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Església partida (I) (6-7-2014)

No tractarem aquí del greu problema de 
l’Església dividida. Tindrem ocasió d’abor-
dar-ho, perquè l’antagonisme de grups 
i tendències entre nosaltres, així com les 
divisions històriques que es van enquistar 
en diferents confessions, ens colpeja i ens 
dol constantment.

Seguint el fil de la nostra reflexió, toca 
ara fixar-nos en l’Església sofrent, l’Es-
glésia “partida i vessada pel sofriment”. 
Es correspon amb el Cos partit i la Sang 
vessada de Crist, que celebrem en l’Eu-
caristia. Tal com diem, l’Església viu par-
ticipant de l’Eucaristia. En aquest cas, 
participant amb la seva condició de poble 
sofrent, vinculant-se vitalment al sacrifici 
de Jesucrist.

Recordem que sofriment i sacrifici no 
són la mateixa cosa. Sabem el que és so-
frir; només quan aquest sofriment es con-
verteix en ofrena al Pare per amor, ales-
hores parlem de sacrifici en sentit cristià. 
Fent servir el llenguatge tradicional, direm 
que el sacrifici de Crist celebrat en l’Euca-
ristia és “incruent”. Però el que va donar 
validesa i autenticitat al sagrament euca-
rístic fou el sacrifici, ben cruent, que Ell 
va haver de realitzar amb la seva passió i 
mort. Igualment haurem de dir de l’Esglé-
sia: el que fa veritable participació en l’Eu-

caristia és el sacrifici cruent, el sofriment 
real que el Poble de Déu viu cada dia.

El sofriment de l’Església té moltes ca-
res. Una d’elles ens la recordava el passat 
6 d’abril el papa Francesc a la missa mati-
nal de la capella de la Casa de Santa Mar-
ta. Ens va sorprendre amb una de les seves 
afirmacions, habitualment cridaneres. Ad-
vertí que la nostra època és un temps de 
martiri:

“Encara avui, els cristians són per-
seguits. I fins i tot, potser hi ha més 
màrtirs ara que en els primers temps… 
Vaig plorar en conèixer la notícia dels 
cristians (entre ells dos franciscans) 
crucificats públicament a Síria pels 
yihadistes”.

Sembla que ens hem acostumat a situa-
cions tristament habituals de cristians que 
estan fora de la llei només per ser-ho en 
tants països on no hi ha llibertat religiosa, 
com Xina o Corea del Nord. Casos realment 
esgarrifosos, que han saltat a la premsa 
internacional, com el de Mariam Yehya 
Ibrahim, condemnada a cent fuetades per 
adulteri (no li era permès el matrimoni 
amb un cristià) i a mort, penjada, per apos-
tasia, en negar-se a renunciar a la seva fe 
cristiana (estava obligada a seguir la fe del 
seu pare musulmà); o com l’assassinat pel 
grup islamista Séléka de trenta persones 
en un atac a una església catòlica el passat 
29 de maig a Bangui, República Centreafri-
cana; una llista interminable d’agressions 
a drets fonamentals, empresonaments, 
atacs violents i assassinats contra esglési-
es i persones cristianes a Nigèria, l’Índia, 
Turquia, Sudan del Sud i un llarg etcètera.

A aquests casos cal afegir les agressi-
ons quotidianes a milers de persones, de 
qualsevol cultura o religió, en la seva dig-
nitat i els seus drets humans fonamentals 

[ ]Escrits
dominicals
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a mans d’individus, grups o règims polítics 
repressius. Un sofriment que no és aliè al 
sacrifici de l’Església:

- Perquè tampoc no és aliè al sacrifici de 
Crist

- Perquè en moltes ocasions no pocs 
cristians han de sofrir per defensar 
les víctimes

- Perquè l’Església porta en el seu cor el 
sofriment de tota la humanitat

Si la nostra Església no fos màrtir, dubta-
ríem que es pogués considerar realment de 
Crist. Com podria donar la prova més clara 
d’amor al seu Espòs i Mestre? Com podria 
celebrar amb autenticitat l’Eucaristia?

Església partida (II) (13-7-2014)

Estem interpretant l’expressió “Església 
partida” com a sinònima d’“Església que 
sofreix” o, més exactament, “Església que 
s’ofereix en sacrifici per amor”. Mitjançant 
aquest acte l’Església reprodueix i partici-
pa del sacrifici de Jesucrist: amb raó ella és 
el seu Cos Místic.

Recordem que les fonts del sofriment 
– sacrifici a l’Església són diverses. Enca-
ra que els aires de les vacances no creïn 
un ambient propici per pensar-hi, almenys 
per l’efecte pedagògic del contrast, veiem 
oportú fixar-nos ara en una d’aquestes 
fonts de sofriment, que solem silenciar. 
Ens referim al sofriment eclesial, com a re-
sultat dels nostres pecats.

Solem dir que tot pecat porta en si ma-
teix la penitència. La vida ens mostra la ve-
ritat d’aquesta afirmació. Només que so-
vint, aquesta penitència vinculada al pecat 
no la paguen solament els qui el cometen, 
sinó també uns altres, una mica llunyans 
en el temps o en l’espai. A l’Església vivim 
encadenats mútuament, per bé i per mal. I 

tot pecat, encara que sigui el més amagat 
i personal, produeix sofriment a l’Església. 
És possible precisar alguns dels pecats 
que més fan sofrir l’Església?

Roman en el nostre record el missatge 
central de la pel·lícula titulada en castellà 
Fresas salvajes, del gran director de cine-
ma Ingmar Bergman. El protagonista, el 
professor Borg, viatja amb la seva nora 
Marianne a Estocolm, a rebre un gran ho-
menatge per la seva obra com a físic; la vi-
sita al seu poble natal i l’evocació en som-
ni de la seva pròpia biografia, provoca que 
la seva nora, que lluita cercant tenir des-
cendència amb el seu marit per defensar 
el matrimoni a punt de fracassar, declari la 
veritat més profunda: “realment la peni-
tència de l’egoisme és la solitud”. Sabem 
que la seqüència no acaba en la solitud 
pròpia, sinó que aquesta origina moltes 
altres solituds.

No sabem si seria adequat parlar 
d’”egoisme” en qualificar pecats eclesials 
que provoquen més sofriment. Sens dubte 
entre els pecats que cometem les perso-
nes a l’Església, cal comptar-hi l’egoisme. 
És, en efecte, un dels pecats que més ferei-
xen i destrueixen la comunió eclesial. Però 
mirant l’Església, aquest pecat té trets 
propis. El papa sol esmentar més aviat ac-
tituds de persones o grups que viuen cen-
trats i tancats en si mateixos, preocupats a 
defensar les seves pròpies idees o a asse-
gurar la seva influència. Potser el seu error 
consisteix a haver-se deixat ideologitzar. 
Perquè tota ideologia és una temptació 
per a la fe, en el sentit que aparentment 
li proporciona facilitat per ser acceptada i 
eficàcia pastoral. El que passa és que tota 
ideologia tendeix també a reafirmar-se a 
si mateixa, a defensar-se, a convertir-se 
en clau única d’interpretació i de transfor-
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de l’existència de molts grups o persones 
a l’Església que, no només es mantenen 
tancats, sinó que “es tanquen contra uns 
altres”. Al costat de l’egoisme i el seu 
tancament caldria reconèixer aquí molts 
altres pecats, com ara la prepotència, l’or-
gull, la gelosia, l’envaniment, l’afany de 
reconeixement públic, la complicitat amb 
grups de poder, etc. Així, l’altre esdevé un 
adversari, un que cal combatre, potser no 
sempre d’una manera oberta, però sí que 
serà objecte d’ironies, de bromes, de mar-
ginació… És el que fa sofrir l’Església.

Una altra cosa molt diferent és la co-
munió eclesial, que brolla de la virtut de la 
fe. La fe és compartida, mantenint la seva 
identitat fonamental, encara que sigui vis-
cuda amb estils, teologies, espiritualitats 
diferents. Podem dir que les ideologies ge-
neren partidaris (de “part”), mentre que la 
fe genera germans. Perquè la fe ens obre 
de tal manera al misteri de Jesucrist, que 
el creient sap des del principi que davant 
d’aquest misteri, tota la resta –llenguat-
ges, idees, estils, maneres, etc.– és abso-
lutament relativa.

És un goig, tanmateix, al qual no s’acce-
deix sense una adequada penitència.

Església partida (III) (20-7-2014)

Sabem que l’Església es troba partida i pa-
teix, perquè uns altres l’assetgen i la fan 
sofrir, o també perquè en el seu si hi ha pe-
cats que la trenquen i divideixen.

Hi ha, a més, un altre rostre de l’Església 
sofrent que ens resulta misteriós. D’una 
banda, ens esgarrifa i ens inquieta; per 
una altra, pot despertar en nosaltres admi-
ració i agraïment. És l’Església que sofreix 
en no pocs dels seus membres quan són 

víctimes de tot tipus de mals, no causats 
(almenys directament) per cap acte delibe-
rat propi o aliè. L’exemple més clar seria 
l’Església que pateix en els malalts.

Hem de reconèixer que aquest sofri-
ment, sobretot si està protagonitzat per 
una persona “innocent”, se’ns presenta 
com un misteri. Desperta tantes pregun-
tes! Encara més misteriós és el sofriment 
d’aquells que l’han sabut assumir i inte-
grar lliurement, carregant sobre les seves 
espatlles tots els límits, tota la pesantor 
de la vida trencada, desfeta i inhumana… 
I ¿què dir d’aquells que en l’Església fins i 
tot han demanat a Déu sofrir?

No podem deixar de recordar, entre 
molts altres, els testimoniatges veritable-
ment impactants de dues dones que van 
tenir en el centre de les seves vides el gran 
repte de sofrir, concretament, sofrir la ma-
laltia terrible i tràgica; i que, a més, van 
gaudir del privilegi de ser biografiades per 
sengles grans autors: Maria Berchman, la 
vida de la qual ens va arribar de la mà de 
Thomas Merton en la seva obra titulada 
L’exili i la glòria; i Marta Robin, estudiada 
profundament per Jean Guitton en Retrat 
de Marta Robin.

La vida de la mare Maria Berchman va 
ser tota una recerca apassionada i mís-
tica de Déu com a amor absolut en el si 
d’una existència marcada pel sofriment. El 
més destacable del seu testimoniatge és 
precisament el paper que juga aquest so-
friment en el seu camí de recerca. Mirant 
el conjunt de la seva trajectòria, un té la 
impressió que va ser per a ella un conti-
nu exili, sortida i abandó de situacions 
naturalment bones. El primer exili va ser 
l’abandó de la calor materna, en ser deixa-
da sent nena a l’hospici de la Redempció 
(Lió, 1880), amb símptomes de gran fe-
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blesa física que arrossegaria tota la vida. 
El segon, quan ja jove va haver de deixar 
aquest hospici, on havia gaudit d’afecte i 
protecció, per posar-se a treballar. El ter-
cer, totalment voluntari, en renunciar a la 
vida compensatòria del món per ingressar 
en la Trapa del monestir de Laval. El quart, 
en acceptar formar part de la comunitat 
fundadora d’un monestir al nord del Japó, 
en circumstàncies d’extrema pobresa. 
Finalment el gran exili d’aquesta vida, 
assumint la tuberculosi que la portaria a 
la mort a través d’un perllongat i esquin-
çador sofriment. Tot això viscut des d’una 
personalitat apassionada, radical, pro-
fundament afectiva, jovial i activa, trans-
figurada per una espiritualitat de l’amor 
progressivament més pur, oferent i gratuït, 
en la línia de santa Tereseta del Nen Jesús. 
Escriurà en el seu diari:

“Déu ha de triomfar sobre les ruïnes 
dels nostres plans. Només els seus fins 
tenen realitat. Tota la resta és no-res”.

Veiem en ella una Església sofrent per 
amor i estimant. Cada ferida era per a ella 
un esglaó de llibertat, per estimar més i 
millor, fins a la donació total d’ella matei-
xa. Així esdevenia paradigma de quelcom 
tan difícil d’explicar com és l’elecció i peti-
ció del sofriment en forma de solitud, buit 
o dolor, és a dir, paradigma de l’abraçada 
lliure de la creu, que comportaven les se-
ves opcions de vida.

Una Església, en definitiva, que “comple-
ta en ella mateixa els sofriments de Crist” 
(Col 1,24), tot fent d’aquests sofriments una 
ofrena sagrada, un sacrifici per amor.

Església partida (IV) (27-7-2014)

Alguns poden arribar a pensar que tot so-
friment humà, inclosa la malaltia, té el seu 

origen en “una mala gestió de la vida huma-
na social o personal” i que, per tant, estaria 
a les nostres mans crear un món feliç. No 
entrem en aquesta qüestió. En tenim prou 
aquí amb acceptar que aquest sofriment, 
com la malaltia, és un fet i que l’Església 
plora i es posa a prova en aquells que ho 
pateixen. Més enllà de belles il·lusions i te-
ories, la gran pregunta és com podem viure 
aquest sofriment sense enfonsar-nos.

Buscar el sofriment per ell mateix, pel 
“plaer del dolor”, o com a ocasió d’auto-
afirmació, o com un assoliment heroic, 
és alguna cosa malaltissa i sobretot anti-
evangèlica. Però el que tenim ara davant 
és aquest sofriment que anomenem “mis-
teriós”, per ser viscut en el si de l’Església 
d’una manera conscient, integrada, amb 
ple sentit, gairebé com a missió, a manera 
de “carisma”.

Un model d’aquest sofriment va ser 
Marta Robin (Châteauneuf-de-Galaure, 
1902-1981). La seva vida seria qualificada 
per qualsevol com un no viure absolut. 
Una mort continuada des dels setze anys, 
quan va tenir els primers símptomes d’una 
encefalitis crònica i progressiva, que li va 
anar paralitzant tot el cos i incapacitant-
la per veure la llum, amb terribles dolors, 
durant cinquanta anys. D’una manera to-
talment inexplicable des del punt de vista 
científic, mèdic i psiquiàtric, va romandre 
cinquanta anys sense menjar, ni beure ni 
dormir, en una prostració constant, no-
més combregant, pregant i rebent milers 
de persones, que anaven a visitar-la. Jean 
Guitton s’hi va apropar amb les prevenci-
ons pròpies d’un modern racionalista; i en 
publicar el seu estudi era conscient que re-
sultaria desconcertant i irritant per a qual-
sevol. Per a ell l’existència de Marta Robin 
transcorria en el límit mateix d’aquesta 
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sense resistència. La malaltia ens priva 
dels nostres mitjans d’actuació, però 
en crea altres poc compresos… Déu 
és Senyor de totes les ànimes i, per a 
cadascun, Senyor de tots els dies”.

Heus aquí la fecunditat misteriosa de 
l’amor travessat per la Creu.

vida i de l’altra, mantenint-se en el llindar 
de la mort i de la vida sobrenatural. Les se-
ves paraules traslluïen transparència, sen-
zillesa, clarividència, innocència, alegria i 
esperança, a pesar que sentia físicament i 
psicològica els dolors de la Passió de Crist.

El moment clau per entendre el testimo-
niatge de Marta Robin va ser quan, trans-
correguts uns anys des dels primers símp-
tomes de la malaltia, en els quals buscava 
viure cristianament el sofriment sense tro-
bar cap resposta clara, escolta uns pares 
caputxins en missió, que anunciaven el 
missatge paulí de la participació per amor 
en els sofriments de Crist. Des de llavors 
experimenta un progressiu endinsament 
místic en la comunió de Crist sofrent. Però 
el més important és la fecunditat eclesial 
que se’n derivava. No només va començar 
a veure-hi clar sobre la seva realitat perso-
nal, sinó també sobre la vida dels altres i, 
abans de res, sobre la vida de l’Església.

I no només va aconseguir veure-hi clar, 
sinó que també es va convertir en motor 
creatiu d’obres pastorals i socials. D’ella 
va sortir l’obra dels Foyers de Charité (més 
de 70 a tot el món) i dins de la Renovació 
carismàtica va inspirar la creació de les 
Comunitats de St. Jean, d’Emmanuel, així 
com Comunitat de “Les Béatitudes”. El 
1930 va dictar una carta on deia:

“El cap d’any finalitza en íntima unió 
de la meva ànima amb Déu. El meu 
ésser ha sofert una transformació tan 
misteriosa com profunda. La meva feli-
citat sobre el meu llit de malalta és 
profunda, duradora, perquè és divina. 
Quina obra, quina elevació! I quanta 
agonia de la voluntat he necessitat 
per morir a mi mateixa! Jesús es feia 
tan tendre per a un ànima sagnant, 
prenent damunt seu tot el penós de la 
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8 dos representants dels preveres d’Insti-

tuts de vida religiosa i Societats de vida 
apostòlica.

Per tal de completar la composició del 
Consell, el Bisbe diocesà nomenarà altres 
membres, segons el que es preveu a l’arti-
cle 3 dels estatuts.

Confiem a la comissió formada pel Vica-
ri General i els Vicaris Episcopals, la reso-
lució de qualsevol dubte o reclamació que 
sorgeixi en ocasió de la preparació imme-
diata i la resolució de les eleccions.

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 08/14.- Termini de les votacions a 
les eleccions dels membres del Consell 
del Presbiteri

Sant Feliu de Llobregat, 31-7-2014

Convocades les eleccions dels membres 
del Consell del Presbiteri per decret 07/14 
de 31 de juliol de 2014, i confeccionades 
les llistes del cens electoral dels diferents 
grups territorials i funcionals;

Pel present decret establim el termini 
per votar en les eleccions dels membres 
del Consell del Presbiteri, que s’inicia l’1 
de setembre i finirà el dia 8 d’octubre de 
2014, a les 12 hores, hora en què es rea-
litzarà l’escrutini i es proclamaran els ele-
gits, a la seu del Bisbat.

En els grups on cap candidat no asso-
lís la majoria absoluta necessària es pro-
cedirà a una segona votació. En aquesta 
elecció, en la qual bastarà una majoria re-

Decret 07/14.- Renovació dels membres 
del Consell del Presbiteri

Sant Feliu de Llobregat, 31-7-2014

Havent de procedir a la renovació dels 
membres del Consell del Presbiteri de la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat d’acord 
amb els estatuts aprovats el 27 de setem-
bre de 2006 (Decret 11/06).

Pel present decret convoquem les elec-
cions dels membres dels grups de repre-
sentació territorial (art. 4.1) i funcional 
(art. 4.2) del Consell del Presbiteri.

Pel que fa als grups territorials establim 
les següents circumscripcions, procedint a 
l’elecció d’un representant per cada arxi-
prestat: Arxiprestat de Bruguers; Arxipres-
tat de Sant Boi de Llobregat; Arxiprestat 
de Sant Feliu de Llobregat; Arxiprestat 
de Sant Vicenç dels Horts; Arxiprestat de 
Montserrat; Arxiprestat de Garraf; Arxi-
prestat de Vilafranca del Penedès; Arxi-
prestat d’Anoia i Arxiprestat de Piera-Ca-
pellades.

Així mateix, a tenor de l’article 4.2.2 
dels estatuts, els grups funcionals que en 
aquesta elecció tindran representants al 
Consell del Presbiteri són els següents: un 
representant dels preveres seculars emè-
rits, un representant de Delegats i Cúria i 

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

Decret 09/14.- Dispensa de la Festa de 
Sant Jaume apòstol 

Sant Feliu de Llobregat, 22-7-2014

Atès que la Festa litúrgica de Sant Jaume 
Apòstol es de precepte, 

Atès que el calendari laboral de la Ge-
neralitat de Catalunya d’aquest any dis-
posa que el dia 25 de juliol, festa de Sant 
Jaume Apòstol, és dia feiner,

Atesa la importància de la festa dins el 
calendari de l’Església i preveient les di-
ficultats dels fidels per a conciliar l’horari 
laboral amb l’assistència a la celebració de 
l’Eucaristia;

Pel present decret disposem el següent:
1. En les poblacions on s’hagi triat 

aquesta data com a festa local i, en conse-
qüència, sigui dia festiu, es manté la festa 
de Sant Jaume com a dia de precepte;

2. En les poblacions on no sigui dia 
festiu, queda dispensada l’obligació de 
participar en la celebració eucarística i les 
altres obligacions derivades de les festes 
de precepte. 

Amb tot, recomanem la participació en 
la celebració eucarística sempre que sigui 
possible.

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

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Senyor Bisbe,

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

Decret 10/14.- Nomenament del delegat 
diocesà de Pastoral de santuaris, peregri-
nacions i turisme 

Sant Feliu de Llobregat, 31-7-2014

lativa, segons els estatuts del Consell del 
Presbiteri, cada elector podrà assenyalar 
igualment el prevere, d’entre els quatre 
candidats que hagin obtingut més vots 
(art. 10.3 dels estatuts)1. El nou termini per 
votar finirà el 22 d’octubre a les 12 hores.

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

Nota de procediment:

Tingueu present que “Els preveres le-
gítimament inscrits en més d’un grup, tin-
dran en tots ells el dret passiu d’elecció; 
tanmateix, només podran emetre el seu 
vot en un sol grup, concretament el que 
hagin escollit i comunicat oportunament 
a Secretaria General del Bisbat (Cf. Decret 
General de la Conferència Episcopal Espa-
nyola, art. 3, paràgraf 2, n1. 1)”.

Pel que fa a l’emissió del vot:
1. Escriviu els vostre nom i cognoms 

en la part superior de la papereta adjunta, 
juntament amb la circumscripció en què 
figureu inscrit. Signeu-la.

2. Marqueu amb una “x” el prevere 
a qui doneu el vot.

3. Introduïu el vot dins el sobre petit 
“Consell Presbiteral 2014”.

4. Col·loqueu, tant el sobre petit 
tancat, com la fitxa signada, en el sobre 
gran, adreçat al Bisbat i envieu-lo, o bé, 
lliureu-lo personalment a la Secretaria ge-
neral del Bisbat.
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8 Baldiri, de Sant Boi de Llobregat, i el pas a 

la situació de prevere jubilat, per les raons 
adduïdes.

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 12/14.- Jubilació i renúncia de Mn. 
Josep Raventós i Escofet

Sant Feliu de Llobregat, 8-8-2014

Rebuda la petició de Mn. Josep Raventós 
i Escofet, en què sol·licita poder acollir-se 
a la jubilació i fa renúncia explícita als càr-
recs que fins ara tenia a la Diòcesi.

Pel present document acceptem la peti-
ció de jubilació del Rvd. Sr. Josep Raventós 
i Escofet la renúncia al càrrec de rector de 
les Parròquies Sant Esteve d’Ordal i Sant 
Pere de Subirats, i el pas a la situació de 
prevere jubilat, per les raons adduïdes.

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Havent de procedir al nomenament de 
Delegat Diocesà de Pastoral de Santuaris, 
peregrinacions i turisme,

Tenint en compte el bé pastoral i ate-
ses les circumstàncies personals de l’in-
teressat, nomenem, mentre no disposi 
altrament, el P. Joan M. Mayol i Fàbregas, 
OSB per al càrrec de Delegat Diocesà de 
la Delegació Diocesana de Pastoral de 
Santuaris, peregrinacions i turisme, com a 
col·laborador en l’Església de Sant Feliu de 
Llobregat, al servei del Poble de Déu, es-
perant que l’exercirà com un eficaç servei 
a l’Església.

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

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 11/14.- Jubilació de Mn. Lluís Alon-
so i Càmara 

Sant Feliu de Llobregat, 3-8-2014

Rebuda la petició de Mn. Lluís Alonso i Cà-
mara, en què sol·licita poder acollir-se a la 
jubilació i fa renúncia explícita als càrrecs 
que fins ara tenia a la Diòcesi, pel present 
document acceptem la petició de jubilació 
del Rvd. Sr. Lluís Alonso i Càmara la renún-
cia al càrrec de rector de la Parròquia Sant 
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

Nomenaments parroquials 

Amb data de 31 de juliol de 2014, Festivitat 
de Sant Ignasi de Loiola, el Senyor Bisbe 
Agustí Cortés Soriano, atenent el bé pastoral 
del Poble de Déu d’aquesta Església particu-
lar, ha realitzat els següents nomenaments:

• Mn. Ricard Hernández Taulé, admi-
nistrador parroquial de les parròquies de 
Sant Esteve d’Ordal i Sant Pere de Subirats 
i adscrit amb facultats de vicari a la parrò-
quia de Santa Maria de La Palma de Cerve-
lló, continuant de rector de la parròquia de 
Sant Esteve de Cervelló.

• Mn. Josep Figueras Jové, rector de la 
parròquia de Santa Maria de La Palma de 
Cervelló i adscrit amb facultats de vicari a 
la parròquia de Sant Esteve de Cervelló.

• Mn. Daniel Palau Valero, rector de la 
parròquia de Sant Antoni Abat de Corbe-
ra de Llobregat, continuant de rector de 
la parròquia de Santa Maria de la mateixa 
població.

• Mn. Josep Lluís Aguilar Campdepa-
drós, rector de les parròquies de Sant Cris-
tòfol de Begues i Sant Martí de Torrelles de 
Llobregat, i adscrit amb facultats de vicari 
de la parròquia Sant Vicenç Màrtir, de Sant 
Vicenç dels Horts.

• Mn. Bernat Martorell Morro, rector de 
les parròquies de Sant Corneli de Collba-

Decret 13/14.- Jubilació i renúncia de 
Francisco Pérez López 

Sant Feliu de Llobregat, 29-8-2014

Rebuda la petició de Mn. Francisco Pérez 
López, en què sol·licita poder acollir-se a la 
jubilació i fa renúncia explícita als càrrecs 
que fins ara tenia a la Diòcesi. Pel present 
document acceptem la petició de jubilació 
del Rvd. Sr. Francisco Pérez López la renún-
cia al càrrec de Vicari de la Parròquia Santa 
Maria, i Encarregat de l’Església de la Mare 
de Déu de Montserrat, de Castelldefels, i el 
pas a la situació de prevere jubilat, per les 
raons adduïdes.

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
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8 tó, Santa Maria del Bruc i Sant Pau de la 

Guàrdia del Bruc, continuant de rector de 
la parròquia de Santa Cecília de Marganell.

• Mn. Francisco García Baca, rector de 
les parròquies de Sant Pere d’Abrera i Sant 
Pere de Monistrol.

• Mn. Antoni Fernández García, rector 
de les parròquies de Sant Baldiri de Sant 
Boi de Llobregat i Santa Coloma de Santa 
Coloma de Cervelló.

• Mn. Pere Rovira Oliveros, rector de la 
Parròquia del Sagrat Cor de Santa Coloma 
de Cervelló (Colònia Güell), continuant de 
rector de la parròquia de Sant Antoni Ma-
ria Claret de Sant Boi de Llobregat.

• Mn. Valentí Alonso Roig, rector de les 
parròquies de Santa Margarida del Pene-
dès de Santa Margarida i el Monjos i Sant 
Pere Apòstol de Castellet i La Gornal.

• Mn. Joan Alcides Aguilar Somoza, vi-
cari de les parròquies de Sant Joan, Santa 
Maria de Sales, i Santa Maria Magdalena, 
de Viladecans.

• Mn. Sandor Benarik, vicari de les par-
ròquies de Sant Antoni Abat de Vilanova i 
la Geltrú i Santa Maria de La Geltrú de Vila-
nova i la Geltrú.

• Mn. Javier Sánchez García, adscrit 
amb facultats de Vicari a la Parròquia de 
Santa Maria de Castelldefels i encarregat 
de l’església de la Mare de Déu de Mont-
serrat de la mateixa població.
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8 10 de juliol. El bisbe Agustí presideix la 

primera reunió de la Comissió diocesana 
per a la preparació del desè aniversari de 
la creació de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, a la Casa de l’Església.

11 de juliol. Reunió de la Delegació dioce-
sana de joventut a la Casa de l’Església.

14 de juliol. Trobada de fi de curs del bisbe 
Agustí amb els seminaristes de la Diòcesi 
amb el rés de l’Hora menor i a continuació 
comparteixen el dinar.

16 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia i pregària de Vespres en la Festa de 
la Mare de Déu del Carme a l’Església del 
Monestir del Carme de les germanes car-
melites a Vilafranca del Penedès.

22 de juliol. El bisbe Agustí es reuneix 
amb els delegats de Joventut, Ensenya-
ment i Família i Vida a la Casa de l’Església 
per a la redacció d’un document en relació 
a la coordinació pastoral entre la família, 
escola i parròquia i fruit de la reflexió rea-
litzada al Consell Pastoral Diocesà.
El bisbe Agustí participa en el sopar de 
Festa Major de la Parròquia de Santa Maria 
Magdalena d’Esplugues de Llobregat.

24 de juliol. Darrera reunió de curs del 
Consell Episcopal.

25 de juliol. El bisbe Agustí visita l’activitat 
d’estiu de l’esplai MIB de Molins de Rei.

27 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a Montserrat, en la trobada de les 
delegacions diocesanes de Catalunya de 
la Pastoral del Sord.

JULIOL 

1-5 de juliol. Jornades Interdiocesanes de 
Catequesi.

2 de juliol. El bisbe Agustí es fa present en 
la trobada de consiliaris d’Esplais de les 
diòcesis catalanes a la Casa d’Espirituali-
tat de Lavern.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en el 
XXXVIIIè Capítol Provincial de Framenors 
Caputxins de Catalunya a la Residència 
d’Espiritualitat de les germanes religioses 
de Santa Anna de Vilafranca del Penedès.

4 de juliol. Consell Episcopal.

5 de juliol. El bisbe Agustí participa en la 
Trobada de responsables de l’Itinerari dio-
cesà de renovació cristiana amb la presen-
tació de la segona fase: “Vine a conèixer”.

6 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eucaris-
tia a la parròquia de Sant Pere de Sant Pere 
Molanta on beneeix la imatge de Sant Pere 
donada pel Sr. Josep Salvador Miras i empla-
çada en la façana del temple parroquial.

8, 9 i 10 de juliol. Reunió de Bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense, a Sa-
lardú.

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

AGOST

4 d’agost. El bisbe Agustí es troba amb la 
comunitat de benedictines de Montserrat 
al Monestir de Sant Benet on presideix 
l’eucaristia i comparteix un espai de diàleg 
i el sopar.

6 d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia en la solemnitat de la Transfiguració 
del Senyor a la capella de les germanes de 
la comunitat del col·legi del Bon Salvador 
de Caen.

8 d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia en la festa de Sant Domènec al Mo-
nestir de la Mare de Déu de Mont-Sió de 
les Germanes Dominiques a Esplugues de 
Llobregat. A continuació comparteixen el 
dinar amb la comunitat.

10 d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia en la Festa de Sant Llorenç, diaca 
i màrtir, a la Catedral de Sant Llorenç de 
Sant Feliu de Llobregat.
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8 venint una xerrada-col·loqui molt propera 

i profitosa.
La jornada va acabar amb un dinar per 

als representants de les diverses delega-
cions.

Jornada de formació per a les delegacions 
de Mitjans de comunicació de les diòcesis 
amb seu a Catalunya 

El 30 de juny va tenir lloc una jornada de 
formació per a les delegacions de Mitjans 
de Comunicació de les diòcesis amb seu 
a Catalunya, organitzada pel SIMCOS i 
amb la presència del bisbe encarregat de 
la Tarraconense per aquest àmbit pastoral 
Mons. Joan Piris.

El programa es va desenvolupar al Se-
minari Conciliar de Barcelona, de 10.00 a 
14.00 h.

Com a primer ponent va intervenir el Sr. 
Òscar Bardají, cap de premsa del Monestir 
de Montserrat, que va exposar l’experièn-
cia en els mitjans de la ràdio i TV pròpies 
que s’han posat en marxa per informar de 
la vida, la litúrgia i les activitats que es des-
envolupen al monestir.

En segon lloc, el periodista de TV3, Sr. 
Guillem Salvador a partir de la seva expe-
riència professional va encoratjar els mem-
bres de les delegacions de Mitjans de comu-
nicació a introduir-se en l’àmbit audiovisual, 
donant pautes molt concretes per a aprofitar 
els escassos mitjans de què se sol disposar a 
les delegacions, per treure'n el màxim profit.

Les exposicions anaven intercalades 
amb les preguntes dels assistents, esde-

[ ]Mitjans de
Comunicació
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8l’ensenyament de l’Església i la paraula de 
Déu.

Vàrem poder constatar que treballem a 
la frontera i cal més que mai ser clars amb 
amabilitat i sense agressivitat: la dimensió 
pacífica de la Paraula de Déu sempre és 
alliberadora, font de joia i pau i arrelada 
en la tendresa infinita de Déu. 

El P. Pere Borràs SJ, juntament amb mem-
bres del seu equip, van portar a terme el 
curset sobre Lideratge aplicat a la Cateque-
si: servir, ajudar i engrescar l’equip, per tal 
de facilitar la tasca de l’Esperit, per tal de fer 
present el Regne de Déu en el nostre món.

Es van analitzar per mitjà de diferents 
tècniques les diferents dimensions del li-
deratge, tant l’emocional, la social i l’es-
piritual. Cal tenir un propòsit i un objectiu 
molt clar a l’hora de facilitar la cohesió del 
grup per tal que aquest pugui assolir la 
fita que no pot ser altra que fer conèixer la 
Bona Nova de Jesucrist.

La participació de coordinadors de la 
nostra diòcesi no va ser molt nombrosa 
(un total de sis persones), però sí que va 
ser molt reeixida, i els comentaris de les 
assistents van reflectir que havia estat 
molt profitós per a tots plegats.

Setmana catequètica

7-11 de juliol de 2014

Un cop més es va organitzar des dels bis-
bats de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu, 
conjuntament i es va fer al Seminari de 
Barcelona.

Amb força participació de catequistes 
de la nostra Diòcesi, que en van fer una 
valoració molt positiva:

Hi destaquen la varietat dels cursets 
que s’han ofert i les facilitats pels horaris 

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

Jornades de responsables de catequesi: 
El Catequista missioner

30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2014

Amb aquest títol, es va celebrar a Barcelo-
na, a la Residència Universitària P. Manya-
net de Barcelona, i organitzada pel SIC, les 
Jornades de Responsables de Catequesi 
que va agrupar catequistes de tot Cata-
lunya i una considerable presència de les 
Illes.

Es tractava de presentar el responsable 
de Catequesi, com a coordinador, anima-
dor i acompanyant del grup de catequistes 
que te la missió de la Catequesi a la seva 
comunitat, la majoria parròquies, però 
també centres educatius i religiosos.

La primera conferència va ser a càrrec 
del teòleg Dr. Salvador Pie, que ens va 
comentar a bastament la carta pastoral 
“Evangelii Gaudium” del papa Francesc, 
aturant-se més en els apartats que el Sant 
Pare dedica als catequistes, així com tam-
bé fent èmfasi en la vessant missionera de 
la tasca catequètica.

Va saber comunicar amb encert el que 
és el nucli de la carta pastoral, així com 
els punts més desacostumats, com per 
exemple, que els cristians comuniquem 
l’Evangeli per atracció, tot entroncant amb 

[ ]Catequesi
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Defuncions durant el mes de juliol i agost 

• P. Francesc Xavier Altés i Aguiló. Dissabte 
19 de juliol va morir al Monestir de Mont-
serrat el P. Francesc Xavier Altés i Aguiló. 
Tenia 66 anys i en feia 44 que era monjo. El 
P. Francesc Xavier Altés i Aguiló va néixer 
a Barcelona el 9 d’abril de 1948. Fill de la 
família d’impressors Altés de Barcelona, 
fundada l’any 1886, va entrar al Monestir 
cistercenc de Santa Maria de Solius el dia 
1 de desembre de 1968, on va fer la pro-
fessió simple el 8 de febrer de 1970 i la so-
lemne el 25 d’abril de 1976. El 20 d’agost 
de 1979 va passar del Monestir de Santa 
Maria de Solius al Monestir de Santa Maria 
de Montserrat, on va ser ordenat sacerdot 
el 5 de setembre de 1987. 

L’any 1977, el P. Francesc Xavier Altés 
es va llicenciar en Teologia, amb especia-
lització en litúrgia, a la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya. Del 1980 al 1984 va ser 
responsable del taller d’enquadernació 
del Monestir, per la qual cosa tenia una 
competència especial, i del 1986 al 1988, 
bibliotecari. Des del 1982 era conserva-
dor de la Secció de Llibres del segle XVI 
i des del 1983 era membre de la Societat 
Catalana d’Estudis Litúrgics, de la qual en 
va ser també Secretari. Especialista en li-
túrgia i història, el P. Francesc Xavier Altés 

de matí i tarda, que han estat molt ben va-
lorats pels participants. Hi ha hagut des 
de cursets de Bíblia, i com es presenta als 
infants de diferents edats, fins a cursos 
més didàctics que ens presenten noves 
dinàmiques pedagògiques que ens facin 
més fàcil de fer arribar la Paraula de Déu. 
Igualment s’han destacat els cursos desti-
nats a catequistes d’adolescents, que per 
la seva especificat i necessitats pròpies de 
l’edat a la qual es destinen, demanen unes 
tècniques diferenciades.

Agraïm molt la dedicació dels nostres 
catequistes que s’esmercen en la seva pre-
paració per tal de tenir cura de la transmis-
sió de la Paraula de Déu als nostres infants 
i les seves famílies.

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

• Germana Maria Elisabet Nin i Caralt. El 
17 d’agost va morir la Gna. Maria Elisabet 
Nin i Caralt, OSB, monja del Monestir de 
benedictines de Sant Benet de Montserrat. 
Tenia 84 anys i en feia 54 de professió mo-
nàstica.

La Gna. Maria Elisabet va néixer a El 
Vendrell (Tarragona) l’any 1930. Va ser ba-
tejada amb el nom de Maria Dolors, Rosa-
lia i Matilde. Era la petita de tres germans. 
Sempre havia estat un bon referent per a 
tota la família.

Va ser una noia molt piadosa, de visita 
diària al Santíssim i va ser presidenta de 
l’Acció Catòlica de la seva parròquia du-
rant molts anys. Fou membre fundador de 
la colla Anella Sardanista Penedès.

Era neboda del P. Ambròs Caralt, OSB, 
monjo del Monestir de Santa Maria de 
Montserrat. Estimava profundament Mont-
serrat i la Moreneta.

Va entrar al monestir el 5 de novembre 
de 1958 i va fer la seva professió temporal 
el 30 de maig de 1960. El 31 de març de 
1964 va fer la professió solemne.

La Gna. Maria Elisabet va ser una monja 
de generosa simplicitat. Va servir la comu-
nitat amb gran responsabilitat, pensant 
sempre més en les germanes que en ella 
mateixa, sempre disponible.

Va fer dues estades importants al mo-
nestir de monges benedictines de la Sa-
grada Família de Manacor (Mallorca).

Va ser majordoma, sots-priora, conse-
llera, hostatgera, cantora i responsable de 
la botiga de ceràmica, serveis que va exer-
cir amb encert.

La Gna. Maria Elisabet va ser una mon-
ja de pregària profunda. En el seu itinerari 
espiritual li va ser de gran ajut el testimoni 
i els escrits de l’Hno. San Rafael Arnáiz Ba-
rón (o Hno. Rafael), monjo trapenc, místic, 

va col·laborar amb nombrosos articles en 
publicacions especialitzades, com Studia 
Monastica, Miscel·lània litúrgica catala-
na, Revista catalana de teologia, Studia 
Vicensia, Studia Anselmiana, Urgellia, Lli-
gall o Randa. També escrivia habitualment 
en publicacions de Montserrat com la re-
vista Serra d’Or i Montserrat: butlletí del 
Santuari, amb articles per a la divulgació 
del patrimoni montserratí. Tant pels seus 
orígens familiars com pels seus estudis, 
entre altres a l’École des Chartes a París, 
era un expert coneixedor de la història del 
llibre i de la impremta. Va ser membre de 
la Societat Verdaguer, de la Societat Ca-
talana d’Estudis Litúrgics i de la Comis-
sió per a la revisió dels llibres litúrgics 
hispano-mossàrabs. La seva bibliografia 
personal comprèn molts articles i llibres 
sobre temes de litúrgia i d’història, escrits 
amb competència i amb precisió científica, 
molts relacionats amb la història del Mo-
nestir de Montserrat. A més, ha deixat al-
guns estudis inèdits, pendents d’una dar-
rera revisió, rigorós i amant de l’obra ben 
acabada com era.

• Germana Maria Teresa Paz Pérez. El 12 
d’agost va morir la Gna. Maria Teresa Paz 
Pérez de la comunitat de Religioses Mer-
cedàries Missioneres del carrer Dr. Bruga-
loras de Sant Feliu de Llobregat. Tenia 89 
anys i en feia 56 que era religiosa. La Gna. 
Maria Teresa van néixer a Junquera de Am-
bía, diòcesi d’Orense, l’any 1925. Va fer la 
professió el 22 d’agost de 1958. La Gna. 
Maria Teresa era una dona senzilla i humil, 
de caràcter pacífic i alegre. Va dedicar part 
de la seva vida a l’educació de les noies. 
Detallista i servicial. Va dur una vida d’en-
trega generosa. Feia un any que residia a 
la comunitat de Sant Feliu de Llobregat.
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8 gat de set títols: “Saviesa d’un home de 

Déu”, “Consells pràctics per a viure”, “Es-
tima i deixa’t estimar”, “El tercer caminant 
d’Emaús” (aquest llibre va guanyar un 
premi del Centre Pastoral Litúrgic de Bar-
celona), “Fets de Vida”, “Santa Paula”, “El 
meu record del Dr. Tarrés” i “Celebrem la 
Setmana Santa”. Llibres que foren fruit de 
llargues hores de pregària, de Lectio Divi-
na, de reflexió i de vida. Encara va escriure 
algun altre llibre en col·laboració amb una 
germana de comunitat i va preparar durant 
un any la breu ressenya que introdueix 
el sant del dia a “La Missa de cada dia”. 
També va ser una bona animadora de la 
vida de comunitat. Va col·laborar amb el P. 
Evangelista Vilanova, OSB, en l’elaboració 
dels tres volums de la Història de la Teolo-
gia Cristiana. Les seves aficions preferides 
foren: la col·lecció de postals i estampes 
religioses de la Mare de Déu de Montser-
rat, de Verges i marededéus, de Pietats i 
rostres de Crist i de Sant Benet. Va arribar 
a fer algunes exposicions.

del monestir de San Isidro de Dueñas de 
Venta de Baños (Palència).

• Germana Maria dels Àngels Alsina 
i Ribé. El dia 27 d’agost va morir la Gna. 
Maria dels Àngels Alsina i Ribé, OSB, mon-
ja del Monestir de benedictines de Sant 
Benet de Montserrat. Tenia 85 anys i en 
feia 59 de professió monàstica. Va néixer 
a Barcelona l’any 1929 i va ser batejada 
amb el nom de Maria Teresa. Va estudiar 
al col·legi de les religioses Franciscanes 
del “Sortidor” del Poble Sec de Barcelona 
i quan va acabar els estudis, ja ex-alumna, 
va pertànyer a la guàrdia d’honor del Sa-
grat Cor. Es va posar sota el mestratge del 
Beat Mn. Pere Tarrés, el qual li va mostrar 
l’autèntic camí evangèlic. Acabat el batxi-
llerat, el Beat Mn. Tarrés li va fer conèixer 
“La Escuela Católica de Enseñanza Social”. 
Va formar part de les primeres promocions 
d’Assistents Socials de Barcelona. Va tre-
ballar a la fàbrica de teixits de la família 
Vilumara. Va col·laborar estretament amb 
el Beat Mn. Pere Tarrés. Es va fer oblata del 
Monestir de Santa Maria de Montserrat, 
essent el director el P. Romuald Díaz i Car-
bonell, OSB, finalment l’any 1953 va entrar 
al Monestir de Santa Cecília (Montserrat), 
per esdevenir monja de la comunitat jove 
de Sant Benet de Montserrat. Va fer el seu 
noviciat al Monestir gironí de Sant Daniel. 
Va fer la professió temporal el 1955 al nou 
Monestir de Sant Benet i la professió so-
lemne el 1959. La Gna. Maria dels Àngels 
va servir la comunitat amb diligència i 
promptitud, en les tasques més variades: 
cantora, responsable del rebost, biblio-
tecària. Era una dona intel·ligent, culte, 
bona llatinista i ben formada en Sagrada 
Escriptura. Gaudia molt de la litúrgia. La 
Gna. Maria dels Àngels va deixar un lle-
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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

Convivències d’escolans

Del 2 al 5 de juliol, 45 nois de diverses par-
ròquies de les diòcesis de Barcelona i Sant 
Feliu de Llobregat van participar en unes 
convivències d’escolans a la casa d’espi-
ritualitat Josep Manyanet de Begues, amb 
seminaristes majors fent de monitors.  Van 
ser uns dies intensos i joiosos on els esco-
lans van poder gaudir d’uns dies de pre-
gària, esport, amistat i del contacte proper 
amb el Senyor, propi dels escolans.

[ ]Pastoral
vocacional
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8 Així mateix, els bisbes han nomenat nou 

director del Secretariat Interdiocesà de Cate-
quesi a Mn. Joan Maria Amich i Raurich, pre-
vere del bisbat de Girona, en substitució de la 
Sra. Montserrat Oriol, que durant molts anys 
ha realitzat un excel·lent treball en aquesta 
institució, que proporciona ajut eficaç a les 
diòcesis en el camp de la catequesi. Els bis-
bes agraeixen a la Sra. Oriol la seva constant i 
entregada dedicació a la catequesi. 

3. Els bisbes han expressat la seva pre-
ocupació pel projecte de llei que s’està 
tramitant al Parlament de Catalunya, amb 
el títol «Llei de Drets de les Persones Gais, 
Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals i per a 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i 
la transfòbia». Tot i reconeixent la necessi-
tat d’eradicar qualsevol tipus de discrimi-
nació per raó de sexe, raça, religió, creen-
ces i condicions físiques o psíquiques, els 
bisbes consideren aquest projecte molt 
desencertat, tal com està redactat, per 
les greus conseqüències que pot tenir en 
l’exercici dels drets humans de la llibertat 
religiosa, de pensament i de consciència 
dels ciutadans de Catalunya.

4. Els bisbes han rebut el president i el 
secretari de la Unió de Religiosos de Catalu-
nya (URC), P. Màxim Muñoz, claretià, i Gmà. 
Lluís Serra, marista, respectivament, que els 
han presentat el programa de l’Any de la Vida 
Consagrada, convocat pel papa Francesc, 
que començarà el proper 30 de novembre de 
2014 i serà clausurat el 2 de febrer de 2016, 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 
Els responsables de la URC han explicat als 
bisbes els objectius generals d’aquest Any, 
així com també les activitats previstes a Ca-
talunya. Els bisbes han acollit amb goig les 
propostes que els han formulat, alhora que 
desitgen que aquest Any ajudi a la renovació 
de la Vida Consagrada a casa nostra.

Comunicat de la reunió n. 211 

Salardú, 10-7-2014

Els dies 8, 9 i 10 de juliol de 2014 ha tin-
gut lloc la reunió n. 211 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), a Salardú 
(Vall d’Aran), del bisbat d’Urgell. La reunió 
ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol 
Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han 
assistit tots els seus membres, llevat dels 
bisbes de Girona i Vic.

1. Els bisbes han aprovat la revisió del 
segon, tercer i quart volum de la Litúrgia 
de les Hores en llengua catalana. El text 
revisat l’han presentat Mons. Joan Enric 
Vives, president de la Comissió Interdioce-
sana de Litúrgia (CIL), i Mn. Joan Baburés, 
delegat de Litúrgia de Girona i coordinador 
de la CIL; hi han treballat també els altres 
delegats de Litúrgia de les diòcesis cata-
lanes, així com diversos experts. Ara cal 
que la Santa Seu doni la seva aprovació 
als textos

2. Mons. Sebastià Taltavull, president del 
Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), 
ha presentat als bisbes els treballs per a la 
publicació en català del Catecisme «Testi-
monis del Senyor», preparat especialment 
per als infants i adolescents que ja han rea-
litzat els dos primers anys de catequesi.

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

Carta al Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas sobre la situación de los 
cristianos y de las otras minorías religio-
sas en Irak  

Excelentísimos señores:
La situación de los cristianos y de las otras 
minorías religiosas en Irak es totalmente 
inaceptable. La urgencia de defender y tu-
telar los derechos humanos de este pue-
blo y la supervivencia de sus comunidades 
es evidente. La comunidad internacional 
está llamada a poner fin a esta tragedia 
con todos los medios legítimos posibles. 

Como Obispos europeos, expresamos 
también los sentimientos de nuestros fie-
les pidiendo que el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas tome las decisio-
nes que pongan fin a estos actos atroces 
cuando miles de personas han sido asesi-
nadas o están muriendo, o se les obliga a 
abandonar sus propias casas a causa de 
su pertenencia religiosa. 

El Secretario General de las Naciones 
Unidas y gran parte de la opinión pública 
mundial ya han expresado su rechazo a 
cuanto está sucediendo en Irak septen-
trional. Es urgente emprender medidas 
humanitarias concretas para responder 
a la situación desesperada de niños, mu-
jeres, ancianos y de tantas personas que 

5. Els bisbes han fet un repàs de diver-
sos àmbits del treball pastoral a la CET: la 
pastoral de joventut, especialment des-
prés de la celebració de l’Aplec de l’Espe-
rit 2014 a Banyoles, que han valorat molt 
positivament; la transmissió de la fe a la 
família i el seu compromís evangelitzador, 
en aquest temps de preparació dels dos 
Sínodes de Bisbes sobre la Família que el 
papa Francesc ha convocat a la tardor del 
2014 i al 2015; l’ensenyament de la religió 
a l’escola; i l’apostolat seglar. En aquest 
darrer àmbit, els bisbes han rebut també 
la visita d’un grup de laics que els han 
informat sobre el projecte d’un Congrés 
de Laïcat a Catalunya, per a l’octubre de 
2015. Els bisbes han rebut amb interès les 
informacions i els han animat a continuar 
treballant, enfortint els llaços amb els res-
ponsables de l’apostolat seglar de les diò-
cesis de la Tarraconense.

6. El Cardenal Lluís Martínez Sistach ha 
informat els bisbes dels passos que s’es-
tan fent per tal que ben aviat s’erigeixi a 
Barcelona una Facultat Eclesiàstica d’His-
tòria, Arqueologia i Arts cristianes. Es trac-
ta d’un il·lusionant projecte que cobrirà un 
espai molt important en l’àmbit de la do-
cència superior de la història de l’Església, 
l’arqueologia i l’art a Catalunya.

7. En el transcurs de la reunió, el Síndic 
de la Vall d’Aran, Sr. Carlos Barrera, acom-
panyat d’altres consellers, s’han desplaçat 
a Salardú per saludar els membres de la 
CET, amb qui han comentat la situació que 
es viu a la Vall d’Aran, un any després de 
les devastadores inundacions que va sofrir 
el territori. Els bisbes s’han interessat per 
la recuperació econòmica i material i han 
felicitat el Síndic pel treball de rehabilita-
ció que les autoritats de la Vall han impul-
sat i els aranesos han portat a terme.

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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8 Nuestro deseo es que el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, cuya 
finalidad es garantizar la paz y la seguri-
dad a nivel internacional y promover los 
derechos humanos, pueda demostrar su 
determinación en alcanzar este objetivo. 
Para esto le pedimos actuar con la urgen-
cia necesaria en favor de estas y todas las 
demás víctimas de la guerra y de la violen-
cia que están sufriendo y esperan la soli-
daridad del mundo.

Cardenal Péter ERDÖ, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Hungría,

Presidente de la CCEE 

Cardenal Angelo BAGNASCO, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Italia, 

Vicepresidente de la CCEE 

Cardenal Reinhard MARX, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, 

Presidente de la COMECE 

Cardenal Seán BRADY, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Irlanda 

Cardenal Dominik DUKA, 
Presidente de la Conferencia Episcopal 

de la República Checa  

Cardenal Willem EIJK,
Presidente de la Conferencia Episcopal 

de los Paises Bajos 

Cardenal Vincent NICHOLS, 
Presidente de la Conferencia Episcopal 

de Inglaterra y Gales 

Cardenal Christoph SCHÖNBORN, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Austria  

Beatitud Sviatoslav SHEVCHUK,
Arzobispo Mayor de los Ucranianos Greco-católicos 

Patriarca Manuel CLEMENTE, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Portugal 

Exarca Christo PROYKOV, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Bulgaria 

Arzobispo Ricardo BLÁZQUEZ PÉREZ, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de España 

han perdido todo para huir de la muerte 
y que ahora corren el riesgo de morir de 
hambre y sed.

En los últimos años se ha hecho mu-
cho para comprender la responsabilidad 
de la comunidad internacional en la tutela 
de los derechos humanos, de modo parti-
cular el derecho a la vida de las personas 
inocentes y el derecho a la seguridad y a la 
libertad religiosa. Deseamos que también 
en este caso la comunidad internacional 
esté en grado de responder con una rápi-
da asistencia a la multitud de refugiados y 
garantice su seguridad en el retorno a sus 
ciudades y hogares.

La tragedia que está sucediendo en el 
norte de Irak, no solo pone en peligro la 
convivencia multicultural que es parte in-
tegrante de nuestro mundo globalizado, 
sino que constituye también un riesgo 
para los cristianos en una región en la que 
habitan desde los arbores de la cristian-
dad, y cuya presencia es apreciada y nece-
saria para la paz a nivel regional y mundial.  

Con esta apelación nos unimos al Santo 
Padre, el Papa Francisco, que en los últi-
mos días ha pedido incesantemente a la 
comunidad internacional que se movilice 
para llevar una ayuda concreta a las per-
sonas en peligro, y hacer todo lo posible 
para parar este ciclo infernal de violencia.  

La Iglesia católica en Europa está cerca 
de todos aquellos que han sido obligados 
a huir de sus propias casas o están vivien-
do momentos de miedo y terror. Se com-
promete, concretamente, a cumplir gestos 
de solidaridad con ellos a través de inicia-
tivas ya en curso. Sin embargo, en ausen-
cia de un compromiso decidido por parte 
de la comunidad internacional y de la au-
toridad de Irak, estos esfuerzos no podrán 
resolver el problema.
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Mgr Andrej GLAVAN, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Eslovenia

Mons. Mario GRECH, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Malta

M Mons.gr Aleksander KASZKIEWICZ, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Bielorusia

Mons. Franjo KOMARICA, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de 

Bosnia Erzegovina

Mons. Philippe JOURDAN, 
Administrador Apostóloco de Estonia

Mons. Želimir PULJIC, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Croacia 

“Testigos del Señor”, nuevo catecismo de 
la Conferencia Episcopal Española

La Conferencia Episcopal Española (CEE) 
presenta hoy, miércoles 2 de julio, el cate-
cismo “Testigos del Señor”, aprobado en 
la CI Asamblea Plenaria, que se celebró del 
15 al 19 de abril de 2013. El texto se hace 
público ahora, tras recibir la preceptiva re-
cognitio vaticana.

“Testigos del Señor”, catecismo para el 
crecimiento en la fe, recoge la fe de la Igle-
sia y la presenta de una manera accesible 
a los niños y adolescentes de entre 10 y 14 
años, que son sus principales destinatari-
os. Su objetivo es ser un instrumento que 
dé continuidad a la catequesis después de 
la Primera Comunión; que se utilice en la 
preparación del sacramento de la Confir-
mación y que, dee esta manera, ayude a 
profundizar en la fe.

Su redacción y difusión es una de las 
acciones que se contemplan en el vigente 
Plan Pastoral de la CEE (2011-2015), que 
lleva por título “La nueva evangelización 
desde la Palabra de Dios. Por tu Palabra, 
echaré las redes (Lc 5,5)”.

Arzobispo Ruggero FRANCESCHINI, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Turquía 

Arzobispo Zef GASHI, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de los 

Santos Cirilo y Metodio 
(Serbia, Kosovo, Montenegro, Macedonia) 

Arzobispo Stanisław GADECKI, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia

 
Arzobispo Jean-Claude HOLLERICH, 

Arzobispo de Luxemburgo 

Arzobispo André-Joseph LÉONARD, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Bégica 

Arzobispo Angelo MASSAFRA, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Albania 

Arzobispo Mieczyslaw MOKRZYCKI, 
Presidente de la Conferencia Episcopal 

latina de Ucrania 

Arzobispo Fragkiskos PAPAMANÓLIS, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Grecia 

Arzobispo Paolo PEZZI, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Rusia

Arzobispo Georges PONTIER, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Francia 

Arzobispo Ioan ROBU, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Rumania

Arzobispo Youssef SOUEIF, 
Arzobispo de los maronitas de Chipre

Arzobispo Sigitas TAMKEVICIUS, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Lituania

Arzobispo Philip TARTAGLIA, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Escocia

Arzobispo Stanislav ZVOLENSK , 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Eslovaquia

Mons. Anders ARBORELIUS, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de los 

Paises Nórdicos

Mons. Markus BÜCHEL, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Suiza

Mons. Anton COSA, 
Obispo de Chisinau (Moldovia)
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8 te, el color azul hace referencia al agua del 

Bautismo que da paso a una vida nueva. 
Para la quinta y última parte se utiliza el 
rojo, color del Espíritu Santo, que impulsa 
y ayuda a vivir a los cristianos.

Cada tema se presenta con una portada 
que integra una gran imagen y un texto bí-
blico. Si unimos ambas cosas al título, nos 
encontramos con un primer anuncio del 
contenido de dicho tema. Posteriormente, 
se desarrollan distintos apartados: una ex-
plicación de la fe, una aplicación a la vida 
del cristiano, una invitación a la oración 
y un testimonio. El tema también integra 
recuadros explicativos que introducen pre-
guntas, ideas o conceptos.

“Testigos del Señor” se completa con 
unas páginas que recogen las principales 
fórmulas de fe y dan respuesta a 162 pre-
guntas. Se cierra con un Oracional, conjun-
to de oraciones más comunes que se han 
ido transmitiendo de generación en gene-
ración y que los cristianos siguen rezando 
hoy.

Otros catecismos de la CEE
“Testigos del Señor” es continuación y 

ampliación de “Jesús es el Señor” (2008), 
el catecismo para los niños de entre 6 y 10 
años. A estos dos se une “Los primeros pa-
sos en la fe” (2006), orientado a desper-
tar la fe en la familia y en la parroquia y 
cuyos destinatarios son niños menores de 
6 años.

Los tres forman el conjunto de textos 
para la catequesis de iniciación cristiana 
de niños y adolescentes, que es un apren-
dizaje de toda la vida cristiana inseparable 
de los sacramentos del Bautismo, la Con-
firmación y la Eucaristía.

Con la publicación de “Testigos del 
Señor” se completa la renovación de los 
catecismos de la CEE según las enseñan-
zas del catecismo de la Iglesia Católica 
(1992) y las necesidades actuales en el 
campo de la evangelización y de la cate-
quesis.

Estructura del nuevo catecismo
El catecismo “Testigos del Señor” cons-

ta de 50 temas divididos en 5 partes, inspi-
radas en los grandes momentos del desar-
rollo de la Vigilia pascual: Jesucristo es la 
Luz; Jesucristo es la Palabra; Jesucristo es 
la Verdad; Jesucristo es la Vida, y Jesucris-
to es el Camino.

Para facilitar su manejo, a cada parte se 
le ha asignado un color relacionado con la 
temática que desarrolla:

El naranja, color que representa la luz 
de Jesucristo, diferencia la primera parte, 
en la que se anuncia quién es Dios y qui-
énes somos nosotros. La segunda parte 
se señala en verde, color de la esperanza 
que da la Palabra de Dios. El morado de la 
tercera parte invita a acoger la verdad de 
Cristo, Salvador y Señor. En la cuarta par-
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Homilia del papa Francesc a la catedral de 
Seül durant el viatge apostòlic a la Repú-
blica de Corea 

Seül, 18-7-2014

Benvolguts germans i germanes:
La meva estada a Corea arriba a la 

seva fi i no puc deixar de donar gràcies a 
Déu per les abundants benediccions que 
ha concedit a aquest benvolgut país i, de 
manera especial, a l’Església a Corea. En-
tre aquestes benediccions, compto també 
l’experiència viscuda al costat de vostès 
aquests últims dies, amb la participació 
de tants joves pelegrins, provinents de 
tota Àsia. El seu amor per Jesús i el seu en-
tusiasme per la propagació del Regne són 
un model a seguir per a tots.

La meva visita culmina amb aquesta ce-
lebració de la Missa, en la qual implorem a 
Déu la gràcia de la pau i de la reconciliació. 
Aquesta oració té una ressonància especi-
al en la península coreana. La Missa d’avui 
és sobretot i principalment una oració per 
la reconciliació en aquesta família coreana. 
En l’Evangeli, Jesús ens parla de la força de 
la nostra oració quan dos o tres ens reunim 
en el seu nom per demanar alguna cosa (cf. 
Mt 18,19-20). Molt més si és tot un poble el 
que alça la seva sincera súplica al cel!

La primera lectura presenta la promesa 
divina de restaurar la unitat i la prosperitat 
del seu poble, dispers per la desgràcia i la 
divisió. Per a nosaltres, com per al poble 
d’Israel, aquesta promesa ens omple d’es-
perança: apunta a un futur que Déu està 
preparant ja per a nosaltres. D’altra ban-
da, aquesta promesa va inseparablement 
unida a un manament: el manament de 
tornar a Déu i obeir de tot cor la seva llei 
(cf. Dt 30,2-3). El do diví de la reconciliació, 
de la unitat i de la pau està íntimament re-
lacionat amb la gràcia de la conversió, una 
transformació del cor que pot canviar el 
curs de la nostra vida i de la nostra histò-
ria, com a persones i com a poble.

Naturalment, en aquesta Missa escol-
tem aquesta promesa en el context de l’ex-
periència històrica del poble coreà, una ex-
periència de divisió i de conflicte, que dura 
més de seixanta anys. Però la urgent invita-
ció de Déu a la conversió demana també als 
seguidors de Crist a Corea que revisin com 
és la seva contribució a la construcció d’una 
societat justa i humana. Demana a tots 
vostès que es preguntin fins a quin punt, 
individualment i comunitàriament, donen 
testimoniatge d’un compromís evangèlic en 
favor dels més desfavorits, els marginats, 
els qui manquen de treball o no participen 
de la prosperitat de la majoria. Els demana, 
com a cristians i com a coreans, rebutjar 
amb fermesa una mentalitat fundada en 
la sospita, en la confrontació i la rivalitat, i 
promoure, en canvi, una cultura modelada 
pels ensenyaments de l’Evangeli i els més 
nobles valors tradicionals del poble coreà.

En l’Evangeli d’avui, Pere pregunta al 
Senyor: «Si el meu germà m’ofèn, quan-
tes vegades l’haig de perdonar? Fins a set 
vegades?». I el Senyor li respon: «No et 
dic fins a set vegades, sinó fins a setanta 

[ ]Santa Seu
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8 Resem perquè sorgeixin noves oportu-

nitats de diàleg, de trobada, perquè se su-
perin les diferències, perquè, amb genero-
sitat constant, es presti assistència huma-
nitària als qui passen necessitat, i perquè 
s’estengui cada vegada més la convicció 
que tots els coreans són germans i germa-
nes, membres d’una única família, d’un sol 
poble. Parlen la mateixa llengua.

Abans de deixar Corea, voldria donar 
les gràcies a la Senyora Presidenta de la 
República, Park Geun-hye, a les Autori-
tats civils i eclesiàstiques i a tots els que 
d’una o una altra forma han contribuït a 
fer possible aquesta visita. Especialment, 
voldria expressar el meu reconeixement 
als sacerdots coreans, que treballen cada 
dia al servei de l’Evangeli i de l’edificació 
del Poble de Déu en la fe, l’esperança i la 
caritat. Els demano, com a ambaixadors de 
Crist i ministres del seu amor de reconcilia-
ció (cf. 2 Co 5,18-20), que segueixin creant 
vincles de respecte, confiança i harmoni-
osa col·laboració en les seves parròquies, 
entre vostès i amb els seus bisbes. El seu 
exemple d’amor incondicional al Senyor, la 
seva fidelitat i dedicació al ministeri, així 
com el seu compromís de caritat en favor 
dels qui passen necessitat, contribueixen 
enormement a l’obra de la reconciliació i 
de la pau en aquest país.

Benvolguts germans i germanes, Déu 
ens crida a tornar a ell i a escoltar la seva 
veu, i ens promet establir sobre la terra 
una pau i una prosperitat fins i tot major 
de la que van conèixer els nostres avant-
passats. Que els seguidors de Crist a Co-
rea preparin l’alba d’aquest nou dia, en el 
qual aquesta terra del matí tranquil gaudi-
rà de les més riques benediccions divines 
d’harmonia i de pau. Amén. 

vegades set» (Mt 18,21-22). Aquestes pa-
raules són centrals en el missatge de re-
conciliació i de pau de Jesús. Obedients al 
seu manament, demanem cada dia al nos-
tre Pare del cel que ens perdoni els nostres 
pecats «com també nosaltres perdonem 
els nostres deutors». Si no estiguéssim 
disposats a fer-ho, com podríem resar sin-
cerament per la pau i la reconciliació?

Jesús ens demana que creiem que el 
perdó és la porta que condueix a la reconci-
liació. Dient-nos que perdonem els nostres 
germans sense reserves, ens demana algu-
na cosa totalment radical, però també ens 
dóna la gràcia per fer-ho. El que des d’un 
punt de vista humà sembla impossible, 
irrealitzable i, potser, fins inacceptable, 
Jesús ho fa possible i fructífer mitjançant 
la força infinita de la seva creu. La creu de 
Crist revela el poder de Déu que supera 
tota divisió, sana qualsevol ferida i resta-
bleix els llaços originaris de l’amor fratern.

Aquest és el missatge que els deixo 
com a conclusió de la meva visita a Corea. 
Tinguin confiança en la força de la creu de 
Crist. Rebin la seva gràcia reconciliadora 
en els seus cors i comparteixin-la amb els 
altres. Els demano que donin un testimoni-
atge convincent del missatge de reconcili-
ació de Crist a les seves cases, en les seves 
comunitats i en tots els àmbits de la vida 
nacional. Espero que, en esperit d’amistat 
i col·laboració amb altres cristians, amb 
els seguidors d’altres religions i amb tots 
els homes i dones de bona voluntat, que 
es preocupen pel futur de la societat co-
reana, siguin llevat del Regne de Déu en 
aquesta terra. D’aquesta manera, les nos-
tres oracions per la pau i la reconciliació 
arribaran a Déu des de cors més purs i, pel 
do de la seva gràcia, aconseguiran aquell 
preciós bé que tots desitgem. 
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Presentació de la nova Facultat Eclesiàs-
tica Antoni Gaudí d’Història de l’Església, 
Arqueologia i Arts cristianes 

Avui, dijous 17 de juliol, al migdia, al Pa-
lau Episcopal, a Barcelona, ha tingut lloc la 
roda de premsa de presentació de la nova 
Facultat Eclesiàstica Antoni Gaudí d’Histò-
ria de l’Església, Arqueologia i Arts Cristia-
nes (FHEAG).

L’acte de presentació ha estat presidit 
pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Llu-
ís Martínez Sistach, Gran Canceller de les 
Facultats de Teologia de Catalunya (FTC) i 
de Filosofia de Catalunya (FFC) i promotor 
d’aquesta important novetat acadèmica, 
acompanyat del Dr. Armand Puig, degà 
president de la FTC, del Dr. Jaume Aymar, 
degà de la FFC i Mn. Ramon Ollé, delegat 
de Mitjans de Comunicació Social de l’ar-
quebisbat de Barcelona.

El Sr. Cardenal ha anunciat amb goig 
la creació de la Facultat Eclesiàstica An-
toni Gaudí, que omple un buit que con-
sidera important i que s’ha anat gestant 
amb la col·laboració principalment dels 
degans de la FTC i de la FFC, amb la con-
formitat dels bisbes de les diòcesis amb 
seu a Catalunya. Es tracta d’un projecte 
il·lusionant que cobrirà un espai molt im-
portant en l’àmbit de la docència superior 

de la història de l’Església, l’arqueologia i 
l’art a Catalunya. El Sr. Cardenal ha expli-
cat que aquesta nova Facultat “s’ha erigit 
per promoure el diàleg entre fe i cultura i 
situar-lo en un nivell universitari per tal 
que sigui una plataforma per a l’anunci de 
l’Evangeli; també per enfortir el diàleg en-
tre la teologia i la filosofia cristianes amb 
la literatura i les arts, i potenciar l’estudi 
específic de la història de l’Església per 
tal de posar en relleu les arrels cristianes 
d’Europa”. Així mateix, el Sr. Cardenal ha 
detallat els factors que afavoreixen la cre-
ació de la FHEAG: una llarga tradició intel-
lectual eclesiàstica que ha treballat sobre 
la història de l’Església al nostre país, 
amb persones i institucions que han fet i 
fan aportacions importants a l’estudi de 
la història eclesiàstica, a l’arqueologia i a 
l’art cristià mitjançant congressos, publi-
cacions i biblioteques especialitzades, així 
com la gran riquesa artística, arqueològica 
i arxivística que posseeix Barcelona, amb 
diversos museus i símbols, com les esglé-
sies gòtiques i, sobretot, la basílica de la 
Sagrada Família, “un patrimoni que cal 
oferir amb finalitat cultural i cultual”. El Sr. 
Cardenal ha afegit que es disposa d’infra-
estructures que fan viable la creació de la 
nova Facultat: l’edifici del Seminari Conci-
liar de Barcelona, seu de la Facultat de Te-
ologia i de la Facultat de Filosofia, amb la 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari 
de Barcelona, amb 400.000 volums i 500 
revistes i amb amplis sectors dedicats a 
la història de l’Església; i també la Bibli-
oteca Balmesiana, amb 50.000 volums 
i 200 revistes. I ha destacat que la nova 
Facultat comptarà des de la seva creació 
amb una revista d’història de l’Església, 
altament especialitzada, “Analecta Sacra 
Tarraconensia”.

[ ]Altres
informacions
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8 2015 de les tres Facultats tindrà lloc el 2 

d’octubre, amb la presència del cardenal 
polonès Zenon Grocholewski, prefecte de 
la Congregació per a l’Educació Catòlica.

Per part seva, el Dr. Armand Puig ha 
detallat el pla d’estudis de la FHEAG, que 
es regirà per la normativa vaticana, amb 
un primer cicle de tres anys acadèmics i 
un segon cicle de dos anys acadèmics. El 
pla d’estudis s’inspira en el de la Facultat 
d’Història Eclesiàstica de la Pontifícia Uni-
versitat Gregoriana de Roma i pretén oferir 
una formació a persones de Catalunya, de 
la resta d’Espanya i de tot el món. La Fa-
cultat comptarà amb vint-i-dos professors 
ordinaris i extraordinaris i estarà dividida 
en dos departaments: el d’Història de l’Es-
glésia i el d’Arqueologia i Arts Cristianes. 
Finalment, el Dr. Puig ha informat que el 
període de matriculació serà de l’1 al 30 
de setembre de 2014 a la Secretaria de la 
FHEAG: c. Diputació, 231, 08007, Barce-
lona (tel. 934 534 925; a/e: administra-
cio@facultatantonigaudi.cat; www.facul-
tatantonigaudi.cat). Per part seva, el Dr. 
Jaume Aymar ha senyalat que la Facultat 
s’anomena “Antoni Gaudí” perquè aquest 
arquitecte cristià és un artista global, de 
totes les arts, mundialment conegut, que 
aporta “marca”, i ha destacat la importàn-
cia del vincle de la FHEAG amb projectes 
ja existents en aquest àmbit com Catalonia 
Sacra.

La petició de la creació de la nova Facul-
tat s’ha lliurat amb tots els requisits neces-
saris a la Congregació per a l’Educació Ca-
tòlica, a la Santa Seu, per tal d’obtenir-ne 
l’aprovació aquest estiu, amb el desig que 
la FHEAG comenci el curs acadèmic 2014-
2015 el proper 6 d’octubre. L’Església cata-
lana passarà d’aquesta manera a tenir una 
nova facultat, que s’afegeix a les ja exis-
tents: la Facultat de Teologia de Catalunya 
i la Facultat Eclesiàstica de Filosofia, amb 
seu a l’edifici del Seminari Conciliar de 
Barcelona. La inauguració del curs 2014-



UN NOU CONCEPTE EN SERVEIS FUNERARIS

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

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

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

24 hores / 365 dies
902 231 132

www.sfbsa.es  www.memora.es

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

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


