
és pura il·lusió. L’Església ressuscitada 
creu i viu de la convicció que, en efecte, la 
felicitat plena no es pot donar a la terra, 
però no és mera il·lusió, sinó realitat: el cel 
existeix veritablement i és per a nosaltres 
un futur ja inaugurat. Aquí comença el cel.

Jesús va dir a Pere i als Apòstols: “el 
que lliguis a la terra, quedarà lligat al cel” 
(Mt 16,19; 18,18) i també: “us dono el pa 
del cel, perquè qui en mengi (ara) no mori” 
(Jn 6,50). L’Església ressuscitada és una 
bestreta del cel.

Una Església espiritual: Pentecosta 
(8-6-2014)

Aquell propòsit de Jesús d’obrir les por-
tes del cel a la humanitat i de fer que el 
cel comencés ja aquí a la terra no van ser 
paraules boniques, ni poesia, ni il·lusions 
buides. El cel va començar ja a la terra 
quan, en donar-nos el seu Esperit, va néi-
xer una comunitat, un poble, que vivia el 
seu mateix amor. Això s’esdevingué a la 
Pentecosta.

Però no ens enganyem. Aquella era la 
mateixa Església que la nostra. Tendim a 
idealitzar aquells inicis i a ser molt crítics 
amb l’Església present. Entre la prime-
ra església i nosaltres hi ha un element 
comú molt important: la materialitat, la 
visibilitat, les formes i les estructures 
humanes. La Reforma Protestant al segle 
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7 Tanmateix, guardo el record de la im-

pressió que em va produir el primer contac-
te que vaig tenir amb el testimoniatge de 
Sor Isabel de la Trinitat (Dijon 1880-1906). 
Una dona de caràcter i de gran sensibilitat, 
apassionada i forta, intel·ligent i afectiva-
ment rica, que del seu temperament natu-
ral, segons un estudiós, “tant podria haver 
estat una santa com un dimoni”. Però va 
arribar a experimentar un cimal de plenitud 
humana en descobrir i fer motiu central de 
la seva oració el Déu trinitari. La seva tra-
jectòria espiritual, com a jove creient i com 
a carmelita, és una autèntica cerca de la 
plenitud de felicitat en la relació viva amb 
Déu – amor. Donava per descomptat, com 
a bona carmelita, que havia d’assumir el 
dolor, com el de la malaltia que la va portar 
a la seva primerenca mort, però l’accent de 
la seva vida, estava posat absolutament en 
l’alegria de viure el mateix amor del Pare al 
Fill en l’Esperit Sant. Així, va escriure:

“La Trinitat: aquest és el nostre estatge, 
la nostra llar, la casa paterna de la 
qual mai no hem de sortir... Em sem-
bla que he trobat el meu cel a la terra, 
ja que el cel és Déu i Déu està en la 
meva ànima. El dia que vaig compren-
dre això tot es va il·luminar per a mi.”

Com que sentia que estava feta per a la 
relació interpersonal d’amor i aquest, en 
el seu grau més perfecte, és mirar l’altre 
i reconèixer el seu valor, va prendre com a 
lema de la seva vida aquella afirmació de 
sant Pau: viure només per a “lloança de la 
glòria de Déu”. Era com existir a l’interior 
de la Trinitat o experimentar que la Trinitat 
viu efectivament en nosaltres. D’això esta-
va plenament convençuda, perquè la seva 
mateixa experiència d’alegria sincera li ho 
demostrava. Una experiència que va viure 
fonamentalment en l’oració. Per què?

El teòleg ortodox Paul Evdokimov va 
formular un principi, base de la seva idea 
de persona humana. Ho deia a propòsit 
del seu concepte de dona:

“La dona no és maternal perquè, en el 
seu cos, és apta per engendrar, sinó 
que del seu esperit maternal és d’on 
procedeix la seva facultat fisiològi-
ca i la correspondència anatòmica. 
Cal restablir la veritable jerarquia 
de principis i comprendre que, nor-
mativament, allò fisiològic i psíquic 
depenen de l’esperit, el serveixen i 
l’expressen”.

Sorprenentment és l’esperit qui fa la 
psique i el cos. Traduït a la nostra Esglé-
sia, diríem que és l’Esperit Sant qui ha de 
determinar tot allò corporal i tot allò humà 
que hi ha en ella. Quin ha de ser el rostre 
matern de l’Esperit, que realment serveixi 
Jesucrist i que, com a Església, hem d’ofe-
rir a la mirada dels homes?

Església orant: la Trinitat (15-6-2014)

El fet que la Trinitat sigui posada sempre en 
relació amb el més incomprensible i fosc de 
la fe cristiana no ha estat culpa solament de 
la teologia, amb els seus raonaments i els 
seus intents de comprendre i posar parau-
les al misteri, sinó també del desencert en 
la seva exposició pastoral. D’una banda, 
determinades teologies s’han entretingut 
amb jocs de paraules i conceptes abstractes 
i inútils. D’una altra, la seva exposició pasto-
ral s’ha realitzat moltes vegades traslladant 
sense més aquest llenguatge teològic o fent 
servir fórmules abstractes. Semblava que 
amb això es volgués aconseguir una impres-
sió de més profunditat o una resposta de fe 
més “heroica” o valuosa, en subratllar allò 
“il·lògic” o contradictori del misteri.
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ben visible, el repartiment d’ajuda entre 
els més necessitats, mai no ha faltat i avui 
es veu particularment necessària.

Sense que soni a joc retòric de parau-
les, aquest pa repartit entre els més po-
bres ha de venir d’un amor compartit, i 
aquest amor compartit té la seva font en 
una vida partida. És a dir, el gest visible de 
l’ajuda que es realitza en unes dependèn-
cies parroquials és un dels punts d’arriba-
da d’un corrent invisible que neix a l’altar 
on se celebra l’Eucaristia i arriba fins a les 
mans que ofereixen i reben l’ajuda, traves-
sant la comunitat de germans.

Així entenem la festa que celebrem 
avui: el Corpus Christi, l’Eucaristia.

Perquè tot comença en el moment de 
partir-se Jesús per amor, el seu sacrifici a 
la Creu. Des de llavors, va començar a ra-
jar per tot el món aquest corrent d’amor 
ofert, que venia a fecundar tota la terra. 
La primera realitat creada per aquest amor 
va ser l’Església, en tant que comunió de 
germans. Ella, de fet, per mantenir-se viva 
i fidel, celebra l’eucaristia i hi participa 
constantment, al llarg del temps. L’Es-
glésia, comunió de germans, beu sempre 
d’aquest amor que du a “partir-se” en sa-
crifici d’unió amb Déu Pare i amb els ger-
mans. Incessantment reneix així la frater-
nitat eclesial.

En la mesura en què aquesta fraternitat 
s’intensifica, creix o madura, es va creant 
al seu voltant un espai de llum, de parau-
la, de força transformadora, de testimoni-
atge, que és ressò o reflex de l’Esperit de 
Jesucrist que anima aquella fraternitat. 
Una de les zones creades per aquest espai 
nascut entorn de la comunitat d’amor és 
l’acció a favor dels pobres.

Tota l’acció caritativa i social de l’Esglé-
sia és un compromís moral, que procedeix 

Intentem mil vegades aconseguir un 
equilibri i unes relacions interpersonals 
“sanes” que ens permetin de viure en co-
munitat i testimoniar una existència de 
veritable fraternitat a l’Església. No aca-
bem d’aconseguir-ho, entre altres motius, 
perquè és senzillament impossible. El poc 
que ens és permès gaudir aquí són petites 
guspires d’alegria, regalades en el marc 
del contacte viu amb la Trinitat, és a dir, en 
l’atmosfera de l’oració. Només mitjançant 
ella participem en l’amor que existeix en-
tre les tres persones de la Trinitat. Acon-
seguir-ho ens permet viure una tensió fe-
cunda entre les forces que ens porten a ser 
un mateix i ser per als altres, rebre’ns en la 
diversitat i mantenir-nos en la més profun-
da unió, conservar la interioritat i acollir 
l’altre i el món exterior…

L’Església va néixer i neix constantment 
de la comunió d’amor que és la Trinitat. 
¿Com pensar que pugui existir i avançar si 
no viu avui del contacte amb Déu trinitari 
i si no el té a Ell com el seu únic somni i la 
seva única esperança?

Bé sabem que la Trinitat, més que expli-
car-la, cal viure-la.

Església repartida: Corpus Christi 
(22-6-2014)

La imatge, avui tan freqüent, d’un grup de 
persones repartint a gent necessitada una 
ajuda personal, material, aliments o roba, 
en unes dependències parroquials, asse-
nyalades amb un tímid cartell, “Càritas”, 
és adequada per representar un dels ros-
tres més veritables de l’Església.

Forma part de l’essència de l’Església, 
de la seva identitat, ser amor que es re-
parteix i es difon. Una difusió d’amor, que 
adquireix maneres molt diverses: aquesta, 
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7 Precisem el que trobaria l’investigador. 

Potser una fraternitat, una unió de perso-
nes. Però les persones es poden unir per 
motius molt diversos: deixant de banda 
les unions que busquen l’eficàcia per 
obrar el mal, hi ha unions per una afició 
compartida (per exemple un club, un grup 
d’amics), un interès comú que junts es pot 
aconseguir millor (com ara una associació 
de veïns, una associació comercial o de 
negoci), un compromís per aconseguir la 
realització d’un projecte social (com ara, 
un partit polític) o fins i tot buscant l’ajuda 
mútua en la satisfacció de necessitats pro-
fundament humanes (com el matrimoni). 
Aquestes unions es caracteritzen perquè 
són resultat d’una elecció personal i depe-
nen bàsicament del que cadascú aporta. 
Es mantenen sempre que es comparteixi 
alguna cosa comuna que ja existia en ca-
dascun dels seus membres. Creixen en la 
unitat a mesura que comparteixen més co-
ses i més vida.

La comunitat cristiana és quelcom dife-
rent. En primer lloc, la comunitat cristiana, 
més que crear-la o triar-la, hom la troba. 
Una cosa semblant al que passa amb la fa-
mília, que no s’ha triat, sinó que s’hi neix 
o es rep com una cosa que ja existia. En 
segon lloc, la comunitat cristiana es man-
té unida i viva perquè tots, cadascun a la 
seva manera, comparteixen quelcom que 
se’ls ha donat i se’ls va donant: el mateix 
amor del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. 

La unitat de l’Església, en efecte, es 
basa a compartir aquesta única i sorpre-
nent realitat que s’ofereix a cadascun gra-
tuïtament, com a regal, i com tal es rep: 
l’Amor, amb majúscules. Aquest amor únic 
és rebut pel creient, i tot d’una pren cos 
en la seva persona, provocant-hi un ésser 
únic, amb els seus trets peculiars. Però de 

del manament evangèlic. Però és molt més 
que això. L’acció caritativa i social cristi-
ana forma part de l’efecte transformador 
que produeix l’existència de l’Església, co-
munió fraterna, enmig del nostre món. Ella 
aprèn a partir-se en sacrifici, a compartir 
amb els altres l’existència, a repartir-se als 
més necessitats.

Aquesta forma de veure les coses ens 
porta a considerar cada gest d’ajuda al ne-
cessitat com una manera de donar-se, més 
que com una acció de “donar” alguna cosa. 
En conseqüència, tot considerant el vincle 
estret entre Càritas i l’Eucaristia, direm que:

- L’obra de Càritas no es pot mesurar 
només per la quantitat d’obres 
realitzades a favor dels més pobres, 
sinó sobretot per la qualitat de l’amor 
repartit.

- L’autenticitat de la comunitat cristiana 
no es mesurarà només per l’amor 
fratern que hi hagi entre els seus 
membres, sinó també per l’amor ofert 
i concret als més pobres, siguin els 
qui siguin.

- Tot quedarà marcat pel signe més 
característic de l’amor de l’Esperit, 
que és la gratuïtat en el rebre i en el 
donar.

El Dia del Corpus Christi és, per tant, el 
dia en què l’Església es reparteix, seguint 
els passos de Jesucrist, sacrificat per amor.

Església que comparteix (29-6-2014)

Tornem a aquella imatge d’un grup de per-
sones que en un local de Càritas Parroquial 
reparteixen ajudes als necessitats. En una 
situació ideal, si algú volgués descobrir el 
secret d’aquell gest i anés investigant, es 
trobaria amb un una comunitat que “com-
parteix”.
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tal manera que això que el distingeix, no 
el distancia dels altres; al contrari, l’uneix 
més a ells. Més encara, l’obre als altres en 
gratuïtat, per rebre’ls tal com són i per ser-
vir-los estimant-los.

No parlem de coses estranyes o massa 
elevades. Perquè l’amor de Déu compartit, 
que fa o construeix l’Església, es barreja 
en l’acció de compartir la vida més quoti-
diana. Els veritables cristians tendeixen a 
compartir amb els germans tota la vida: 
experiències, sofriments, béns, alegries, 
somnis, temps, sentiments, preocupaci-
ons, Paraula de Déu, compromisos, pregà-
ria, treballs, projectes… I no precisament 
per afinitat o compassió o simpatia, menys 
encara per obligació, sinó simplement per-
què han begut de la mateixa font, han nas-
cut del mateix si, respiren el mateix amor. 
És el fet de compartir que es realitza sa-
cramentalment en la celebració de l’Euca-
ristia.

- Només així es construeix una Església 
una i plural.

- Només així podem abraçar el qui és 
diferent.

- Només així l’Església aconsegueix ser 
una magnífica simfonia de l’Esperit.

Sabem que això sona a un meravellós 
somni. Però el somni ens marca el camí i 
si algun cop discernim que realment i con-
cretament entre germans es comparteix 
l’amor de Déu en fraternitat, no dubtarem 
a donar gràcies a Déu, perquè allí hi ha la 
veritable Església.
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7 + Agustí Cortés Soriano

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

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

Decret 05/14.-Reconeixement diocesà del 
Moviment de la JOC

Sant Feliu de Llobregat, 2-5-2014

Agustí Cortés Soriano, bisbe de la diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat, pel present,

Declara que ha rebut la sol·licitud, de 
paraula, del Moviment JOC Nacional de 
Catalunya i les Illes, en la persona de la 
seva presidenta, de ser acceptat com a tal 
moviment i reconeguda la seva activitat en 
l’àmbit diocesà.

Aquest moviment pertany a l’Acció Ca-
tòlica especialitzada i fou constituït a l’Ar-
quebisbat de Barcelona d’acord amb els 
seus estatuts, el 13 de juliol del 2013, com 
a associació pública de fidels amb perso-
nalitat jurídica pública.

Pel present decret, té a bé decretar dit 
reconeixement de la seva existència i la 
seva activitat en l’àmbit diocesà de Sant 
Feliu de Llobregat com a tal moviment 
d’Acció Catòlica, considerant-lo part de 
la vida del Poble de Déu que fa camí en 
aquest territori.

Amb aquesta finalitat es mirarà de crear 
els organismes adients, que facilitin la re-
lació del moviment amb la diòcesi.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 03/14.- Nomenament de delegat 
de la Delegació Diocesana per al Diaco-
nat Permanent 

Sant Feliu de Llobregat, 17-1-2014

Havent de procedir al nomenament de de-
legat de la Delegació diocesana per al Di-
aconat Permanent en aquesta Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat, 

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l’interessat, 
nomenem, per un període de tres anys, Mn. 
Josep M. Gómez de Perugia, DP, per al càrrec 
de delegat diocesà de la Delegació Diocesa-
na per al Diaconat Permanent del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat, com a col·laborador 
del nostre ministeri en l’Església de Sant Fe-
liu de Llobregat, al servei del Poble de Déu.

El seu servei vindrà configurat pel que 
s’estableix en els Estatuts de la Cúria dio-
cesana i el Reglament intern de la Delega-
ció Diocesana per al Diaconat Permanent, 
a més de les disposicions que el bisbe tin-
gui a bé emetre.

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

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

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

• La Sra. Rosa Vives i Casas ha estat no-
menada, el 2 de maig de 2014, membre del 
Consell Pastoral Diocesà del Bisbat Sant 
Feliu de Llobregat, en representació de la 
Delegació Diocesana de Catequesi, fins al 
juny de 2015.

• Mn. Enric Aymerich i Costa va ser no-
menat, el 25 de novembre de 2013, adscrit 
a la Parròquia de Sant Pere, d’Abrera. 

Decret 06/14.- Concessió de la delegació 
general per assistir matrimonis 

Sant Feliu de Llobregat, 16-6-2014

Responent a la sol·licitud formulada pel 
Monestir i Santuari de la Mare de Déu de 
Montserrat, d’aquest Bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat,

Pel present, concedim delegació gene-
ral per assistir matrimonis que se celebrin 
en l’esmentat Santuari, al Rvdm. P. Abat, 
al Rvd. Prior, i al Rvd. P. Sagristà Major, se-
gons estableix el c. 1.111, del Codi de Dret 
Canònic, amb facultats per subdelegar en 
cada cas, mentre detinguin aquest càrrec, 
amb les condicions que estableix el c. 137, 
§ 3, del Codi de Dret Canònic.

Aquest decret té efecte a partir d’avui.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

[ ]Nomenaments



M a i g  -  J u n y  2 0 1 41 6 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
7



1 6 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

7

[ ]
Vi

da
 D

io
ce

sa
na



M a i g  -  J u n y  2 0 1 41 6 8
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 5
7 4 de maig. El bisbe Agustí presideix l’eu-

caristia a la parròquia de Sant Pere de La 
Gornal on confereix el sagrament de la 
Confirmació i el de l’Eucaristia.

6 de maig. El bisbe Agustí rep la visita del 
bisbe de Zacatecoluca, Mons. Elías Samu-
el Bolaños, diòcesi de El Salvador, de la 
qual s’acullen dos preveres a la diòcesi per 
tal d’ampliar estudis.

7 de maig. Reunió d’arxiprestos de la Vica-
ria del Penedès, Anoia, Garraf a Sant Sa-
durní d’Anoia.

7 i 8 de maig. El bisbe Agustí participa en 
la reunió de bisbes de la Conferència Epis-
copal Tarraconense al santuari de Loreto.

9 de maig. Reunió del Consell Episcopal.

10 de maig. V Trobada diocesana d’Escolans 
a Vilafranca del Penedès amb el lema: Vine, 
tocaràs el cel. El bisbe Agustí saluda els par-
ticipants en la Trobada i presideix la pregà-
ria a la cripta de la Basílica de Santa Maria.
El bisbe Agustí visita la comunitat de mon-
ges carmelites de Vilafranca del Penedès.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a 
la parròquia de Sant Sadurní d’Anoia on 
confereix el sagrament de la Confirmació. 
Abans de la celebració el bisbe Agustí ha 
conversat amb els confirmands.

11 de maig. LI Jornada Mundial de Pregària 
per les Vocacions amb el lema: Testimonis 
de la Veritat.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a 
la parròquia de Sant Nicasi de Gavà on 
confereix el sagrament de la Confirmació. 
Abans de la celebració el bisbe Agustí ha 
parlat amb els confirmands.

MAIG

1 de maig. Sortida lúdica de la Cúria amb els 
treballadors, voluntaris i famílies amb l’as-
sistència del bisbe Agustí. La sortida ha con-
sistit en la visita al temple i claustre romànic 
de Sant Sebastià dels Gorgs. Tot seguit s’ha 
visitat el temple de Sant Martí Sarroca on 
tots els assistents han fet una pregària. A 
continuació s’ha visitat les caves Parés Bal-
tà on el bisbe Agustí ha beneït les caves i ha 
descobert una placa commemorativa. Final-
ment tots els assistents han fet una degus-
tació de vins i caves i han compartit el dinar. 

2 de maig. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Sant Joan Baptista de Sant 
Joan Despí on confereix el sagrament de 
la Confirmació. Abans de la celebració el 
bisbe Agustí ha conversat amb els confir-
mands.

3 de maig. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia a la parròquia de Sant Mateu de 
Vallirana on confereix el sagrament de la 
Confirmació a un grup de joves de les par-
ròquies de Sant Mateu de Vallirana i Sant 
Esteve de Cervelló. Abans de la celebració 
el bisbe Agustí ha parlat amb els confir-
mands.

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

El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Trobada del Moviment de Pobles i Comar-
ques a la Parròquia de Santa Maria de Ca-
pellades.

13 de maig. El bisbe Agustí presideix la Mis-
sa exequial per la Sra. Rosario Cao, mare de 
Mn. Carles Elias Cao, a la parròquia de Sant 
Mateu d’Esplugues de Llobregat. 
Trobada de preveres i diaques de la vicaria 
del Penedès, Anoia, Garraf a la Residència 
Mare Ràfols de Vilafranca del Penedès. 
Tema de formació: Fe i sofriment (cf. Lu-
men fidei, nn. 56, 57), a càrrec del Gmà. 
Pascual Piles, dels Hospitalaris de Sant 
Joan de Déu.
El bisbe Agustí és entrevistat a Ràdio Estel 
per als programes “El primer cafè” i “L’Es-
glésia no s’atura”.
Reunió de l’Equip de Pastoral Obrera a la 
Casa de l’Església.

15 de maig. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’Arxiprestos de la Vicaria del Llobre-
gat a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Santa Magdalena d’Esplu-
gues de Llobregat on confereix el sagra-
ment de la Confirmació a un grup d’alum-
nes del Col·legi Highlands School de la 
mateixa població.

16 de maig. Reunió del Consell Episcopal.

17 de maig. Entrega dels premis del Con-
curs Bíblic amb la presència del Vicari ge-
neral i Delegat d’Ensenyament, a la Casa 
de l’Església.
Sessió de Diàleg en família de la Delegació 
de Família i Vida, a la Casa de l’Església.
Confirmacions a la Parròquia de Sant An-
toni de Pàdua de Sant Vicenç dels Horts 

conferides pel Vicari episcopal, Mn. Antoni 
Roca.

18 de maig. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia a l’Església de Sant Llop de Sant 
Andreu de la Barca on confereix el sagra-
ment de la Confirmació. Abans de la ce-
lebració el bisbe Agustí ha parlat amb els 
confirmands.
El bisbe Agustí presideix la Trobada Pas-
qual de la Vicaria del Penedès-Anoia-Gar-
raf a Capellades i amb el lema: “Hi ha lloc 
per a tots”. A l’inici de l’eucaristia, s’ha 
llegit un resum del treball fet a la Vicaria 
sobre l’esperança cristiana. La col·lecta de 
la celebració s’ha destinat a l’ampliació 
del Centre d’Acollida Abraham, de Vila-
franca del Penedès. Al final, un temps de 
convivència festiu al voltant d’un refrigeri 
compartit ha clos la trobada.

20 de maig. El bisbe Agustí presideix la re-
unió del Consell d’Assumptes Econòmics.
Reunió de la Delegació de Pastoral Sacra-
mental i Litúrgia a la Casa de l’Església.

21 de maig. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Secretariat del Consell del Pres-
biteri.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Se-
cretariat del Consell Diocesà.

22 de maig. El bisbe Agustí presideix la re-
unió del Col·legi de Consultors.

23 de maig. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
capella del Col·legi de la Sagrada Família 
de Begues on confereix el sagrament de 
la Confirmació. Abans de la celebració el 
bisbe Agustí ha conversat amb els confir-
mands.
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7 27 de maig. Trobada de preveres i diaques 

de la Vicaria del Llobregat a la Casa de l’Es-
glésia. Tema de formació: Fe i sofriment 
(cf. Lumen fidei, nn. 56, 57), a càrrec del 
Gmà. Pascual Piles, dels Hospitalaris de 
Sant Joan de Déu.

29 de maig. El bisbe Agustí visita la comu-
nitat de monges clarisses de la Divina Pro-
vidència de Vilanova i la Geltrú. S’entrevista 
amb cadascuna de les germanes i a conti-
nuació es procedeix a l’elecció de la nova 
abadessa. És present el P. Josep M. Henrí-
quez, delegat per a la Vida consagrada.
Vetlla de pregària per les vocacions a la 
capella de la Casa de l’Església, organitza-
da per la Delegació diocesana de Pastoral 
Vocacional.

30 de maig. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia i l’acte de clausura del 50è aniver-
sari de l’Hospital psiquiàtric Sagrat Cor de 
les Germanes Hospitalàries de Sant Benet 
Menni a Martorell. Tot seguit comparteix 
el dinar amb les germanes i personal de 
l’Hospital.

31 de maig. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia a la capella del Bon Salvador de 
Sant Feliu de Llobregat, en la Pasqua del 
malalt organitzada per la Delegació de 
Pastoral de la Salut.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
basílica de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès on confereix el sagrament de la 
Confirmació. Abans de la celebració el bis-
be Agustí ha parlat amb els confirmands.

JUNY

1 de juny. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia a la parròquia de Sant Pere de La-

24 de maig. Defunció de Mn. Albert Tort i 
Chércoles, diaca.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Maria Auxiliadora de Sant 
Boi de Llobregat en la Festa de la Mare 
de Déu Auxiliadora del Cristians, concele-
brada pel P. Ángel Asurmendi, provincial 
dels Salesians i altres preveres salesians 
i de l’arxiprestat. En aquesta trobada s’ha 
tingut present els 50 anys de presència 
de l’obra salesiana a la població. Després 
de la celebració de l’eucaristia s’ha fet un 
acte amb parlaments i recull històric i tot 
seguit el bisbe Agustí ha compartit el dinar 
amb els religiosos salesians.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Santa Eulàlia d’Esparreguera 
on confereix el Sagrament de la Confirma-
ció. Abans de la celebració el bisbe Agustí 
ha parlat amb els confirmands.

25 de maig. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia a la parròquia de Sant Josep Obrer 
de Sant Boi de Llobregat on confereix el 
Sagrament de la Confirmació. Abans de la 
celebració el bisbe Agustí ha parlat amb 
els confirmands.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Santa Maria de Salas on con-
fereix el Sagrament de la Confirmació a jo-
ves i adults de les parròquies de la ciutat 
de Viladecans. Abans de la celebració el 
bisbe Agustí ha conversat amb els confir-
mands.

26 de maig. El bisbe Agustí presideix la 
missa exequial per Mn. Albert Tort i Chér-
coles, diaca, a la parròquia de Santa Maria 
de la Geltrú de Vilanova i La Geltrú.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia amb 
la pregària de Vespres a la Catedral, en la 
Solemnitat de la Dedicació del Temple.
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V i d a  D i o c e s a n a

Vicenç dels Horts on confereix el ministeri 
laïcal del lectoral als Sr. Albert Manich i Sr. 
Rafael Galofré, en la preparació al diaco-
nat.

7 de juny. El bisbe Agustí participa en 
l’Aplec de l’Esperit a Banyoles, Girona.
Reunió de la Delegació de Catequesi, a la 
casa de l’Església.

8 de juny. El bisbe Agustí presideix l’euca-
ristia de la Solemnitat de Pentecosta a la 
parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova 
i La Geltrú, on confereix el Sagrament de 
la Confirmació. Abans de la celebració el 
bisbe Agustí ha conversat amb els confir-
mands al temple de la Parròquia de Santa 
Maria de La Geltrú.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia en la 
Solemnitat de la Pentecosta a la Catedral 
de Sant Llorenç on confereix el Sagrament 
del Baptisme i de la Confirmació a un grup 
d’adults de diferents parròquies del Bisbat.

9 de juny. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia a l’ermita de la Mare de Déu de la 
Salut de Sant Feliu de Llobregat, en l’Aplec 
anual.

10 de juny. El bisbe Agustí presideix la 
trobada de final de curs de preveres i di-
aques, a la Casa de l’Església. La trobada 
comença amb una pregària a la capella de 
la Casa de l’Església amb la intenció de 
pregar per la santificació dels preveres, 
intenció proposada per la Congregació del 
Clergat per a la Festa del Sagrat Cor de Je-
sús. Es fan presents al final de la trobada 
representants dels mossos d’Esquadra de 
diferents zones del territori del Bisbat amb 
referències sobre la seguretat en els tem-
ples i immobles eclesiàstics.

vern, on confereix el Sagrament de la Con-
firmació. Abans de la celebració el bisbe 
Agustí ha conversat amb els confirmands.
El bisbe Agustí presideix la Trobada de les 
parròquies de l’arxiprestat de Sant Boi de 
Llobregat per a la posada en comú de les 
experiències en l’Any de la Fe. I a continua-
ció la pregària de Vespres.

2 de juny. El bisbe Agustí imparteix la con-
ferència “Revifament espiritual del preve-
re” als preveres de la diòcesi de Tortosa.

3 de juny. El bisbe Agustí i el Delegat de 
Pastoral Vocacional es troben amb el rec-
tor del Seminari Conciliar de Barcelona, 
Mn. Josep M. Turull, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la reunió de la 
Fundació Laurentius a la Casa de l’Església.

4 de juny. El bisbe Agustí presideix l’euca-
ristia d’acció de gràcies amb motiu del 50è 
aniversari de la presència de la comunitat 
de les Germanetes dels Desemparats de 
Sant Just Desvern.
El bisbe Agustí presideix la reunió de de-
legats diocesans de Santuaris, pelegrinat-
ges i turisme, com a responsable d’aquest 
àmbit pastoral de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació per a la vida consa-
grada a la Casa de l’Església.

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

6 de juny. Reunió del Consell Episcopal. 
Aquesta reunió es fa al Monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra de Badalona.
Reunió de la Delegació de Joventut.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Sant 
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7 Eclesiàstica de Barcelona, a la Casa de 

l’Església.
Trobada de final de Curs del grups de ma-
res i pares de preveres al Seminari Concili-
ar de Barcelona amb la celebració de l’eu-
caristia presidida pel bisbe Josep Àngel 
Saiz.

17 de juny. El bisbe Agustí participa en la 
trobada de final de curs amb els semina-
ristes de la diòcesi al Seminari Conciliar 
de Barcelona. Concelebra en l’eucaristia 
presidida pel cardenal de Barcelona i tot 
seguit comparteix el dinar amb tots els as-
sistents en la trobada.

18 de juny. El bisbe Agustí presideix la 
reunió de fi de curs dels arxiprestos de la 
diòcesi, al Santuari de la Mare de Déu de 
Bruguers.

20 de juny. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
capella del col·legi dels Fills la Sagrada Fa-
mília de Gavà, on confereix el Sagrament 
de la Confirmació. Abans de la celebració 
el bisbe Agustí ha parlat amb els confir-
mands.

21 de juny. El bisbe Agustí presideix la Tro-
bada dels delegats diocesans de Família i 
Vida de la Conferència Episcopal Tarraco-
nense, com a responsable d’aquest àmbit 
pastoral.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Sant Joan Baptista de Vilano-
va i La Geltrú, on confereix el Sagrament 
de la Confirmació. Abans de la celebració 
el bisbe Agustí ha parlat amb els confir-
mands. Tot seguit comparteix el sopar amb 
els feligresos de la parròquia amb motiu 
de la festa patronal.

El bisbe Agustí presideix la sessió de final 
de curs de l’Itinerari Diocesà de Renovació 
Cristiana de l’Arxiprestat de Sant Vicenç 
dels Horts, als locals de la Parròquia de 
Sant Vicenç Màrtir, de Sant Vicenç dels 
Horts.

12 de juny. Reunió de la Delegació de Pas-
toral Vocacional a la Casa de l’Església.

13 de juny. El bisbe Agustí és entrevis-
tat per al programa de TV3 “Signes dels 
Temps” amb motiu del 10è aniversari de la 
creació de la diòcesi. Programa que s’eme-
trà el mateix dia 15 de juny, data del decret 
de la creació de la diòcesi.
Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí beneeix la nova capella del 
Santíssim de la Parròquia de Crist Salva-
dor de Martorell i a continuació presideix 
l’eucaristia.

14 de juny. El bisbe Agustí presideix la reu-
nió del Consell Pastoral Diocesà a la Casa 
de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Mo-
lins de Rei, on confereix el Sagrament de la 
Confirmació. Abans de la celebració el bis-
be Agustí ha parlat amb els confirmands.

15 de juny. El bisbe Agustí presideix l’euca-
ristia a la Parròquia de Sant Pere de Ribes, 
on confereix el Sagrament de la Confirmació.
El bisbe Agustí concelebra l’eucaristia 
d’acció de gràcies a la Catedral de Terrassa 
amb motiu de la celebració del 10è aniver-
sari de la creació de la Diòcesi.

16 de juny. El bisbe Agustí saluda els par-
ticipants de la reunió de la Comissió In-
terdiocesana de Monestirs de la Província 
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cia dels religiosos a la Ciutat de Sant Feliu 
de Llobregat.

28 de juny. El bisbe Agustí saluda els as-
sistents a la trobada de diaques de Cata-
lunya a la Casa de l’Església. També pre-
sideix l’eucaristia i hi comparteix el dinar.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Santa Maria de Castelldefels 
on confereix el sagrament de la Confirma-
ció. Abans de la celebració el bisbe Agustí 
ha conversat amb els confirmands.

29 de juny. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia a la Parròquia de Santa Maria 
d’Olesa de Montserrat on confereix el sa-
grament de la Confirmació. Abans de la ce-
lebració el bisbe Agustí ha parlat amb els 
confirmands.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
capella del Noviciat de la Mare del Diví 
Pastor en el seu 50è aniversari de presèn-
cia a Pallejà.

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

22 de juny. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia a la Catedral, en la Solemnitat del 
Corpus Christi. A continuació presideix 
l’acte eucarístic, amb la processó i bene-
dicció amb el Sant Sagrament a la Plaça de 
la Vila de Sant Feliu de Llobregat.

24 de juny. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia a la parròquia de Sant Joan Baptis-
ta d’Olesa de Bonesvalls amb motiu de la 
seva festa patronal i hi beneeix un monu-
ment en record del beat Francesc Cristòfol 
Baqués i Almirall, màrtir i fill de la població 
d’Olesa de Bonesvalls.

25 de juny. El bisbe Agustí assisteix a la 
defensa de la tesi doctoral de Mn. Antoni 
Fernández a Roma, a la Universitat Latera-
nense.

26 de juny. El bisbe Agustí saluda els as-
sistents a la Trobada d’Agents de Pastoral 
de la Salut a la Casa de l’Església. 
El bisbe Agustí presideix la reunió amb els 
treballadors de la Cúria diocesana.
El bisbe Agustí presideix la trobada de fi-
nal de curs amb els delegats diocesans.
Vetlla de pregària per les vocacions a la 
capella de la Casa de l’Església, organitza-
da per la Delegació diocesana de Pastoral 
Vocacional.

27 de juny. Reunió del Consell episcopal.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia d’ac-
ció de gràcies de final de curs de la Cúria 
diocesana, a la Capella de la Casa de l’Es-
glésia.
El bisbe Agustí presideix l’acte d’agraï-
ment organitzat per l’AMPA de l’escola 
Mare de Déu de la Salut, als PP. de sant 
Pere ad Víncula. El mateix bisbe els ha fet 
entrega d’una benedicció del papa Fran-
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Desè aniversari de la diòcesi

Sant Feliu de Llobregat, 13-6-2014

S’inicia la commemoració dels deu anys de 
vida de la nova diòcesi.

El 15 de juny es compleixen els deu 
anys del decret de la Santa Seu pel qual 
s’erigia la diòcesi de Sant Feliu de Llobre-
gat segregant de Barcelona el seu actual 
territori, que comprèn el Baix Llobregat, el 
Penedès, el Garraf i algunes poblacions de 
l’Anoia, el Vallès occidental i el Bages.

El començament efectiu de la vida dio-
cesana es va donar amb la celebració d’ini-
ci de ministeri del bisbe Agustí Cortés el 12 
de setembre de 2004 a la Catedral de Sant 
Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.

Aquest desè aniversari serà l’ocasió per 
endegar en tots els estaments diocesans, 
parròquies, religiosos i moviments una re-
visió agraïda d’aquests deu primers anys 
a través del material que es distribuirà a 
inicis del mes de setembre, i que amb les 
aportacions de tots ajudi a afrontar el fu-
tur immediat amb un renovat impuls en la 
vida cristiana de la diòcesi.

També està prevista una trobada amb 
motiu d’aquest aniversari que es vol ce-
lebrar la tarda del divendres dia 12 de se-
tembre a la Casa de l’Església i a la Cate-

Mn. Albert Tort, DP
Diaca Permanent adscrit a la parròquia 

de Santa Maria de la Geltrú, de Vilanova i 
la Geltrú, va arribar a la Casa del Pare di-
vendres 23 de maig de 2014, a l’edat de 
69 anys, confortat amb els sagraments 
de l’Església. Les exèquies, presidides pel 
bisbe Agustí, van tenir lloc dilluns dia 26 
de maig de 2014, a les 10.30 h, a la parrò-
quia de Santa Maria de la Geltrú. 

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

Els tràmits per aconseguir aquest reco-
neixement es van iniciar aproximadament 
fa un any i mig, de manera coordinada, 
entre la Parròquia de Santa Maria de Vila-
franca del Penedès, la comissió Santa Ma-
ria 2020 i l’Ajuntament de la capital de l’Alt 
Penedès. Amb data 10 de gener 2014 es va 
incoar l’expedient a les instàncies oportu-
nes de la Generalitat.

El fet de ser reconeguda ara la Basíli-
ca de Santa Maria com a BCIN, a més de 
valorar la bellesa arquitectònica, artística 
i històrica de la parròquia vilafranquina, 
serà un pas important també per afrontar 
les noves fases de restauració de l’edifici, 
ja que obre les portes a possibles subven-
cions de diverses administracions locals, 
estatals i europees.

dral de Sant Llorenç. En aquesta jornada 
es convidarà els preveres, diaques, con-
sells diocesans, comunitats religioses i re-
presentants laics de les parròquies a par-
ticipar d’aquesta reflexió i a donar gràcies 
en una eucaristia per aquests deu anys de 
camí diocesà.

• Al programa de TV3 “Signes dels 
temps” d’aquest diumenge, 15 de 
juny, s’emetrà una entrevista al 
bisbe Agustí Cortés amb motiu de 
l’aniversari. 

• Article a Catalunya Cristiana 15-6-
2014 sobre el desè aniversari de les 
diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i 
Terrassa.

• Resum de l’especial a Vida Nueva 
Catalunya sobre la divisió de 
l’Arxidiòcesi de Barcelona.

La Basílica de Santa Maria de Vilafranca 
ja és bé cultural d’interès nacional

Sant Feliu de Llobregat, 18-6-2014

Reconeixement al temple de Vilafranca del 
Penedès.

Amb data 3 de juny, el Govern de la Ge-
neralitat ha acordat la declaració com a bé 
cultural d’interès nacional (BCIN), en la 
categoria de monument històric, l’església 
de Santa Maria a Vilafranca del Penedès, i 
ha delimitat un entorn de protecció comú 
amb el Palau Reial i el Palau Baltà.

Aquest acord s’ha publicat el dia 5 de 
juny de 2014 al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya. També s’inclou com a 
objecte de protecció el subsòl del monu-
ment i de l’entorn de protecció, en rela-
ció a possibles troballes arqueològiques 
o documentals que s’esdevinguin en el 
futur.

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.tv3.cat/videos/5131676/10-anys-del-bisbat-de-Sant-Feliu-de-Llobregat
http://www.tv3.cat/videos/5131676/10-anys-del-bisbat-de-Sant-Feliu-de-Llobregat
http://www.radioestel.com/fotos/actualitat/1746_cat.pdf
http://www.radioestel.com/fotos/actualitat/1746_cat.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6638/1358366.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6638/1358366.pdf
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Reunió 14-6-2014

Després del rés de l’Hora menor a la ca-
pella de la Casa de l’Església, la salutació 
del Sr. Bisbe remarcant el fet del desè ani-
versari de la creació de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, i l’aprovació de la l’acta 
del dia 15 de març, s’inicia la reunió amb 
la reflexió del document “La coordinació 
de la Família, la Parròquia i l’Escola en la 
transmissió de la fe”, avui amb la referèn-
cia de l’escola.

En aquesta reunió es fa present Mn. 
Francesc Tirado, Delegat d’Ensenyament, 
per a presentar l’apartat del document 
corresponent a la transmissió de la fe a 
l’escola.

Després del descans, el bisbe Agustí 
informa de la proposta d’actes amb mo-
tiu del desè aniversari de la creació de la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, havent 
consultat els diferents consells diocesans, 
i de l’elaboració d’un material per a la va-
loració d’aquest aniversari, per a consultar 
el Poble de Déu; aquest material es rebrà 
a principis de setembre.

També informa de la consulta als preve-
res i diaques en referència al nomenament 
dels Vicaris episcopals i general.

A continuació es donen una sèrie de 
peticions i informacions per part dels con-

Trobada pasqual del Penedès-Anoia-Gar-
raf 

Va tenir lloc el 18 de maig, de les 18.00 a 
les 20.00 h, a la parròquia de Santa Maria 
de Capellades. A l’inici de l’eucaristia, es 
va fer lectura d’un resum del treball fet a la 
Vicaria sobre l’esperança cristiana.

La col·lecta de la celebració es va des-
tinar a l’ampliació del Centre d’Acollida 
Abraham, de Vilafranca del Penedès. Al 
final, un temps de convivència festiu al 
voltant d’un refrigeri compartit va cloure 
la trobada.

[ ] [ ]Vicaria del 
Penedès-Anoia-
Garraf

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

sellers: petició de la celebració diocesana 
amb motiu del desè aniversari a Mont-
serrat; comunicat enviat als mitjans i co-
munitats cristianes en referència al desè 
aniversari; entrevista del Senyor Bisbe al 
programa de TV3, Signes dels Temps, el 
dia 15 de juny, i altres entrevistes a Cata-
lunya Cristiana i Vida Nueva; importància 
de la data del 12 de setembre com inici 
del ministeri episcopal i de la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat; petició de fer un 
material audiovisual sobre la vida de la di-
òcesi en aquests deu anys; la segona fase 
de l’Itinerari diocesà de renovació cristia-
na amb el lema de “Vine a conèixer” amb 
un àmbit més catequètic. També s’informa 
que el dissabte 5 de juliol es farà una tro-
bada amb els responsables dels grups per 
a presentar aquesta nova etapa; el treball 
que s’està fent en el Consell Episcopal so-
bre nomenaments per al curs vinent 2014-
2015; valoració de la trobada de voluntaris 
de Càritas Diocesana a Montserrat, Cele-
bració del Corpus Christi, primera col·lecta 
especial per Càritas diocesana, coordina-
ció de Càritas amb la Delegació de joven-
tut, sensibilització de Càritas diocesana i 
parroquial amb el sentit ben profund de 
ser Església.

Finalment es dóna una sèrie d’infor-
macions diocesanes: entren dos joves al 
Seminari el curs vinent; ministeri de l’Aco-
litat a la Parròquia de Sant Vicenç Màrtir, 
de Sant Vicenç dels Horts, del Sr. Albert 
Manich i Sr. Rafael Galofré; Aplec de l’Es-
perit a Banyoles (Girona) amb una presèn-
cia significada de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat; i Baptismes i Confirmacions 
d’adults a la Catedral, en la Solemnitat de 
la Pentecosta.

Reunió 5-6-2014 

En les paraules inicials al  Consell del 
Presbiteri, el Sr. Bisbe fa una reflexió sobre 
els 10 anys de vida de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat apuntant a la manera 
senzilla, però eficaç, de fer una posada al 
dia en diversos àmbits: estructura dioce-
sana,  serveis, relacions entre organismes, 
sentit de pertinença, així com la manera 
de poder recollir parers diversos sobre 
aquest funcionament diocesà.

Reprenent el tema de la confirmació 
tractat en consells anteriors, s’anuncia la 
creació d’un equip diocesà per aprofundir 
les qüestions més preocupants a l’entorn 
d’aquest sagrament i la pastoral amb 
adolescents, així com el pla on quedaria 
incorporat.

També es revisen diversos elements de 
l’estructura i funcionament del propi Con-
sell del Presbiteri, en ordre a la propera 
renovació aquesta tardor vinent. S’esta-
bleix també l’íter per poder fer aquesta 
renovació,i millorar-ne la representativitat. 

Davant aquesta imminent renovació el 
Consell és fa una revisió dels temes pro-
posats i tractats per tal d’avaluar-ne el se-
guiment, així com per valorar aquells que 
han quedat pendents. Igualment es fan 
diverses aportacions en relació a la petició 

[ ]Consell del 
Presbiteri
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sobre la marxa de la diòcesi en el 10 ani-
versari de la seva creació, i sobre l’orienta-
ció en el futur immediat. 
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a lloc per aprofundir en el camí cristià des 
d’una perspectiva de servei. Sota el lema 
“Regala’t un experiència”, tots els assis-
tents varen poder participar a diversos 
tallers que havien preparat voluntaris del 
centre. Alguns d’aquests eren en format 
xerrada però d’altres consistien a entrar a 
les unitats per veure en primera persona la 
tasca que es desenvolupava amb els paci-
ents i poder fer alguna dinàmica amb els 
usuaris dels diferents espais. 

Taller 1- Discapacitat (1r i 2n d’ESO) 
“Abraça’m” 

Les persones residents del centre amb 
discapacitat intel·lectual i/o física ens ofe-
reixen la possibilitat de viure una experi-
ència on se’ns posa a prova la nostra capa-
citat de desenvolupar els nostres sentits i 
amb ells, la nostra mirada, escolta, tacte... 
per a descobrir quelcom més que la simple 
aparença. 

Taller 2- Programa Estigma (3r i 4t 
d’ESO) “Què veieu en mi?” 

El grup “estigma”, format per un grup 
d’usuaris i professionals, intenten mostrar 
la realitat de les persones amb malaltia 
mental que volen viure la seva vida dins de 
la societat, aportant el seu ser persones 
per sobre de la seva malaltia.

Taller 3- Avis (3r i 4t d’ESO) “Molta ex-
periència” 

La vellesa és una etapa de la vida en 
què anem perdent capacitats físiques i 
mentals, però en la qual podem descobrir 
tota una interessant trajectòria de la vida. 
Les experiències que anem acumulant al 
llarg de la vida van donant forma a la nos-
tra identitat. Que bo és compartir aques-
tes experiències! 

Taller 4- Fundació Bayt al-Thaqafa (3r i 
4t d’ESO) “Interculturalitat”

Memòria del curs de la Delegació Dioce-
sana de Joventut 

El primer diumenge d’Advent, a la Casa 
de l’Església, vàrem tenir un senzill però 
intens recés per a preparar-nos pel Nadal. 

Els joves estaven convocats a les 4 de 
la tarda per fer una tarda de pregària i re-
flexió. En aquesta ocasió hi van assistir 
una trentena de joves vinguts de diverses 
parts del Bisbat. La primera part del recés 
va consistir en una breu xerrada de Natàlia 
Aldana, religiosa de Sant Benet de Mont-
serrat, qui, a través d’un text evangèlic, va 
donar unes pistes per a la posterior refle-
xió individual. 

Finalment, la jornada va acabar amb el 
rés de vespres i un petit piscolabis. 

El passat 25 de gener durant la tarda-
vespre va tenir lloc la trobada diocesana 
d’adolescents i joves. Com cada any, la 
convocatòria estava adreçada a nois i no-
ies a partir de primer d’ESO que formen 
part de grups parroquials, d’escoles, es-
plais o moviments apostòlics. En aquesta 
ocasió s’hi van aplegar uns 350 joves pro-
vinents de quasi totes les poblacions del 
Bisbat.

Enguany, es va escollir el centre sanitari 
de Sant Joan de Déu (St. Boi de Llobregat), 
que pertany als germans de Sant Joan de 

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

totalment integrada en la societat amb les 
seves dificultats i alegries... Ells saben el 
que és l’esforç per a superar les dificultats 
i les barreres que la nostra societat tan 
competitiva els posa. 

Taller 9- Persones amb VIH en fase ter-
minal (Universitaris) “Sensibilitat” 

La unitat d’atenció a persones amb VIH 
en fase terminal té com a missió principal 
acompanyar aquests pacients de manera 
individualitzada amb el màxim respec-
te possible. En els pacients amb sida, el 
tractament curatiu i pal·liatiu es sobrepo-
sen des de l’inici de la malaltia. En molts 
moments una mirada, un gest, una carícia, 
una paraula és suficient.

Taller 10- Rehabilitació hospitalària 
(Universitaris) “Escolta’m”

Els usuaris de l’àrea de rehabilitació 
compartiran amb vosaltres totes les se-
ves ganes i esforços, el seu dia a dia vivint 
amb la malaltia. Us mostraran un model de 
superació. 

La tarda va continuar dins l’església 
amb una pregària al voltant d’un ciri pas-
qual, intentant remarcar d’aquesta ma-
nera la idea que Crist també és darrere 
de la voluntat de servir l’altre. Un cop fi-
nalitzada, i després d’unes paraules que 
el Bisbe Agustí va adreçar als joves, tots 
es van traslladar cap a la Sala d’actes de 
l’Hospital on tot sopant van poder escoltar 
un concert amb música variada. 

El primer diumenge de Quaresma un 
grup d’adolescents i joves ens vam trobar 
a la Casa de l’Església per fer una tarda de 
recés i ens va ajudar durant aquella estona 
Pasqual Piles, germà de Sant Joan de Déu. 
Tots els participants, a partir d’alguns tex-
tos evangèlics, van poder reflexionar sobre 
com ells també són cridats per Crist i de 
quina manera, cada un d’ells, pot esdeve-

La Fundació Bayt al-Thaqafa té com a 
missió facilitar la integració social i cultu-
ral dels immigrants àrabs – musulmans a 
la nostra societat, sense perdre la pròpia 
identitat i fomentant l’intercanvi i diàleg 
entre les diverses cultures. 

Taller 5- Persones sense llar (ESO) “In-
clusió” 

Els programes que es realitzen amb el 
col·lectiu de persones sense llar intenten 
fer front a tots aquells aspectes socials, 
laborals, econòmics, emocionals, de salut 
i relatiu a les adiccions que siguin neces-
saris per a fer possible la re-inclusió social. 

Taller 6- Fundació Germà Tomàs Canet 
(Batxillerat) “Responsabilitat” 

La Fundació Germà Tomàs Canet té com 
a objectius exercir la tutela o curatela de 
persones malaltes mentals, en especial 
quan no tenen família o aquesta no pot o 
no vol responsabilitzar-se’n. Promou una 
més gran consciència social per a l’assis-
tència a marginats a causa del seu trastorn 
mental, i promou noves alternatives d’as-
sistència a persones afectades per una 
malaltia mental. 

Taller 7- Voluntariat (Batxillerat) “Soli-
daritat” 

El Voluntariat és una forma de solidari-
tat que neix en els orígens de les nostres 
institucions i que està integrat en el pro-
jecte assistencial dels nostres centres. Té 
el seu espai i les seves pròpies funcions. 
L’objectiu central del voluntariat és Ser i 
no tant fer i Estar i Acompanyar en lloc de 
córrer intentant complir la tasca encoma-
nada. 

Taller 8- Pisos assistits (Batxillerat) 
“Junts” 

El grup d’usuaris i professionals del 
servei de “pisos assistits” compartiran 
amb vosaltres l’experiència de la seva vida 
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7 sidia l’altar i la música de l’Orquestra Dio-

cesana del Bisbat de Girona va donar su-
port a la celebració. Al final de l’eucaristia 
tots els assistents van poder veure acabat 
el dibuix que havia fet durant la missa en 
Bernat, un jove del nostre bisbat. Davant 
d’aquella imatge, Mons. Pardo, en nom de 
tots els bisbes de la CET, va adreçar als jo-
ves el missatge final de l’Aplec de l’Esperit: 
“Jesús ens diu et necessito. Necessito els 
teus llavis per parlar. Necessito les teves 
mans per beneir, per acaronar, per trans-
formar. Necessito els teus peus per arribar 
a altres nois i noies i per acompanyar-los. 
Necessito els teus ulls per contemplar a 
tothom amb tendresa. Necessito el teu cor 
per estimar. Et necessito. Vine amb mi!”.

nir amb els seus dons membre actiu de la 
pastoral. 

El dissabte 7 de juny de 2014, vigília de 
la Pasqua de Pentecosta, es va celebrar a 
Banyoles l’XI Aplec de l’Esperit. La troba-
da interdiocesana va reunir més de 2.000 
adolescents i joves, convocats pels bisbes 
de la Conferència Episcopal Tarraconense 
(CET) i vinguts de les deu diòcesis amb seu 
a Catalunya (Barcelona, Tarragona, Girona, 
Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, 
Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic), sota el lema 
“És el Senyor!”.

Des de primera hora, els joves del Bis-
bat van anar pujant en els diversos busos 
(en concret es varen programar quatre ru-
tes) que la Delegació de Joves havia posat 
a disposició dels participants. A poc a poc, 
van anar arribant al voltant de l’estany de 
Banyoles, a la zona dels Desmais, on van 
poder assistir a una petita representació 
teatral de benvinguda que els convidava a 
convertir l’estany de Banyoles en el llac de 
Galilea.

Al llarg de tot el matí, i dividits en grups 
i espais, els joves van poder viure tres ex-
periències que van tenir com a objectiu 
poder trobar-se amb Jesús; en la pregària, 
escoltant què els diu l’Evangeli a la seva 
vida (treballant els textos bíblics) o veient 
com el Senyor és viu i present a través de 
l’itinerari vital d’una persona. En aquest úl-
tim bloc també hi va participar fent de tes-
timoni el nostre bisbe Agustí, qui també va 
acompanyar els joves al llarg de tot el dia.

A la tarda, l’activitat es va concentrar al 
Parc de la Draga, on hi va haver diversos 
testimonis i actuacions musicals i van aca-
bar amb una cantada conjunta de l’himne 
de l’Aplec. 

Un cop acabada aquesta estona tothom 
va entrar cap a l’eucaristia. Una barca pre-
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50 anys de les Germanetes dels Ancians 
Desemparats

Per donar gràcies a Déu per aquests 50 
anys del “Hogar Nuestra Señora de Lour-
des” a Sant Just Desvern, les germanetes 
han organitzat un tridu els dies 2, 3, i 4 de 
juny, amb eucaristies presidides, respecti-
vament, per l’arxiprest, Mn. Gaspar Mora; 
pel vicari episcopal, Mn. Anton Roca; i pel 
bisbe Agustí. A més, cada tarda, a les 17.00 
h hi haurà altres activitats lúdico-culturals. 
El passat dia 4, a les 10.30 h, el bisbe Agus-
tí va presidir l’eucaristia de l’últim dia de 
tridu d’acció de gràcies que es va celebrar 
a la capella d’aquesta residència, a la qual 
van assistir també religioses d’altres cases 
de la congregació a Catalunya, l’alcalde de 
la vila i altres persones del poble.

50è aniversari de l’obra salesiana a Sant 
Boi de Llobregat

Enguany se celebren les noces d’or de la 
presència salesiana a la ciutat de Sant Boi. 
Per aquest motiu, dissabte passat 24 de 
maig, va tenir lloc una celebració a la par-
ròquia de Maria Auxiliadora, en el dia de la 
seva festa. 

A les 11.00 h es va celebrar l’eucaristia, 
presidida pel bisbe Agustí. Tot seguit, un 

Celebració diocesana de la Pasqua del 
Malalt 

El dissabte 31 de maig es va celebrar la 
Pasqua del Malalt a la Residència Santa 
Teresa de les Filles del Bon Salvador de 
Sant Feliu de Llobregat. El lema d´aquest 
any és “Fe i Caritat: també nosaltres hem 
de donar la vida pels nostres germans”.

Unes 250 persones ens vàrem reunir 
en una trobada molt festiva i participada 
per malalts i voluntaris de la Pastoral de la 
Salut de tot el Bisbat. Mons. Agustí Cortés 
va presidir l´eucaristia i ens va acompa-
nyar durant tot l´encontre. Es va tenir un 
record especial per sant Camil i sant Benet 
Menni, en el 400 i el 100 aniversari de la 
seva mort. També es van recordar els seus 
lemes: “Més cor en aquestes mans” i “Un 
cor sense fronteres”.

Vàrem ser molt ben acollits per la co-
munitat de germanes i per alguns alumnes 
que ens van acompanyar amb cants. Tam-
bé cal destacar la col·laboració del Cor del 
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant 
Boi en els cants de la missa i l´animació 
per la Tuna d´Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona durant la festa.

[ ][ ] Vida consagradaPastoral
de la Salut
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7 acte institucional al teatre de l’escola Mare 

de Déu dels Dolors, amb els parlaments 
del mateix bisbe, del Provincial dels Sale-
sians, P. Àngel Asurmendi, de l’alcaldessa 
de St. Boi, Lluïsa Moret, i de la Sra. Núria 
Fernández, membre destacada de l’Obra 
Salesiana, i la projecció d’un vídeo sobre 
el cinquantenari. En acabar, un piscolabis 
va ajudar a compartir l’alegria de l’esdeve-
niment.

Els elements que composen el mosaic 
de l’obra salesiana a Sant Boi són l’escola 
Mare de Déu dels Dolors, l’esplai Arrels, 
la plataforma d’educació social D. Bosco, 
ONG-VOLS, Associació AJUQUART i l’acció 
pastoral des de la Parròquia de Maria Au-
xiliadora.

50 anys del noviciat de les Caputxines 
«Mare del Diví Pastor» a Pallejà 

Avui 29 de juny, a les 18.00 h, el bisbe pre-
sideix l’eucaristia d’acció de gràcies per 
aquest aniversari. Concretament, el 6 de 
maig de 1964 es va traslladar el noviciat de 
la congregació, que abans estava a Cape-
llades, a la població de Pallejà, on des de 
1933 ja eren presents aquestes religioses 
dedicades a l’ensenyament.

El noviciat de Pallejà serveix no només 
a la formació de les novícies, sinó també 
com a lloc de pregària i de trobada per als 
col·legis de la congregació a Catalunya, 
per a parròquies, altres grups i moviments 
d’Església, etc...

Homenatge als pares de la Congregació 
de Sant Pere ad Víncula de sant Feliu de 
Llobregat

El dia 27 de juny a l’Escola Verge de la 
Salut de la Congregació de Sant Pere ad 

Víncula es va fer un homenatge per donar 
gràcies a la comunitat de religiosos de 
Sant Pere ad Víncula, que està al càrrec de 
l’escola Verge de la Salut, per tota la seva 
tasca educativa i cristiana. L’any passat 
els religiosos de Sant Pere ad Víncula van 
celebrar els 100 anys de presència a Sant 
Feliu de Llobregat.
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gicament, és el diumenge II de Pasqua, 
el dia que acaba l’Octava de Pasqua. Un 
diumenge que manté la solemnitat del dia 
de Pasqua, la celebració del qual dura una 
setmana amb aquesta categoria litúrgica. 
El missal anomena aquest diumenge II de 
Pasqua “o de la Divina Misericòrdia”, un 
nom que li va posar el papa Joan Pau II per 
la gran estima que tenia a aquesta devo-
ció, remarcada per la coincidència de morir 
el vespre del dissabte 2 d’abril de 2005, 
vigília d’aquesta festa. De fet, l’oració col-
lecta d’aquest diumenge s’adreça a “Déu 
sempre misericordiós”. El papa Benet el va 
beatificar en aquesta mateixa data litúrgica 
del 2011. I avui, a Roma, el papa Francesc 
canonitza aquests dos grans papes: els be-
ats Joan XXIII i Joan Pau II. Caldrà tenir-ho 
present també en les nostres celebracions.

Finalment, el dia 27 s’escau també la 
Mare de Déu de Montserrat, patrona princi-
pal de Catalunya i també del nostre bisbat. 
Igual com sant Jordi, la litúrgia pròpia de la 
solemnitat es trasllada, en aquest cas (com 
ja hem dit) a l’endemà dilluns dia 28. Però 
també val la pena fer-ne algun esment a la 
missa del dia 27: en la monició d’entrada, 
a l’homilia, a les pregàries dels fidels…, i 
evidentment acabar amb el cant del Virolai. 
En el full per a la celebració de Missa Domi-
nical intentem (tot i que no és fàcil) tenir en 
compte tots aquests aspectes. En el nostre 
bisbat de Sant Feliu de Llobregat propo-
sem afegir aquesta intenció al formulari de 
la pregària universal d’aquest dia:

4b- Per la nostra diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat, en el dia de la patrona del 
bisbat. Que santa Maria intercedeixi per-
què esdevinguem una Església que viu 
amb esperança la joia de l’evangeli. PRE-
GUEM: 

Xavier Aymerich, delegat

Orientacions per a l’Octava de Pasqua

Aquest any l’Octava de Pasqua és una 
mica especial, no només perquè la Pasqua 
ve molt retardada, sinó també perquè es 
produeixen algunes coincidències amb 
festes importants que cal remarcar i expli-
car la manera de celebrar-les.

En primer lloc, sant Jordi màrtir. Aquest 
any el 23 d’abril coincideix amb el dime-
cres de l’Octava de Pasqua, i per tant no 
es pot celebrar litúrgicament el dia corres-
ponent. Però, a diferència d’altres memò-
ries o festes que cauen dintre d’aquesta 
setmana i que queden suprimides (per 
exemple, sant Marc el dia 25 o sant Isidor 
el 26), sant Jordi, patró secundari de Cata-
lunya, per la seva categoria de solemnitat, 
es trasllada litúrgicament a la data lliure 
més propera, que serà el dimecres dia 30 
(ja que, com veurem tot seguit, al dilluns 
dia 28 s’hi trasllada la Mare de Déu de 
Montserrat, i el dimarts dia 29 se celebra 
la festa de santa Caterina de Sena, verge 
i doctora de l’Església, patrona d’Europa). 
Malgrat això, i donat el ressò social i po-
pular de la diada, convé fer-ne esment a la 
missa del dia 23: a la monició d’entrada, a 
l’homilia, a les pregàries dels fidels…

En segon lloc, el diumenge dia 27 d’abril 
serà un dia ben ple de celebracions. Litúr-

[ ]Pastoral 
sacramental i 
Litúrgia
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Trobada d’escolans a Vilafranca del Pe-
nedès 

«Vine, tocaràs el cel». El 10 de maig, 28 
escolans de la diòcesi es van aplegar a 
Vilafranca del Penedès, amb alguns semi-
naristes i preveres que els acompanyaven, 
en la V Trobada diocesana d’escolans amb 
aquest lema. Van visitar la Basílica de San-
ta Maria, el Museu de la Festa Major, i van 
fer un taller per conèixer el Ball de la Moi-
xiganga, que, amb figures semblants als 
castellers, representen les escenes més 
significatives de la passió, mort i resurrec-
ció de Jesús. Amb el bisbe Agustí van com-
partir un moment de pregària a la cripta de 
la Basílica de Santa Maria.

Transcripción de la conferencia de Sebas-
tián Mora en el encuentro de voluntarios 
de Caritas Diocesana de Sant Feliu de Llo-
bregat

Montserrat, 12-4-2014 

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 

[ ] [ ]Pastoral 
vocacional

Càritas
diocesana
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eso es lo que nos hace vivirlo como gozo. 
Normalmente en la Iglesia, hemos distin-
guido las personas que nos dedicábamos 
a la acción y las personas que se dedica-
ban a la contemplación. ¡Qué error, el ha-
cer grupos entre las Martas y las Marías! 
Todos somos Marta y todos somos María. 
Aquí que tanta costumbre tenemos de 
ponernos varios nombres, aunque no sea-
mos reyes, todos somos Marta y María. 
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 

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 distin-
tas maneras, con distintos rostros, con 
distintas lenguas, con distintos tamaños, 
con distintos colores pero desde un en-
cuentro profundo con el Dios de Jesús. Y 
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7 Por lo tanto, ese encuentro con Dios es un 

encuentro también con la realidad. No son 
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-
qué 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, 

místico o no será cristiano”. Bueno, pues 
el voluntario del presente o es un místico 
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. 
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dad del compartir, la gratuidad del enten-
der al otro, la gratuidad de comprender a 
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 liáis, 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 

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-
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7 dice: “Hombre no, porque la caridad está 

al mismo nivel que…”. Digo: “A ver, ¿cuán-
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-

tenemos es la de creernos los especialis-
tas de algo y los mejores. A mí una frase 
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! Porque 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 
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incertidumbre porque cada vez tenemos 
más datos de la realidad y somos más ig-
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 donde 
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 

mentales. Porque esta vocación con estas 
características tiene un dinamismo interno 
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 
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7 cuela y otros tienen varias escuelas? ¿Por 

qué yo no veo una película en el cine des-
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 

pequeño se decía una tormenta, incluso 
tempestades. Ahora son ciclogénesis ex-
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-



1 9 5

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

7

D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

de la caridad cristiana, la caridad cristiana 
no es una competencia de a ver quién da 
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 

veía casas derruidas y él veía esperanza. Y 
sin embargo aquí vemos casas derruidas; 
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 



M a i g  -  J u n y  2 0 1 41 9 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
7 enferma y por eso, id adelante, más ade-

lante. Salid a los caminos, no encerraos 
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.

le preguntó qué quería, nadie… Servicio 
y encuentro profundo, acompañamiento 
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 



E s g l é s i a  d i o c e s a n a 1 9 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

7

Instituïts acòlits Albert Medich i Rafel Ga-
lofré

El dia 6 de juny, a les 20.00 h i en el marc 
de la celebració de l’eucaristia, el bisbe 
Agustí Cortés va lliurar el ministeri d’acòlit 
a dos candidats al Diaconat permanent:

- Albert Medich, de la comunitat 
parroquial de Sant Baldiri, de Sant 
Boi de Llobregat.

- Rafel Galofré, de la comunitat 
parroquial de Sant Vicenç Màrtir, de 
Sant Vicenç dels Horts.

La celebració va tenir lloc al temple 
parroquial de la parròquia de Sant Vi-
cenç Màrtir, de Sant Vicenç dels Horts. 
Fou molt participada per fidels d’ambdu-
es comunitats que pràcticament ompliren 
l’església. En la concelebració, hi parti-
ciparen diversos preveres i hi assistiren 
bona part dels diaques de la Diòcesi.  
En finalitzar l’eucaristia, reberen la felicita-
ció de tothom i l’encoratjament per conti-
nuar amb fermesa el camí emprès.

Trobada familiar interdiocesana de dia-
ques 

Es va celebrar dissabte 28 de juny a Sant 
Feliu de Llobregat, amb diaques i famili-
ars, provinents de tot Catalunya. Aquesta 

trobada estava coorganitzada per l’Asso-
ciació Sant Llorenç, per a la promoció del 
diaconat, i la Delegació per al Diaconat 
permanent, del nostre bisbat, amb l’objec-
tiu de mantenir la relació d’amistat, l’inter-
canvi d’experiències i l’enfortiment de la 
comunió eclesial entre els diaques i famili-
ars de les diòcesis. Després de dinar es va 
fer una visita cultural al Palau Falguera, i la 
Catedral de Sant Llorenç, i s’acabà amb la 
pregària de vespres.

[ ]Diaconat
permanent
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7 • Les persones treballadores immi-

grants veuen frustrat el seu projecte de 
vida quan perden la feina i no poden re-
novar els permisos de treball i residència. 
Per altra banda, en l’actual situació, el re-
quisit d’un contracte de treball d’un any 
per obtenir el dret de residència i treball 
deixa moltes persones immigrants sense 
la possibilitat de viure amb drets ciuta-
dans.

• Veiem com l’especulació financera i 
els governs, que actuen com a súbdits, van 
liquidant els drets humans i desintegrant 
els valors comunitaris.

• Vivim un domini dels mercats especu-
latius. Se’ns vol fer creure que l’economia 
és el més important, i que hem de sacrifi-
car-ho tot, fins i tot les persones i els seus 
drets més fonamentals.

• El que vivim no és només una crisi, 
és la voluntat de fer marxa enrere en les 
conquestes socials, laborals i democràti-
ques. Les injustes mesures econòmiques, 
laborals i socials, amb l’excusa de poder 
sortir de la crisi, van directament a anul·lar 
els drets dels treballadors i treballadores. 
Volen que la por ens aturi i acovardeixi.

• La desigualtat d’oportunitats i la pre-
carietat que es dóna en alguns col·lectius 
de dones en tasques de la llar i la cura a 
les persones.

2. Valoració d’aquesta realitat
• El treball és un dret, no un donatiu de 

beneficència, ni una loteria. Una societat 
en què el dret al treball esdevingui nul o es 
negui sistemàticament no pot aconseguir 
ni la seva legitimació ètica ni la pau social.

• En aquest sentit, el pensament social 
de l’Església és clar i precís:
ü El treball és un dret fonamental i un 

bé per a la persona humana (Concili 
Vaticà II, Gaudium et spes, 26).

Manifest de l'1 de maig de 2014

Amb motiu del Primer de Maig, jornada re-
ivindicativa internacional dels treballadors 
i treballadores, en la qual tenim present la 
solidaritat dels obrers de Xicago de 1886 i 
les víctimes de la defensa dels drets labo-
rals, els cristians i cristianes compromesos 
en el món obrer, manifestem públicament 
aquestes reflexions:

1. Mirant la situació actual
• La situació laboral que estem patint 

és cada vegada més degradada: augmen-
ten els abusos flagrants en la contractació 
i les jornades laborals, els salaris indignes 
i l’explotació de la mà d’obra.

• L’atur és una veritable calamitat so-
cial. Les situacions de desocupació tenen 
repercussions directes sobre la vida per-
sonal i familiar, provocant tensions, crisis 
i ruptures.

• Els i les treballadores amb sous mi-
serables i persones en atur amb baixes 
prestacions, o nul·les quan aquestes s’es-
goten, estan en risc de quedar marginades 
de la societat i d’esdevenir víctimes de 
l’exclusió social.

• La feina pels joves continua sent una 
raresa i per això molts, els més preparats, 
han d’agafar la maleta i buscar-se la vida 
fora del país.

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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digne per a tothom i dels drets dels més 
empobrits. Així com de la necessitat ur-
gent d’una reforma profunda del sistema 
financer i monetari internacional, en la 
perspectiva d’una autoritat pública amb 
competència mundial.

• Treballar a favor de les persones tre-
balladores immigrades, des de la com-
prensió de ser tots una mateixa classe so-
cial que cerquem treball per guanyar-nos 
la vida amb dignitat, defugint i denunciant 
les actituds i ideologies que els veuen com 
una amenaça i la causa de la nostra situa-
ció d’empobriment.

• Donar suport i demanar l’aprovació de 
la ILP Renda Garantida Ciutadana al Parla-
ment.

Com a seguidors/res de Jesucrist en el 
món obrer creiem que només els valors 
humans i socials són promesa d’una vida 
millor. I volem caminar a la llum d’aquest 
nou dia.

Moviments obrers cristians de Catalunya i Balears 
(ACO, GOAC, JOC, MIJAC, Capellans Obrers, 

Religioses en Barris, Delegacions de Pastoral 
Obrera de les Diòcesis de Catalunya.

Comunicat de la reunió núm. 210

Tarragona, 8-5-2014

Els dies 7 i 8 de maig de 2014 ha tingut lloc 
la reunió n. 210 de la Conferència Episco-
pal Tarraconense (CET), al Santuari de la 
Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La 
reunió ha estat presidida per Mons. Jaume 
Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de 
Tarragona i primat, i hi han assistit tots els 
seus membres.

En començar, els bisbes han tingut un 
record i una pregària per Mons. Ramon 
Malla i Call, bisbe emèrit de Lleida, que va 

ü En la nostra societat, el treball juga 
un paper fonamental i decisiu en la 
vida personal, familiar i social. Quan 
el treball i les seves condicions es ve-
uen profundament deteriorats, tota la 
vida personal, familiar i social es veu 
afectada negativament (La Pastoral 
Obrera de tota l’Església, p.19).
ü L’adoració de l’antic vedell d’or ha 

trobat una versió nova i despietada 
en el fetitxisme dels diners i en la dic-
tadura de l’economia sense un rostre 
i sense un objectiu veritablement 
humà”. (Evangelii Gaudium, 55).

• Constatem que amb la crisi han aug-
mentat les desigualtats socials. Cada ve-
gada hi ha més rics amb més poder econò-
mic i més pobres amb més pobresa.

• La política i els governs no poden 
dimitir de la seva funció fonamental de 
defensar els drets humans i socials més 
bàsics (el treball, l’habitatge, la sanitat, 
l’ensenyament), ni de controlar l’econo-
mia, que ha de ser un mitjà al servei de les 
persones i no a l’inrevés.

• Si no hi ha democràcia econòmica 
tampoc no hi haurà democràcia política. 
Si el sistema econòmic actual obliga a 
retallar els drets humans individuals i col-
lectius, és que aquest sistema va contra 
els drets humans.

3. Compromisos d’actuació
• Defensar el dret al treball i els altres 

drets socials, amb els quals no es pot jugar 
ni especular, per guanyar el terreny per-
dut, fent de la solidaritat i el compromís 
de defensa de les persones més maltracta-
des, el centre de la nostra acció.

• Col·laborar a fer prendre consciència 
que l’economia no pot ser mai un absolut 
i que ha d’estar sempre al servei de les 
persones, de la importància d’un treball 
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7 lia de la festa de la Pentecosta. Els bisbes, 

com en altres ocasions, animen els joves 
cristians i els seus animadors i consiliaris 
a participar-hi.

3. Els bisbes han aprovat la segona 
edició del Cantoral Litúrgic Bàsic, expres-
sió de la comunió entre totes les Diòcesis 
amb seu a Catalunya, que han presentat el 
coordinador de la Secció de Música de la 
Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL), 
Mn. Joan Baburés, delegat de Litúrgia i 
Música de Girona, i el Sr. Jordi Guàrdia, 
responsable musical del CPL. La secció de 
Música de la Comissió Interdiocesana de 
Litúrgia formada pels Delegats Episcopals 
de Música de cada una de les Diòcesis ha 
estat l’encarregada de dur a terme aquest 
treball i ha comptat amb l’ajuda de música 
experts, així com del Centre de Pastoral Li-
túrgica i del Monestir de Montserrat.

La novetat d’aquesta segona edició és 
l’ampliació del repertori, afegint-hi cants 
propis per a les solemnitats i festes més 
importants del calendari litúrgic, d’alguns 
Rituals de sagraments i del repertori gre-
gorià. 

4. Així mateix, els bisbes han aprovat el 
balanç econòmic i el pressupost de Catalo-
nia Sacra, una iniciativa de promoció con-
junta del patrimoni cultural dels bisbats de 
Catalunya, creada en el si del Secretariat 
Interdiocesà de Custòdia i Promoció de 
l’Art Sagrat (SICPAS), que els han estat 
presentats per Mn. Josep M. Riba i Mn. 
Lluís Prat, dels bisbats de Vic i Solsona, 
respectivament.

5. Els bisbes han rebut per part del car-
denal Lluís Martínez Sistach una detallada 
informació sobre el Congrés de pastoral de 
les grans ciutats. La iniciativa, dirigida pel 
Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, es 
desenvoluparà en una primera fase durant 

morir el passat Divendres Sant, 18 d’abril 
de 2014.

1. Els bisbes han valorat molt positiva-
ment la recent Visita que van portar a ter-
me dels dies 3 al 8 del passat mes de març, 
durant la qual van tenir una significativa 
trobada fraternal amb el Successor de 
Pere. L’audiència amb el Sant Pare Fran-
cesc va ser una magnífica ocasió d’escol-
tar i parlar amb el Bisbe de Roma, que es 
mostrà molt proper a acollir les esperan-
ces i els reptes de les nostres esglésies di-
ocesanes així com a il·luminar i encoratjar 
amb les seves paraules els seus germans 
bisbes i tots els fidels.

Els bisbes catalans van venerar els se-
pulcres dels Sants Apòstols Pere i Pau, i 
visitaren altres destacades basíliques ro-
manes: Santa Maria la Major, Sant Joan 
del Laterà, Sant Sebastià, Sant Bartomeu, 
i Santa Sabina. En aquesta darrera basílica 
els bisbes van iniciar el temps quaresmal 
al costat del Papa Francesc amb la celebra-
ció de l’eucaristia del Dimecres de Cendra.

Cal destacar també les entrevistes que 
van mantenir amb els responsables de la 
Secretaria d’Estat i de diversos dicasteris 
de la Cúria Romana amb qui van poder 
compartir les diverses realitats pastorals 
de les Esglésies que peregrinen a Cata-
lunya i contrastar-ho amb les indicacions 
que la Cúria els suggerí, amb bona acollida 
i amb comprensió per a les realitats pas-
torals de les Esglésies de la Tarraconense.

2. Mons. Francesc Pardo, com a presi-
dent del Secretariat Interdiocesà de Pasto-
ral de Joventut (SIJ), ha informat els bisbes 
dels últims detalls de l’Aplec de l’Esperit, 
la trobada interdiocesana de joves de les 
deu diòcesis catalanes i de les illes Bale-
ars, que tindrà lloc a Banyoles, bisbat de 
Girona, el proper dissabte 7 de juny, vigí-
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Banyoles l’XI Aplec de l’Esperit, la trobada 
interdiocesana que ha reunit més de 2.000 
adolescents i joves, convocats pels bisbes 
de la Conferència Episcopal Tarraconense 
(CET) i vinguts de les deu diòcesis catala-
nes (Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, 
Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Terrassa, 
Tortosa, Urgell i Vic), entorn del lema “És 
el Senyor!”.

Des de primera hora del matí, els joves 
s’han anat concentrant al voltant de l’es-
tany de Banyoles, a la zona dels Desmais, 
on Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona 
i bisbe delegat de l’àmbit de la joventut 
de la CET; l’Excma. Sra. Joana Ortega, vi-
cepresidenta de la Generalitat de Catalu-
nya; i l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer, alcalde de 
Banyoles, els han donat la benvinguda. 
Mons. Pardo els ha dit que l’estany de Ba-
nyoles “per algunes hores es transformarà 
per a tots nosaltres en el llac de Galilea, 
perquè ens retrobem amb Jesús, el Senyor, 
el servidor, perquè el coneguem més, l’es-
timem i li diguem que el volem seguir”. A 
continuació, hi ha hagut una actuació te-
atral, a càrrec d’un grup de joves univer-
sitaris.

Després, els joves s’han traslladat als 
diferents espais de celebració de l’Aplec, 
al voltant de l’estany: la Parròquia de 
Porqueres, els Amarradors i la zona de 
La caseta de fusta, on han tingut lloc les 
activitats programades. A cada espai, els 
joves han viscut tres experiències que han 
tingut com a objectiu que poguessin tro-
bar-se amb el Senyor Jesús, en la pregària, 
escoltar què els diu l’Evangeli a la seva 
vida (treballant els textos bíblics de Les 
Benaurances, Les Noces de Canà, Jesús ca-
mina sobre l’aigua, La crida als deixebles, 
La tempesta calmada i Guarició del paralí-
tic) i veure com el Senyor és viu i present a 

els dies 20, 21 i 22 de maig a l’Aula Magna 
del Seminari Conciliar de Barcelona i trac-
tarà el paper de l’Església a les ciutats més 
importants del món i hi intervindran diver-
sos experts.

La fase conclusiva del Congrés, en què 
hi participaran un gran nombre d’arque-
bisbes i bisbes de les principals ciutats del 
món, serà els dies 24, 25 i 26 de novem-
bre també a Barcelona. Posteriorment, els 
bisbes que hi assisteixin es desplaçaran 
a Roma per exposar al Papa Francesc, el 
conjunt de conclusions extretes durant les 
jornades d’anàlisi i debat del Congrés.

6. Mn. Àngel Jesús Navarro i Mn. Xavi-
er Blanco, preveres de l’arquebisbat de 
Barcelona i del bisbat de Terrassa, res-
pectivament, han presentat als bisbes 
el Document «La Pastoral en l’Esplai. Ac-
tualització de la Proposta Educativa i del 
Directori Pastoral» del Moviment de Cen-
tres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC). 
Els bisbes hi han donat el seu vist-i-plau, 
han remarcat la importància de tenir cura 
de l’educació de la fe als esplais i als cen-
tres de lleure, i han encoratjat i animat els 
responsables del Moviment a mantenir i 
intensificar aquesta dimensió evangelitza-
dora en els esplais.

7. Els bisbes han designat Mons. Enric 
Benavent Vidal, bisbe de Tortosa, com a 
responsable de l’àmbit de les Missions en 
el si de la CET i han tractat també diverses 
qüestions relatives a la litúrgia, la cate-
quesi, els mitjans de comunicació i l’apos-
tolat seglar.

XI Aplec de l’Esperit, a Banyoles

És el senyor!
El dissabte 7 de juny de 2014, vigília de 
la Pasqua de Pentecosta, s’ha celebrat a 
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7 na i president de la CET i concelebrada per 

tots els bisbes catalans i un centenar de 
preveres, assistits pels diaques, ha tingut 
lloc al pavelló esportiu. En la seva homilia, 
Mons. Pujol ha animat els joves a refermar 
la seva fe, a ser pedres vives de l’Església, 
precioses i necessàries, i dins l’Església, a 
trobar-se del tot amb Jesús i descobrir-lo 
com a Senyor: “Senyor de la vostra vida 
i de la vostra història, perquè lliurement 
i confiadament us heu posat a les seves 
mans. Al matí heu pogut fer aquesta expe-
riència d’encontre; amb els testimonis heu 
pogut escoltar com d’altres han trobat el 
Senyor i això els mou a actuar en bé dels 
germans! En els evangelis que heu treba-
llat us heu trobat amb el Senyor-Paraula 
que ens ensenya a ser deixebles, i en la 
pregària, encara d’una manera més forta, 
ell i vosaltres heu parlat íntimament. No-
més així podreu reconèixer Jesús present 
en tot moment en la vostra vida, i després, 
només després, com el deixeble estimat, 
com Joan, podreu cridar ben fort, “És el 
Senyor!”, als vostres amics, companys, fa-
miliars! Heu de ser la mà que assenyala el 
Crist perquè d’altres hi puguin arribar tam-
bé! Heu de ser els missatgers que anunci-
en la Bona Nova i preparen el cor de la gent 
perquè sigui la terra bona on la llavor de 
l’Evangeli pugui germinar”.

En acabar l’eucaristia, Mons. Pardo, en 
nom de tots els bisbes de la CET, ha adre-
çat als joves el missatge final de l’Aplec 
de l’Esperit, en el qual els exposen qui és 
Jesús, el Senyor, i els conviden a escoltar 
la pregunta de Jesús “M’estimes?” i a dir-
li “avui, demà, quan sigui... Tu ho saps, 
Senyor, Tu saps com t’estimo”. Finalment, 
han agraït als delegats de joventut, als vo-
luntaris, als col·laboradors i als joves as-
sistents haver fet possible aquest Aplec i 

través de l’itinerari vital d’una persona (45 
persones que s’han trobat amb el Senyor 
han donat el seu testimoni de fe). Alhora, 
el joves de més de 25 anys han tingut una 
activitat paral·lela: una introducció bíblica 
del text “És el Senyor” (Jn 21,1-19), a càr-
rec del Dr. Armand Puig, i treball en grups 
guiats per religiosos que treballen en la 
pastoral juvenil. Així mateix, una trentena 
de joves han participat d’unes catequesis, 
impartides per Mons. Josep Àngel Saiz i 
Mons. Joan Piris, bisbes de Terrassa i de 
Lleida, respectivament, sobre el text bíblic 
de la «Tempesta calmada», en una barca 
enmig de l’estany. Després de la cateque-
si, els joves han continuat el treball en 
grups, reflexionant el missatge del papa 
Francesc per a la Jornada Mundial de la Jo-
ventut d’aquest any.

A primera hora de la tarda, l’activitat 
s’ha concentrat al Parc de la Draga, on hi 
ha hagut una actuació basada en el capítol 
25 de l’Evangeli de Sant Mateu, sobre el 
Judici final, amb testimonis de fe que han 
explicat la seva trobada amb el Senyor en 
diferents situacions de la vida, i actuaci-
ons musicals, entre les quals l’himne de 
l’Aplec de l’Esperit 2014, composat pel 
grup de música cristiana Canta la Teva Fe. 
També s’ha presentat el projecte social 
de l’Aplec, amb Càritas Catalunya, “Ser-
vei d’Intervenció Educativa”, que vetlla 
pel reforç escolar dels alumnes amb més 
dificultats. Una part de la inscripció dels 
participants a l’Aplec ha estat destinada a 
aquest projecte, i a partir del curs vinent 
les delegacions diocesanes de joventut i 
les Càritas diocesanes oferiran als joves 
que puguin participar en aquest servei 
com a voluntaris.

L’eucaristia de cloenda, presidida per 
Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarrago-
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D o c u m e n t s

Nota final de la Comisión permanente 
26-6-2014

La Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado en 
Madrid su 232º reunión los días 25 y 26 
de junio.

Como es habitual, se han abordado 
diversos asuntos de seguimiento y temas 
económicos. La Comisión Permanente 
ha aprobado los balances y liquidación 
presupuestaria del año 2013 del Fondo 
Común Interdiocesano, de la Conferencia 
Episcopal Española y de los órganos que 
de ella dependen. Las distintas Comisio-
nes Episcopales también han informado 
sobre el cumplimiento del Plan Pastoral.

Plan Pastoral
Los obispos han trabajado sobre un pri-

mer borrador del nuevo Plan Pastoral de 
la CEE para el cuatrienio 2016-2020. Este 
nuevo Plan Pastoral se redactará teniendo 
en cuenta la exhortación apostólica del 
Papa Francisco, Evangelii Gaudium, cen-
trada en el anuncio de la alegría del Evan-
gelio en el mundo actual.

El Secretario General ha presentado 
una ponencia sobre el tema, que se se-
guirá estudiando en la próxima Asamblea 
Plenaria.

els han animat a anar amb Jesús que els 
diu “Et necessito. Necessito els teus llavis 
per parlar. Necessito les teves mans per 
beneir, per acaronar, per transformar. Ne-
cessito els teus peus per arribar a altres 
nois i noies i per acompanyar-los. Neces-
sito els teus ulls per contemplar a tothom 
amb tendresa. Necessito el teu cor per es-
timar. Et necessito. Vine amb mi!”.

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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7 asignados. Se trata de un tiempo total-

mente insuficiente para proporcionar una 
mínima educación de calidad, que supone 
además una reducción del 50% del tiempo 
del que se dispone en la actualidad con la 
LOE. Por otra parte, en Bachillerato la reli-
gión queda a merced de la opción libre de 
las Comunidades de Autónomas, e inclu-
so de los centros, sin tener en cuenta lo 
pactado por el Estado en los mencionados 
Acuerdos, donde se señala que debe ser 
de oferta obligatoria y de elección volun-
taria por parte de los padres o de los alum-
nos mayores de edad.

Hay que recordar que el problema afec-
ta a todas las confesiones religiosas. No 
se trata de ninguna reivindicación de pri-
vilegios por parte de la Iglesia católica, 
sino, ante todo, de garantizar el derecho 
constitucional de los padres a educar a 
sus hijos según sus propias convicciones. 
Esta situación de discriminación grave pro-
vocará además despidos de profesores de 
religión, con la consiguiente alarma en las 
familias.

A pesar de las dificultades con las que 
se viene encontrando, y que no parece que 
se vayan a resolver del todo con la nueva 
Ley, dos de cada tres alumnos eligen libre 
y voluntariamente cada año cursar religión 
católica. Los obispos agradecen a las fami-
lias, a los padres y a los alumnos su inte-
rés, y animan a seguir inscribiéndose en 
la asignatura, tan decisiva para una edu-
cación integral y fundamento de virtudes 
y de valores.

13TV
Como es habitual, el Presidente de 13 

TV, José María Mas Millet, ha informado a 
la Comisión Permanente sobre el funciona-
miento de la Cadena.

V Centenario Nacimiento Santa Teresa 
de Jesús

La Comisión Permanente ha aprobado 
algunas acciones de cara al V Centenario 
del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 
La Junta Episcopal encargada presentará 
más adelante a los medios de comunica-
ción el programa oficial de la Conferencia 
Episcopal Española para este aconteci-
miento.

Entre otras actividades, se ha dado el 
visto bueno a la convocatoria y preparati-
vos de un Encuentro Europeo de Jóvenes, 
organizado conjuntamente por el Departa-
mento de Pastoral Juvenil de la CEE, la dió-
cesis de Ávila y la Orden de los Carmelitas 
Descalzos. El encuentro tendrá lugar en 
Ávila del 5 al 9 de agosto de 2015.

La Asamblea Plenaria de primavera del 
próximo año (20-24 de abril) concluirá con 
una peregrinación de los obispos españo-
les a Ávila.

La Permanente ha aprobado también 
la Oración oficial para el V Centenario (se 
adjunta al final de la Nota)

LOMCE y enseñanza de la religión cató-
lica

Los obispos han mostrado su preocupa-
ción por cómo se ha concretado, por parte 
del Gobierno Central y de las Comunida-
des Autónomas, el desarrollo normativo 
de la nueva Ley de Educación (LOMCE), 
donde de hecho se deja abierta la puerta 
al incumplimiento tanto del derecho de los 
padres a educar a sus hijos según sus con-
vicciones, como de lo establecido en los 
Acuerdos Iglesia-Estado en lo que a la en-
señanza de la religión católica se refiere.

En algunas Comunidades Autónomas, 
la asignatura queda, en Enseñanza Prima-
ria, con tan solo 45 minutos semanales 
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D o c u m e n t s

las reuniones de la Comisión Permanente 
se han programado para el 24-25 de febre-
ro; 25-26 de junio; y 29-30 de septiembre.

Mons. D. Bernardo Álvarez Afonso, Pre-
sidente del Comité Nacional para el Diaco-
nado Permanente

El Obispo de Tenerife, Mons. D. Bernar-
do Álvarez Afonso, ha sido elegido Presi-
dente del Comité Nacional para el Diaco-
nado Permanente.

El Comité Nacional para el Diacona-
do Permanente está constituido por tres 
obispos, designados por las Comisiones 
Episcopales de Clero, Liturgia y Pastoral. 
Actualmente, y para el trienio 2014-2017, 
está integrado, además de por el Presi-
dente, por el obispo de Orihuela-Alicante, 
Mons. D. Jesús Murgui Soriano(C.E. de Li-
turgia); y el auxiliar de Barcelona, Mons. 
D. Sebastián Taltavull Anglada (C.E. de 
Pastoral).

Nombramiento de Vicesecretario para 
Asuntos Generales

La Comisión Permanente, como ya se 
hizo público en nota de prensa el jueves 
26 de junio, ha nombrado Vicesecretario 
para Asuntos Generales de la Conferen-
cia Episcopal Española a D. Carlos López 
Segovia, sacerdote de la diócesis de Jerez 
de la Frontera. Sustituye a D. José Gascó 
Casesnoves, quien desempeñaba el cargo 
desde el año 2012 y que continuará su la-
bor pastoral en la archidiócesis de Valen-
cia.

Nuevo miembro del Consejo editorial 
de la BAC

También a la Comisión Permanente le 
corresponde nombrar, a propuesta de su 
Director General, a los miembros del Con-

Los obispos continúan decididos y muy 
interesados en mantener la propiedad de 
un canal de televisión de carácter genera-
lista y de claro ideario católico, convenci-
dos de la importancia que tiene en nuestra 
sociedad el hecho de que se visibilice me-
diáticamente la propuesta cristiana en el 
espacio público.

Han valorado positivamente los esfuer-
zos hechos en los últimos meses por me-
jorar la programación de la cadena y han 
animado a que se intensifiquen y se siga 
trabajando en esa línea.

Esperan, asimismo, que el proyecto 
pueda consolidarse y presentarse legí-
timamente a un futuro concurso público 
para obtener una licencia en propiedad, 
tal y como se viene solicitando desde hace 
años.

Adhesión al proceso de beatificación 
del español Vasco de Quiroga

La Permanente ha dado su conformidad 
para que la Conferencia Episcopal Españo-
la se adhiera al proceso de beatificación 
del español Vasco de Quiroga, primer obis-
po de Michoacán, en México.

El proceso diocesano de Beatificación 
del Siervo de Dios Vasco de Quiroga, na-
cido en Madrigal de las Altas Torres (Ávila, 
1470), se clausuró el pasado mes de enero 
y ya se encuentra en curso en la Congrega-
ción para las Causas de los Santos, a la es-
pera de que se inicie el proceso en Roma.

Calendario de reuniones para el año 
2015

También se ha aprobado el calendario 
de reuniones de los órganos de la Con-
ferencia Episcopal para el año 2015: las 
Asambleas Plenarias se celebrarán del 20 
al 24 de abril y del 16 al 20 de noviembre; 
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7 • Rvdo. D. Anastasio Gil García, como 

Director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Misiones y Cooperación en-
tre las Iglesias.

• Rvdo. D. Fernando Fuentes Alcántara, 
como Director del Secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Pastoral Social.

• Rvdo. D. Alonso Morata Moya, como 
Director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Seminarios y Universidades.

• Dª Lourdes Grosso García, M.Id., como 
Directora del Secretariado de la Comisión 
Episcopal para la Vida Consagrada.

Además, ha nombrado a los Directores 
de los siguientes Secretariados:

• Rvdo. D. Luis García Gutiérrez, sacer-
dote de la Diócesis de León, como Director 
del Secretariado de la Comisión Episcopal 
de Liturgia.

• Dª. Raquel Pérez Sanjuán, miembro 
de la Institución Teresiana, como Directora 
del Secretariado de la Subcomisión Epis-
copal de Universidades.

• Rvdo. D. Miguel Ángel Jiménez Sali-
nas, sacerdote de la Diócesis de Ciudad 
Real, como Director del Secretariado para 
el Sostenimiento de la Iglesia.

Por otro lado, la Comisión Permanen-
te ha autorizado al Presidente de la Co-
misión Episcopal de Apostolado Seglar, 
Mons. D. Javier Salinas Viñals, para que 
proceda al nombramiento del Rvdo. D. 
Gonzalo Raúl Tinajero Ramírez, sacerdote 
de la Ardiócesis de Toledo, como Director 
del Departamento de la Pastoral Juvenil. 
Asimismo, se ha autorizado al Presidente 
de la Comisión Episcopal de Migraciones, 
Mons. D. Ciriaco Benavente Mateos, para 
que se proceda al nombramiento de Dª 
Estrella Merchán Salas como directora del 
Departamento de Interior de la citada Co-
misión.

sejo editorial de la Biblioteca de Autores 
Cristianos (BAC). Así, se ha nombrado 
miembro del Consejo editorial de la BAC al 
sacerdote Francisco García Martínez, de la 
diócesis de Zamora, y profesor de la Facul-
tad de Teología de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca.

Nombramientos de Directores de Secre-
tariados de la CEE

De acuerdo con el artículo 10,3 del Re-
glamento de las Comisiones Episcopales 
de la CEE, los Directores de Secretariado 
son nombrados por un plazo de tres años. 
Pasado ese tiempo, en su caso, se les re-
nueva el nombramiento por otro plazo de 
la misma duración. El nombramiento co-
rresponde a la Comisión Permanente a pro-
puesta del Presidente de la Comisión Epis-
copal interesada, después de haber oído al 
Secretario General (Estatutos, art. 23, 14º).

Así, la Comisión Permanente, como es 
habitual tras la Asamblea de renovación 
de cargos, ha renovado a los Directores de 
los siguientes Secretariados que continua-
rán en su cargo:

• Mons. D. Antonio Cartagena Ruiz, 
como Director del Secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Apostolado Seglar.

• Rvdo. D. Santiago Jesús Bohigues Fer-
nández, como Director del Secretariado de 
la Comisión Episcopal de Clero.

• Rvdo. D. Agustín del Agua Pérez, como 
Director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la Fe.

• Rvdo. D. José Gabriel Vera Beorlegui, 
como Director del Secretariado de la Co-
misión Episcopal de Medios de Comunica-
ción Social.

• P. José Luis Pinilla Martín, SJ, como 
Director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Migraciones.
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D o c u m e n t s

Escultura de San Juan Pablo II
Al finalizar la Comisión Permanente, el 

Presidente de la CEE, Mons. Blázquez ha 
bendecido la nueva escultura de San Juan 
Pablo II, que ha quedado instalada en la 
Capilla de la Sucesión Apostólica, en la 
sede de la Conferencia Episcopal Españo-
la.

Se trata de un busto en bronce, obra del 
escultor Fernando Montero de Espinosa.

El Papa Juan Pablo II fue precisamente 
quien inauguró y bendijo la Capilla de la 
Conferencia Episcopal Española, durante 
su primer viaje a España. En ella rezó con 
los obispos españoles en la tarde del 31 de 
octubre de 1982.

Oración para el V Centenario del Naci-
miento de santa Teresa de Jesús 

Dios, Padre nuestro, te alabamos y 
te bendecimos, porque nos concedes la 
gracia de celebrar el V centenario del na-
cimiento de Santa Teresa de Jesús. Señor 
Jesucristo, “amigo verdadero”, ayúdanos 
a crecer en tu amistad, para que, como 
Teresa, hija de la Iglesia, demos testimo-
nio de tu alegría ante el mundo, atentos a 
las necesidades de la Humanidad. Espíritu 
Santo, ayúdanos a avanzar, “con limpia 
conciencia y humildad”, en el camino de la 
vida interior, cimentados en la verdad, con 
renovado desprendimiento, y amor frater-
no incondicional. Como Teresa de Jesús, 
maestra de espiritualidad, enséñanos a 
orar de todo corazón: “Vuestra soy, Señor, 
para Vos nací ¿qué mandáis hacer de mí? 
Amén.

Otros nombramientos 
• Sr. D. Ignacio Segura Madico, laico de 

la Diócesis de Jaén, como Presidente Na-
cional de la“Asociación Católica de Ciegos 
Españoles (CECO)”.

• Sr. D. Jesús María Guisado, laico de la 
Archidiócesis de Madrid, como Presidente 
del “Movimiento Scout Católico (MSC)”.

• Rvdo. P. Pedro Alberto Olea Álvarez, 
miembro de la Congregación de San José-
Josefinos de Murialdo de la Viceprovin-
cia de España situada en la Diócesis de 
Sigüenza-Guadalajara, como Consiliario 
General del “Movimiento Scout Católico 
(MSC)”.

• Sr. D. José María Galacho Traverso, 
laico de la Diócesis de Málaga como Res-
ponsable General Laico de la Asociación 
“Misioneros de la Esperanza (MIES)”.

• Rvdo. Sr. D. Andrés Merino Mateo, 
sacerdote de la Diócesis de Málaga, como 
Responsable General Sacerdote de la 
Asociación “Misioneros de la Esperanza 
(MIES)”.

• Sr. D. Luis Carbonel Pintanel, laico de 
la Archidiócesis de Zaragoza como Presi-
dente Nacional de la“Confederación Cató-
lica Nacional de Padres de Familia y Padres 
de Alumnos (CONCAPA)”, reelección.

• Rvdo. Sr. D. Manuel Verdú Moreno, sa-
cerdote de la Diócesis de Cartagena, como 
Consiliario Nacional de la “Acción Católica 
General (ACG)”.

• Sr. D. José Jesús Rodríguez Giménez, 
laico de la diócesis de Jerez de la Fronte-
ra, como Presidente de la “Federación de 
Scauts Católicos de Andalucía”.

• Sr. D. José María Pérez Navarro, 
miembro del Instituto de Hermanos de 
las Escuelas Cristianas “La Salle”, como 
Presidente de la “Asociación Española de 
Catequetas (AECA)”.
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7 el Regne de Déu havia arribat, i a prepa-

rar els homes per a l’encontre amb Jesús. 
Després de complir amb aquesta missió 
d’anunci, els deixebles van tornar plens 
d’alegria: l’alegria és un tema dominant 
d’aquesta primera experiència missionera 
inoblidable. El Mestre Diví els va dir: «“No 
us alegreu perquè els esperits se us sot-
meten; alegreu-vos més aviat perquè els 
vostres noms estan inscrits en el cel.” En 
aquell mateix moment, Jesús, ple de la 
joia de l’Esperit Sant, digué: “T’enaltei-
xo, Pare, Senyor del cel i de la terra […].” 
Després es va girar cap als deixebles i, a 
part, els digué: “Feliços els ulls que veuen 
el que vosaltres veieu!”» (Lc 10,20-21.23).

Són tres, les escenes que presenta sant 
Lluc. Primer, Jesús parla als deixebles, 
després es gira cap al Pare, i novament co-
mença a parlar amb ells. D’aquesta mane-
ra Jesús vol fer partícips els deixebles de la 
seva alegria, que és diferent i superior a la 
que ells havien experimentat.

2. Els deixebles estaven plens d’alegria, 
entusiasmats amb el poder d’alliberar les 
persones dels dimonis. Però Jesús els ad-
verteix que no s’alegrin pel poder que se’ls 
ha donat, sinó per l’amor rebut: «Perquè 
els vostres noms estan inscrits en el cel» 
(Lc 10,20). A ells se’ls ha concedit experi-
mentar l’amor de Déu, i fins i tot la possibi-
litat de compartir-lo. I aquesta experiència 
dels deixebles és motiu de gratitud joiosa 
per al cor de Jesús. Lluc entén aquest goig 
en una perspectiva de comunió trinitària: 
«Jesús, ple de la joia de l’Esperit Sant», 
adreçant-se al Pare i glorificant-lo. Aquest 
moment d’alegria profunda brolla de 
l’amor profund de Jesús en tant que Fills 
vers el seu Pare, Senyor del cel i de la ter-
ra, el qual ha amagat aquestes coses a sa-
vis i entesos, i les ha revelades als senzills 

Missatge del papa Francesc per a la Jor-
nada Mundial de les Missions 2014

Vaticà, 8-6-2014

Benvolguts germans i germanes,
En l’actualitat encara hi ha molta gent 

que no coneix Jesucrist. Per això és tan ur-
gent la missió ad gentes, en la qual tots els 
membres de l’Església estan cridats a par-
ticipar-hi, ja que l’Església és missionera 
per naturalesa: l’Església ha nascut «per a 
sortir». La Jornada Mundial de les Missions 
és un moment privilegiat en què els fidels 
dels diferents continents es comprometen 
amb pregàries i gestos concrets de solida-
ritat per ajudar les Esglésies joves als ter-
ritoris de missió. Es tracta d’una celebració 
de gràcia i d’alegria. De gràcia perquè l’Es-
perit Sant, enviat pel Pare, ofereix saviesa i 
fortalesa a aquells que són dòcils a la seva 
acció. D’alegria perquè Jesucrist, fill del 
Pare, enviat per evangelitzar el món, sos-
té i acompanya la nostra obra missionera. 
Precisament sobre l’alegria de Jesús i dels 
deixebles missioners voldria oferir una 
imatge bíblica que trobem a l’Evangeli de 
Lluc (cf. Lc 10,21-23).

1. L’evangelista explica que el Senyor 
va enviar els setanta deixebles, de dos en 
dos, a les ciutats i pobles, a proclamar que 

[ ]Santa Seu
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Sant i s’adreça al seu Pare en pregària. En 
ambdós casos es tracta d’una alegria per 
la salvació que es realitza, perquè l’amor 
amb què el Pare estima el Fill arriba fins a 
nosaltres, i per obra de l’Esperit Sant, ens 
embolcalla, ens fa entrar en la vida de la 
Trinitat.

El Pare és la font de l’alegria; el Fill és 
la seva manifestació, i l’Esperit Sant, l’ani-
mador. Immediatament després de lloar el 
Pare, com diu l’evangelista Mateu, Jesús 
ens convida: «Veniu a mi tots els qui esteu 
cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. 
Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles 
meus, que sóc mansuet i humil de cor, i 
la vostra ànima trobarà repòs, perquè el 
meu jou és suau, i la meva càrrega, lleu-
gera» (11,28-30). «L’alegria de l’Evangeli 
omple el cor i la vida dels qui es troben 
amb Jesús. Els qui es deixen salvar per ell 
són alliberats del pecat, de la tristesa, del 
buit interior, de l’aïllament. Amb Jesucrist 
sempre neix i reneix l’alegria» (Exhort. Ap. 
Evangelii gaudium, 1).

D’aquest encontre amb Jesús, la Maria 
Verge n’ha tingut una experiència singular 
i s’ha convertit en causa nostræ lætitiæ. 
I els deixebles per part seva han rebut la 
crida a estar amb Jesús i a ser enviats per 
ell per a predicar l’Evangeli (cf. Mc 3,14), i 
així es veuen curulls d’alegria. Per què no 
entrem també nosaltres en aquest torrent 
d’alegria?

4. «El gran risc del món actual, amb la 
seva oferta de consum múltiple i aclapa-
radora, és una tristesa individualista que 
brolla del cor còmode i avar, de la recer-
ca malaltissa de plaers superficials, de la 
consciència aïllada» (Exhort. Ap. Evangelii 
gaudium, 2). Per tant, la humanitat té una 
gran necessitat d’aprofitar la salvació que 
ens ha portat Crist. Els deixebles són els 

(cf. Lc 10,21). Déu ha amagat i ha revelat, i 
aquesta pregària de lloança es destaca per 
damunt de tot el revelat. Què és allò que 
Déu ha revelat i amagat? Els misteris del 
seu Regne, l’afirmació del senyoriu diví en 
Jesús i la victòria sobre Satanàs.

Déu ho ha amagat tot a aquells que es-
tan massa plens d’ells mateixos i que pre-
tenen saber-ho ja tot; a aquells que estan 
encegats per la presumpció pròpia i que 
no deixen espai a Déu. Hom pot pensar 
fàcilment en alguns dels contemporanis 
de Jesús, que ell mateix va amonestar en 
diferents ocasions, però es tracta d’un pe-
rill que sempre ha existit, i que ens afecta 
també a nosaltres. En canvi, els «senzills» 
són els humils, els pobres, els marginats, 
els qui no tenen veu, els qui estan cansats 
i oprimits, als quals Jesús ha anomenat 
«beneïts». Es pot pensar fàcilment en Ma-
ria, en Josep, en els pescadors de Galilea, 
i en els deixebles cridats al llarg del camí, 
en el decurs de la seva predicació.

3. «Sí, Pare, així t’ha plagut de fer-ho» 
(Lc 10,21). Les paraules de Jesús han d’en-
tendre’s en referència amb el seu goig 
interior, on la benevolència indica un pla 
salvador i benèvol del Pare vers els homes. 
En el context d’aquesta bondat divina Je-
sús s’alegra, perquè el Pare ha decidit es-
timar els homes amb el mateix amor que 
ell té per al Fill. A més, Lluc ens recorda 
l’alegria similar de Maria: «La meva àni-
ma magnifica el Senyor, el meu esperit 
celebra Déu que em salva» (Lc 1,47). Es 
tracta de la Bona Notícia que condueix a 
la salvació. Maria, portant dins el seu ven-
tre Jesús, l’Evangelitzador per excel·lència, 
va a trobar Isabel i cantant el Magníficat 
exulta de goig en l’Esperit Sant. Jesús, en 
veure l’èxit de la missió dels deixebles i 
per tant la seva joia, s’alegra en l’Esperit 
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joiosa de la missió ad gentes. La contribu-
ció econòmica personal és el signe d’una 
oblació d’ells mateixos, en primer lloc al 
Senyor i després als germans, perquè la 
nostra ofrena material es converteix en un 
instrument d’evangelització de la humani-
tat que es construeix sobre l’amor.

Estimats germans i germanes, en 
aquesta Jornada Mundial de les Missions 
el meu pensament s’adreça a totes les 
Esglésies locals. No deixem que ens robin 
l’alegria de l’evangelització! Us convido a 
submergir-vos en l’alegria de l’Evangeli i a 
nodrir un amor que il·lumini la vostra voca-
ció i missió. Us exhorto a recordar, com en 
un pelegrinatge interior, el «primer amor» 
amb què el Senyor Jesucrist ha encès els 
cors de cadascú, no per un sentiment de 
nostàlgia, sinó per a perseverar en l’ale-
gria. El deixeble del Senyor persevera amb 
alegria quan està amb ell, quan fa la seva 
voluntat, quan comparteix la fe, l’esperan-
ça i la caritat evangèlica.

Adrecem la nostra pregària a Maria, mo-
del d’evangelització humil i alegre, perquè 
l’Església sigui la llar de molts, una mare 
per a tots els pobles, i faci possible el nai-
xement d’un món nou.

Francesc, papa

Discurs del papa Francesc en la Jornada 
de la invocació de la pau 

Jardins vaticans, 8-6-2014

Senyors Presidents, Santedat, germans i 
germanes

Els saludo amb gran alegria, i desitjo 
oferir-los, a vostès i a les distingides De-
legacions que els acompanyen, la mateixa 

qui es deixen agafar cada vegada més per 
l’amor de Jesús i marcar pel foc de la pas-
sió pel Regne de Déu, per a ser portadors 
de l’alegria de l’Evangeli. Tots els deixe-
bles del Senyor estan cridats a conrear 
l’alegria de l’evangelització. Els bisbes, 
com a principals responsables de l’anun-
ci, tenen la tasca de promoure la unitat 
de l’Església local en el compromís mis-
sioner, tenint en compte que l’alegria de 
comunicar Jesucrist s’expressa tant en la 
preocupació d’anunciar-lo en els llocs més 
llunyans com en una sortida constant cap 
a les perifèries del territori propi, on hi ha 
més persones pobres que esperen.

A moltes regions escassegen les voca-
cions al sacerdoci i a la vida consagrada. 
Sovint el motiu d’aquesta situació és que 
a les comunitats no hi ha un fervor apos-
tòlic contagiós, per la qual cosa els manca 
entusiasme i no desperten cap atractiu. 
L’alegria de l’Evangeli neix de l’encontre 
amb Crist i del fet de compartir amb els po-
bres. Per tant, animo les comunitats par-
roquials, associacions i grups a viure una 
vida fraternal intensa, basada en l’amor a 
Jesús i atenta a les necessitats dels més 
desfavorits. On hi ha alegria, fervor, desig 
de portar Crist als altres, sorgeixen les vo-
cacions veritables, entre les quals no s’han 
d’oblidar les vocacions laïcals a la missió. 
Fa temps que he pres consciència de la 
identitat i de la missió dels fidels laics en 
l’Església, així com del paper cada vegada 
més important que ells estan cridats a fer 
en la difusió de l’Evangeli. Per aquesta raó, 
és important proporcionar-los la formació 
adequada, amb vista a una acció apostò-
lica eficaç.

5. «Déu estima el qui dóna amb alegria» 
(2Co 9,7). La Jornada Mundial de les Mis-
sions és també un moment per a revifar 
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Molts, massa d’aquests fills han estat 
víctimes innocents de la guerra i de la vi-
olència, plantes arrencades en plena flora-
ció. És deure nostre aconseguir que el seu 
sacrifici no sigui en va. Que la seva memò-
ria ens infongui el valor de la pau, la for-
ça de perseverar en el diàleg costi el que 
costi, la paciència per teixir dia rere dia 
l’entramat cada vegada més robust d’una 
convivència respectuosa i pacífica, per a 
glòria de Déu i el bé de tots. 

Per aconseguir la pau, es necessita valor, 
molt més que per fer la guerra. Es necessita 
valor per dir sí a l’encontre i no a l’enfronta-
ment; sí al diàleg i no a la violència; sí a la 
negociació i no a l’hostilitat; sí al respecte 
dels pactes i no a les provocacions; sí a la 
sinceritat i no a la falsedat. Per tot això es 
necessita valor, una gran força d’ànim.

La història ens ensenya que les nos-
tres forces no són suficients. Més d’una 
vegada hem estat prop de la pau, però el 
maligne, per diversos mitjans, ha aconse-
guit impedir-la. Per això som aquí, perquè 
sabem i creiem que necessitem l’ajuda de 
Déu. No renunciem a les nostres respon-
sabilitats, però invoquem Déu com un acte 
de suprema responsabilitat, de cara a les 
nostres consciències i davant dels nostres 
pobles. Hem escoltat una crida, i hem de 
respondre: la crida a trencar l’espiral de 
l’odi i la violència; a doblegar-la amb una 
sola paraula: «germà». Però per dir aques-
ta paraula, tots hem d’aixecar la mirada al 
cel, i reconèixer-nos fills d’un sol Pare.

A ell em dirigeixo jo, en l’Esperit de Je-
sucrist, demanant la intercessió de la Mare 
de Déu, filla de Terra Santa i Mare nostra. 

Senyor, Déu de pau, escolta la nostra 
súplica.

Hem intentat moltes vegades i durant 
molts anys resoldre els nostres conflictes 

benvinguda calorosa que m’han ofert en la 
meva recent peregrinació a Terra Santa.

Gràcies des del fons del meu cor per ha-
ver acceptat la meva invitació a venir aquí 
per implorar de Déu, junts, el do de la pau. 
Espero que aquesta trobada sigui un camí 
a la recerca del que uneix, per superar el 
que divideix.

I gràcies a Vostra Santedat, venerat ger-
mà Bartomeu, per estar aquí amb mi per 
rebre aquests il·lustres hostes. La seva par-
ticipació és un gran do, un valuós suport i 
testimoniatge del camí que, com a cristi-
ans, estem seguint cap a la plena unitat. 

La seva presència, Senyors Presidents, 
és un gran signe de fraternitat, que fan 
com a fills d’Abraham, i expressió concreta 
de confiança en Déu, Senyor de la història, 
que avui ens mira com a germans l’un de 
l’altre, i desitja conduir-nos pels seus ca-
mins.

Aquesta trobada nostra per a invocar la 
pau a Terra Santa, a l’Orient Mitjà i a tot 
el món, està acompanyada per l’oració 
de tantes persones, de diferents cultures, 
nacions, llengües i religions: persones 
que han resat per aquesta trobada i que 
ara estan unides a nosaltres en la matei-
xa invocació. És una trobada que respon 
al desig ardent de tots els qui anhelen la 
pau, i somien amb un món on homes i do-
nes puguin viure com a germans i no com 
a adversaris o enemics.

Senyors Presidents, el món és un llegat 
que hem rebut dels nostres avantpassats, 
però també un préstec dels nostres fills: 
fills que estan cansats i esgotats pels con-
flictes i amb ganes d’arribar a les albors de 
la pau; fills que ens demanen derrocar els 
murs de l’enemistat i prendre el camí del 
diàleg i de la pau, perquè triomfin l’amor 
i l’amistat.
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Inauguració del Congrés Internacional de 
Pastoral de les grans ciutats

Barcelona, 20-5-2014

Aquest dimarts 20 de maig, ha tingut lloc, 
a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de 
Barcelona, la inauguració de la primera 
fase del Congrés Internacional de Pastoral 
de les grans ciutats. L’acte ha estat presidit 
pel cardenal Lluís Martínez Sistach, el qual 
ha desvetllat que se sent “molt esperançat 
perquè el Congrés prestarà un gran servei 
a tots els pastors de les grans ciutats” i ha 
afirmat que “aquest Congrés posa en pràc-
tica el programa que el papa Francesc ha 
proposat en la seva exhortació apostòlica 
Evangelii gaudium (La joia de l’Evangeli)” .

El Congrés tindrà dues fases: en la pri-
mera, que avui comença, els experts en 
els continguts del Congrés exposaran el 
seu pensament i elaboraran un conjunt 
de conclusions, que oferiran als arquebis-
bes i bisbes de les grans ciutats, els quals 
es reuniran, també a Barcelona, del 24 al 
26 de novembre, per elaborar les pròpies 
conclusions, les quals presentaran al papa 
Francesc, en audiència, a Roma, el 27 de 
novembre.

Abans de començar la inauguració, el 
president de la Generalitat, M. Hble. Sr. Ar-

amb les nostres forces, i també amb les 
nostres armes; tants moments d’hostilitat 
i de foscor; tanta sang vessada; tantes vi-
des destrossades; tantes esperances aba-
tudes... Però els nostres esforços han es-
tat en va. Ara, Senyor, ajuda’ns tu. Dóna’ns 
tu la pau, ensenya’ns tu la pau, guia’ns 
tu cap a la pau. Obre els nostres ulls i els 
nostres cors, i dóna’ns la valentia per dir: 
«Mai més la guerra»; «amb la guerra, tot 
queda destruït». Infon-nos el valor de dur 
a terme gestos concrets per construir la 
pau. Senyor, Déu d’Abraham i els Profetes, 
Déu amor que ens has creat i ens crides a 
viure com a germans, dóna’ns la força per 
ser cada dia artesans de la pau; dóna’ns 
la capacitat de mirar amb benevolència 
tots els germans que trobem en el nostre 
camí. Fes-nos disponibles per escoltar el 
clam dels nostres ciutadans que ens de-
manen transformar les nostres armes en 
instruments de pau, els nostres temors en 
confiança i les nostres tensions en perdó. 
Mantingues encesa en nosaltres la flama 
de l’esperança per prendre amb pacient 
perseverança opcions de diàleg i recon-
ciliació, perquè finalment triomfi la pau. I 
que siguin bandejades del cor de tot home 
aquestes paraules: divisió, odi, guerra. Se-
nyor, desarma la llengua i les mans, renova 
els cors i les ments, perquè la paraula que 
ens porta a l’encontre sigui sempre «ger-
mà», i l’estil de la nostra vida es convertei-
xi en shalom, pau, salam. Amén.

Francesc, papa

[ ]Altres
informacions
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bitants. Urbanització i metropolitanització 
s’acceleren arreu del món. Les grans ciu-
tats concentren poder, riquesa, tecnolo-
gia, innovació i creativitat, i han millorat 
les condicions econòmiques, d’educació i 
salut de les persones, però també concen-
tren els problemes socials més grans, el 
deteriorament ecològic, la pobresa urbana 
i la crisi de la vida quotidiana. En aques-
tes condicions, hi ha un anhel creixent per 
trobar en la religió un refugi i una guia per 
superar la crisi multidimensional d’un de-
senvolupament inhumà. Augmenta la pro-
porció de població religiosa al món, però 
no de la mateixa manera en les distintes 
religions. L’Església catòlica ha d’encarar 
positivament els reptes que suposen la ur-
banització i la globalització.

El tema de la ponència del sociòleg 
francès Marc Augé ha estat “Centre i peri-
fèries en la gran ciutat. Geografia humana 
i geografia urbana”. La ponència ha estat 
llegida pel Dr. Armand Puig, ja que el Dr. 
Augé no ha pogut desplaçar-se a Barce-
lona per causa d’un recent accident. La 
globalització ha portat a un procés d’ur-
banització, afirma el Dr. Augé. En el món 
actual, es generen espais de trànsit o no-
llocs com els aeroports, els supermercats, 
els llocs d’interès turístic. Els no-llocs són 
espais de pas amb els quals és complicat 
interioritzar i crear una identitat a les ciu-
tats d’avui dia. S’ha de tenir present que el 
món sencer s’està convertint en una ciu-
tat. De fet, ja es pot parlar del món-ciutat. 
I al mateix temps es produeix una evolució 
del món que es converteix en ciutat o en 
espai urbanitzat, amb el creixement del 
teixit urbà concentrat entorn als rius, les 
costes, etc. En aquestes ciutats existeixen 
les perifèries, on disminueix la necessitat 
del contacte social. El professor Augé con-

tur Mas, ha donat la benvinguda a tots els 
ponents i ha saludat les autoritats eclesi-
àstiques i civils que hi han assistit: Mons. 
Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona; 
Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe-bisbe 
d’Urgell; Mons. Romà Casanova, bisbe de 
Vic; el Sr. Xavier Trias, alcalde de Barce-
lona; el Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida, i 
altres autoritats polítiques, acadèmiques i 
religioses com el Sr. Antoni Castellà, res-
ponsable de la secretaria d’Universitats 
i Recerca; el Sr. Enric Vendrell, director 
d’Afers Religiosos de la Generalitat de Ca-
talunya; la Dra. Lourdes Cirlot, vicerectora 
de Relacions Institucionals i Cultura de la 
Universitat de Barcelona; el Dr. Josep M. 
Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull 
i el Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de 
Teologia de Catalunya, entre d’altres. 

El Sr. Claudi Alsina, secretari general 
d’universitats de la Generalitat de Catalu-
nya, ha parlat en nom del president Mas 
en la inauguració del Congrés, i ha desta-
cat que, del debat que es faci durant els 
propers dies, “es poden derivar conclusi-
ons interessants pel present i el futur de 
les grans ciutats”. Per part seva, l’alcalde 
de la ciutat, Xavier Trias, s’ha mostrat molt 
satisfet i content que “el Congrés es faci a 
una ciutat com Barcelona” i ha subratllat 
“la importància de la labor que duu a ter-
me l’Església a favor de la cohesió social a 
la ciutat i al país”.

La sessió del matí ha constat de tres 
ponències. El sociòleg Manuel Castells ha 
presentat la primera, “La gran ciutat en el 
segle XXI, lloc de la vida global. Àngels i 
dimonis de les grans ciutats”. El professor 
Castells ha dit que vivim en un planeta 
majoritàriament urbanitzat, els centres 
neuràlgics del qual són grans regions me-
tropolitanes de més de cinc milions d’ha-
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ciutat ideal, com les ciutats mitjanes del 
nord d’Itàlia, com Parma, en les quals el 
visitant que va de pas té el sentiment que 
podria deixar-se endur per la intimitat de 
la ciutat.

La tercera ponència, titulada “Formes 
de vinculació i de desvinculació en la gran 
ciutat”, l’ha presentada el professor Javier 
Elzo, que l’ha basada en dos factors: Inter-
net i la por. El nou fenomen de la bretxa 
digital entre persones de diferent edat i de 
classe social conviu amb la por, amb una 
obsessió per la seguretat. En aquest con-
text, l’Església “té una oportunitat d’or” 
ja que és “l’única institució mundial que 
està estructurada, jerarquitzada, i que for-
ma una unitat. I és l’única amb capacitat 
d’oposar-se al capitalisme dominant”. Elzo 
aconsella que “l’Església hauria de passar 
del model piramidal amb el papa al vèr-
tex, a la descentralització en xarxa amb un 
node central que és el papat”.

A la tarda, hi ha hagut debats a porta 
tancada amb els experts. En les següents 
sessions, s’exposarà quin és l’encaix del 
cristianisme en aquest teixit metropolità, 
com s’ha de comunicar l’Evangeli en la 
gran ciutat i quins han de ser els reptes 
en la comunicació de la Bona Notícia a les 
metròpolis. 
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