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Deu anys junts (7-9-2014)

Es compleixen els deu anys de caminar 
plegats com a Església Diocesana. Com 
fent una parada en el camí en una marxa 
per les muntanyes, la mirada sol dirigir-se 
cap a enrere per recuperar perspectiva i 
tenir una impressió de conjunt del tros re-
corregut. Alhora els ulls es dirigeixen als 
companys de camí, per tal de reconèixer-
nos els uns als altres i créixer en sentiment 
de grup. I potser la vista torna cap a l’altre 
costat i observa, o millor, mira d’endevi-
nar, la marxa que encara resta per fer.

Cada mirada desperta els seus propis 
sentiments.

1) La mirada al camí fet és obligatòria, si 
més no per als qui volem mantenir-nos fi-
dels a la tradició bíblica i cristiana. No cal 
recordar aquí la importància que té la me-
mòria en tota la Història de la Salvació, del 
Poble de Déu i de cadascun en particular. 
No precisament la memòria per repassar i 
sumar els mèrits adquirits (com qui compta 
els anys cotitzats per calcular prestacions), 
sinó aquella memòria que destria els favors 
rebuts, per agrair-los, i les deficiències i els 
errors comesos, per demanar perdó i esme-
nar-los. Una mirada, doncs, que alimenta 
una oració joiosa de lloança i una pregària 
humil però confiada, davant el Déu cristià 
de la nostra història, per demanar-li perdó.

2) La mirada dels uns als altres pot 
brollar espontània, com responent a una 
necessitat natural. Perquè, si bé el fet de 
caminar junts sens dubte va modificant la 
relació personal mútua, durant la marxa 
l’atenció és requerida per molts altres re-
clams: el que cal decidir i fer, les respostes 
als desafiaments de cada moment, el tre-
ball en si… Però necessitem aturar-nos per 
mirar-nos als ulls i “reconèixer-nos”, pen-
sar en l’altre i en el “nosaltres”. De manera 
que, pel que és bo o pel que no ho és tant, 
en definitiva “ho hem fet nosaltres!”. I així, 
el camí recorregut, al mateix temps que 
ens ha permès aproximar-nos i salvar algu-
nes distàncies, ha fet que creixi en nosal-
tres el sentiment de pertinença. Llavors el 
plural del Parenostre resat en les nostres 
assemblees litúrgiques té un altre color, es 
veu acolorit per un “nosaltres” d’alguna 
manera diferent.

3) La mirada vers el camí que tenim per 
davant és més difícil, perquè el seu objec-
te és precisament invisible, bàsicament 
desconegut. L’única cosa totalment certa, 
i és el que tantes vegades ens fa continuar 
caminant malgrat els obstacles, és el final 
i la protecció del Senyor en tot moment. 
Estem convençuts que el futur últim de la 
nostra diòcesi és una Església totalment 
ressuscitada i que per una drecera o altra 
hi serem portats. Però ignorem el camí in-
termedi, la via que ens portarà a aquest 
moment. I el cas és que aquest camí també 
dependrà de nosaltres, de les nostres de-
cisions lliures i de la nostra voluntat. Amb 
la qual cosa hem d’assumir un important 
risc i una seriosa responsabilitat… perquè, 
com deia sant Agustí, “qui et va crear sen-
se tu, no et salvarà sense tu”.

Heus aquí la importància que té per 
a nosaltres avui la mirada. Més concre-

[ ]Escrits
dominicals
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B i s b e  d i o c e s à

tament la mirada que dirigim a la nostra 
Església, per descobrir la seva realitat. 
Demanem intensament a Déu que siguem 
capaços de mirar la nostra Església com 
Ell la mira, a fi que la nostra lloança sigui 
veritable i les nostres opcions encertades.

Discernir urgent (14-9-2014)

La celebració dels deu anys de caminar 
junts com a diòcesi fa que la nostra mira-
da, la forma que tenim de mirar, reclami 
tota la nostra atenció. Perquè hi ha moltes 
maneres de mirar la realitat, sobretot la 
realitat eclesial, com és el nostre cas. Des-
cobrir la veritat d’aquesta realitat depèn 
totalment de la forma de mirar. Concreta-
ment, la celebració del nostre desè aniver-
sari, dependrà de la visió que tinguem del 
nostre passat, de la nostra realitat present 
i del nostre futur com a diòcesi.

Els nostres ulls avui no poden ser uns 
altres, sinó els ulls de la fe. Hi ha qui afir-
ma que la fe no és una altra cosa que una 
nova forma de veure la realitat: Déu, el 
món, la història, nosaltres mateixos… Una 
mirada que, lluny de deformar la realitat, 
descobreix els seus profunds secrets, amb 
tota la seva ambigüitat, dolents i bons, les 
seves llums i les seves ombres.

Això vol dir que és l’hora del discerni-
ment.

Discernir és avui tasca necessària en 
tots els àmbits de la vida humana, i una 
obligació urgent de tot fidel cristià. Som 
convidats a discernir la realitat social, la 
cultura, els esdeveniments… i la vida de 
l’Església en tota la seva amplitud, la de 
la més propera i la de l’Església universal 
inserida al món present.

Recordem que ser cridat a practicar el 
discerniment és un reconeixement de la 

pròpia dignitat, alhora que una invitació 
a assumir un risc i un compromís. Convi-
dar algú a discernir és reconèixer en ell els 
atributs propis de la persona: capacitat de 
coneixement i de decisió responsable, és 
a dir, intel·ligència, voluntat lliure, desig i 
sensibilitat, cultura, etc. De fet, tota la vida 
és plena de situacions que reclamen una 
decisió personal i aquesta exigeix un es-
forç de discerniment. Cridar algú al discer-
niment personal és dir-li: “has de decidir i 
pensar per tu mateix”. És donar crèdit a la 
llibertat de la persona.

Una altra qüestió és si tots estem capa-
citats per realitzar aquesta tasca, que fa 
que les nostres decisions es puguin qua-
lificar realment com a “responsables”. És 
el gran problema que es planteja un pare 
o un educador quan, amb tota la bona 
intenció, deixa a l’educand espais de lli-
bertat. L’exercici de la llibertat requereix 
una capacitat que ha de ser adquirida, o 
millor, “conquerida” amb esforç. A més, 
ben mirat, la llibertat és una càrrega tre-
menda. Recordem aquelles paraules que 
dirigia, com a gran retret, el Gran Inquisi-
dor a Crist, en la novel·la de F. Dostoievski, 
Els germans Karamazov: “Has oblidat que 
l’home prefereix la pau i fins i tot la mort 
a la llibertat de discernir el Bé del Mal?...”

Nosaltres, a l’hora de discernir la nostra 
realitat eclesial, desitjaríem vèncer la por a 
aquesta paradoxa. Tots els que reclamem 
ser tractats com a éssers lliures dins de 
l’Església, sabrem ser conseqüents i as-
sumir el risc i el treball que això suposa. 
Intentarem ser membres responsables del 
Poble de Déu. Evitarem l’actitud d’aquells 
que:

- Denuncien fallades de l’Església i 
donen les culpes sempre “als altres”.

- Realitzen grans discursos sobre el que 
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treballen per ella.
- Fan judicis en nom de l’Evangeli, sense 

mirar abans si els seus criteris són 
realment evangèlics.

Tant de bo l’Esperit ens concedeixi un 
dels seus dons més urgents: el do de con-
sell.

Discernir: els pensaments de Déu 
(21-9-2014)

Un cop assumit el risc i l’honor que significa 
el discerniment i, per tant, decidits a realit-
zar-lo, ens esforcem perquè la nostra mirada 
sobre l’Església Diocesana sigui la correcta.

Hi ha la mirada del periodista, del sociò-
leg, de l’historiador, de l’home de negocis, 
del psicòleg, de l’artista, de l’amic, del po-
lític… Encara que alguns diguin el contrari, 
no podem pretendre que la mirada que di-
rigim a la realitat sigui un simple “veure”, 
“tenir notícia” o un conèixer superficial. 
Sobretot, per la senzilla raó que aquesta 
mirada no existeix. Absolutament tots, 
abans de mirar, han fet les seves opcions, 
de vegades sense adonar-se’n: tots bus-
quen quelcom concret, utilitzen uns crite-
ris específics i pretenen un objectiu propi. 
La mirada sobre el triomf d’un esportista 
serà molt diferent si qui ho contempla és 
la seva mare, que coneix la seva trajectòria 
des de petit, si és l’amo de l’empresa que li 
va servir de “sponsor”, si és el polític, que 
hi descobreix un motiu per a l’autoestima 
del propi país. El fet d’haver obtingut una 
medalla és exactament el mateix, però, 
qui descobreix millor la veritat i el valor 
d’aquest fet? La suma de totes les mirades 
parcials?

Tots hem de comprometre’ns a fer que 
les opcions prèvies que portem dins abans 

de mirar, no arribin a deformar la realitat, 
sinó que ens ajudin a penetrar en el seu 
cor. Això s’aconseguirà quan, tenint pre-
sents totes les mirades “parcials”, encer-
tem en la forma de mirar que exigeix la 
naturalesa profunda del que desitgem co-
nèixer. Això val en qualsevol cas, però amb 
més motiu quan no pretenem només co-
nèixer, sinó arribar a discernir una realitat, 
que ens afecta profundament. Una realitat 
que, lluny de resultar-nos indiferent, forma 
part essencial de la nostra vida, davant la 
qual estem cridats a adoptar una postura, 
fins i tot a actuar, si és el cas.

Mirem, doncs, la nostra Església Dioce-
sana i sentim la urgència d’adquirir els cri-
teris, la forma de mirar-la, que correspon 
al que ella ha de ser segons Déu. Això era 
justament el que preocupava tant a Jesús, 
quan constatava que molts no li feien cas 
o l’interpretaven malament. Era el que va 
intentar educar en els seus deixebles, fran-
cament sense massa èxit. Estem nosaltres 
en això més avançats que ells?

Fa tres setmanes escoltàvem a la litúr-
gia de la Paraula del Diumenge XXII del 
temps ordinari el retret esgarrifós que Je-
sús dirigia a Pere:

“Fuig d’aquí, Satanàs! Em vols fer cau-
re, perquè no penses com Déu, sinó com 
els homes” (Mt 16, 23)

Hi ha uns pensaments, comuns entre 
la gent de llavors i d’ara, que impedeixen 
veure com Déu veu. Són criteris contraris 
a la seva manera de veure i entendre, que 
obstaculitzen el correcte discerniment so-
bre l’Església. Serà per això que ens diu 
sant Pau:

“Germans meus… no visqueu confor-
me als criteris del món present; per con-
tra, transformeu-vos per la renovació de 
la vostra ment, perquè arribeu a conèixer 
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la voluntat de Déu, és a dir, el que és bo, 
el que li agrada, el que és perfecte” (Rm 
12,2)?

Transformar-nos, canviar, per veure i 
entendre. Li demanem, a l’Esperit, que en 
el moment de mirar la nostra diòcesi i de-
cidir sobre el seu futur, ens transmeti els 
pensaments de Déu, els seus criteris i la 
seva lògica, encara que això ens exigeixi 
canviar de vida.

Discerniment com a alternativa 
(28-9-2014)

La crida al discerniment espiritual sobre 
la realitat de la nostra Església Diocesana, 
s’ha d’entendre com una alternativa, que 
ens prevé i ens guareix d’aquesta gran ma-
laltia, tan estesa dins i fora de l’Església, 
i que podem denominar “evasió”, “auto 
- engany”, “deserció”… Ens referim, no 
només a l’evasió palesa davant la realitat 
que interpel·la, sinó també a aquesta fu-
gida davant els problemes, que s’amaga 
amb dissimulació sota formes d’aparent 
religiositat, cultura i fins i tot compromís 
evangèlic.

Acollir la invitació a realitzar un verita-
ble discerniment eclesial significa la volun-
tat de definir-se davant la realitat concreta 
del Poble de Déu. Amb això se superen 
quatre fronts o camins de possible evasió:

- El primer és el de refugiar-se en una 
veritat de fe, que, defensada aïllada-
ment i exclusivament, resulta falsa. 
Consisteix a dir que “ja sabem que 
aquí no viurem l’Església perfecta; 
que aquesta només es realitza en la 
glòria futura, per obra de la gràcia de 
Déu; que per tant aquí toca només 
aguantar les nostres febleses i defec-
tes…”.

- El segon és el de defensar que la ve-
ritable Església només és interior, on 
regna la llibertat de cadascun, com 
un espai íntim, de vivències inacces-
sibles per als altres; que, per tant, 
bastarà amb anunciar la veritat esca-
rida de l’Evangeli i esperar que cadas-
cun la senti dins seu i arribi a creure 
en ella.

- El tercer és realitzar contínues anàli-
sis basades en sàvies aportacions 
sociològiques i psicològiques, ela-
borar tota una elucubració, carrega-
da de conceptes i raonaments, que 
donen imatge d’un estudi profund 
i il·lustrat, sobre el que s’ha de fer. 
Llavors es veu que es fa alguna cosa, 
però realment no passa d’una brillant 
conferència, un curset concorregut o 
un llibre de més o menys èxit.

- La quarta és, partint que l’evangelit-
zació consisteix a saber comunicar 
la fe, explotar el poder de la paraula, 
tant per denunciar les deficiències i 
els errors més evidents, a costa fins 
i tot de simplificar la realitat, com per 
anunciar situacions engrescadores 
d’una Església més perfecta. El que 
s’ha de fer, per tant, és perfeccionar 
l’eloqüència, amb ajuda dels recur-
sos més actuals que estan al nostre 
abast, inclosos els tecnològics.

S’entén que aquests i altres possibles 
refugis o evasions no són sinó exagera-
cions de veritats parcials. Davant d’elles, 
la crida al discerniment sempre recordarà 
que Jesucrist ens convida a mirar, no no-
més l’endemà de plenitud, sinó també el 
present limitat; a viure el Regne de Déu 
no solament en allò íntim, sinó també en 
l’àmbit públic i exterior; a penetrar la reali-
tat del Misteri, no tan sols mitjançant l’es-
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9 rença de vertaderes. En el mateix sentit 

veiem que ens hem d’arriscar a discernir 
perquè volem superar falses seguretats.

El discerniment espiritual s’assembla 
a aquelles proves d’iniciació que es fan 
en determinades cultures, mitjançant les 
quals un adolescent “demostra” que ja 
no és un nen i que pot afrontar els reptes 
d’una vida adulta. La prova essencialment 
consisteix a mostrar que s’és capaç de fer 
per ell mateix el que faria quan es trobava 
sostingut per la seguretat del suport i les 
normes de les estructures familiars i soci-
als en general.

Les normes, sobretot si són molt preci-
ses i concretes, ens donen una gran segu-
retat. N’hi ha prou amb el seu compliment 
per tenir la tranquil·litat de no equivocar-
se. Les necessitem. Però sabem que no 
basta el compliment del que està manat. 
El mateix Jesús va denunciar la casuística 
dels fariseus i mestres de la Llei: la mul-
titud de preceptes que pretenien desen-
volupar la Llei de Déu en el fons buscava 
assegurar la salvació, com si aquesta de-
pengués de l’acumulació de mèrits, exi-
gible llavors davant Déu. Però tres grans 
objeccions presentava Jesús: una, que la 
proliferació de preceptes detallistes fes 
oblidar EL manament principal; a més, que 
el compliment fos merament extern i, per 
tant, fals; finalment, que es descurés la 
gràcia, la gratuïtat de l’amor salvador de 
Déu (cf. Mt 20,1-16; 23,16-18).

Hi ha una altra font de seguretat, avui 
molt buscada i estimada. És la seguretat 
de pensar, decidir i fer “el que tothom fa”, 
“el que tots pensen”, “el que es diu”. És la 
seguretat de la majoria (per alguns qualifi-
cada de dictadura encoberta), com un lloc 
on res no s’arrisca, perquè allò acceptat 
per tots protegeix de la soledat i d’haver 

tudi i l’exercici de la raó, sinó també amb 
la vida, l’afecte i l’oració; a recordar que 
les paraules no basten, sinó que ens calen 
sobretot els fets.

El qui discerneix segons l’Esperit afron-
ta la realitat amb humilitat i valentia, amb 
sinceritat i honradesa. Jesús va retreure 
als seus contemporanis la seva falta de 
discerniment, no ja perquè ho feien equi-
vocadament, sinó perquè no volien realit-
zar-ho per no veure’s compromesos: 

Jesús va dir a la gent: “Quan veieu pu-
jar un núvol cap a ponent, dieu tot seguit: 
“Ve pluja”, i la pluja arriba.  I quan bufa el 
vent de migjorn, dieu: “Farà calor”, i en 
fa.  Hipòcrites! Vosaltres sabeu entendre 
l’aspecte de la terra i del cel, i no sabeu 
entendre en quin temps esteu vivint? (Lc 
12,54-56)

Denunciava la incapacitat per interpre-
tar el temps en què vivien els seus interlo-
cutors, és a dir, el temps inaugurat amb la 
seva vinguda, amb els seus signes messi-
ànics. I nosaltres, davant el nostre temps? 
No sabem o no volem discernir el signes 
de la presència de Jesucrist avui?

Discernir per caminar en veritat 
(5-10-2014)

Realitzem la tasca de discernir la nostra 
vida en general i de la nostra Església en 
particular “per caminar en veritat”, com di-
ria Sta. Teresa d’Àvila. El desig de “caminar 
en veritat” no és només un anhel de since-
ritat, sinó també una voluntat de viure el 
present i projectar el futur servint humil-
ment la Veritat, amb majúscules.

Per això estem disposats a evitar totes 
les vies de falsejament. Ja hem assenyalat 
la necessitat d’evitar actituds de fugida o 
refugi, que són falses solucions amb apa-



2 6 9

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 5

9

B i s b e  d i o c e s à

Dit així, l’afirmació no deixa de ser ver-
tadera. És famosa la màxima que respon 
al pensament de sant Agustí, i que sembla 
solucionar per la via ràpida tots els envits 
que ens llança la vida: “estima i fes el que 
vulguis”. Això està bé. Però llavors se’ns 
obre un altre problema més profund: com 
discernir què és estimar? Què significa es-
timar i com es pot saber que realment es-
timem? Un teòleg escrivia fa anys que amb 
aquesta màxima ens havíem d’alliberar 
de la pressió de les normes i les lleis. No 
s’adonava que en realitat imposava l’amor 
com a llei, oblidant que aquest sobretot és 
una vivència, és fruit d’una tasca i d’un do.

En realitat el problema del discerniment 
està en el fet que no estimem espontàni-
ament. Encara que sembli el contrari, allò 
que ens neix fer no és pròpiament estimar. 
L’amor és un camí, un art (com deia E. 
Fromm), un treball i un procés. Així, la ve-
ritat i la validesa d’aquella afirmació “esti-
ma i fes el que vulguis”, per discernir bé, 
dependrà del grau de perfecció i autentici-
tat de l’amor que visquem. El mateix sant 
Agustí deia en un dels seus sermons:

“Estima perquè hi vegis, ja que no és 
cosa de poca vàlua i lleu el que has de veu-
re: veuràs a qui va fer tot el que estimes”

Estimar per discernir, perquè els nos-
tres ulls descobreixen allò que és sem-
blant. Només la llum que hi ha dins nostre 
descobrirà la llum que hi ha enfora, com 
només el que estima descobreix l’amic. I 
com que, en el discerniment, del que es 
tracta és de descobrir la voluntat de Déu, 
la seva presència, la seva veritat en el con-
cret de la vida, aleshores no hi ha un altre 
camí que tenir en nosaltres mateixos el 
mateix amor de Déu (o l’amor que és Déu 
mateix). No ens va dir Jesucrist “feliços els 
nets de cor perquè ells veuran Déu”? El cor 

de donar raó personal de ser diferent. No 
haver de pensar per un mateix és un es-
talvi considerable i proporciona el confort 
del reconeixement espontani per part dels 
altres.

En canvi a Jesús no li interessava pas 
tant aquesta opinió pública, com el pen-
sament i la conducta de cadascun. Així, la 
pregunta als seus deixebles sobre la seva 
identitat va ser doble: “què en pensa la 
gent?... Però, què en penseu vosaltres?” 
(cf. Mt 16,13-16). I davant els signes dels 
últims temps, “molts diran, correran, fa-
ran… però vosaltres no en feu cas, confi-
eu…” (cf. Lc 8,19).

- Avui el refugi farisaic pot adquirir 
noves formes, però no deixarà de ser 
un falsejament de la veritable fe.

- Avui el valor de “la forma” està a l’alça, 
però arriba a ser un refugi confortable 
enfront de la veritat sobre un mateix i 
sobre la vida.

- Avui es busca estimar per gaudir, però 
s’oblida discernir com es pot i s’ha 
d’estimar més i millor.

Refugi i comoditat són de fet contraris 
al discerniment. Aquest s’exercita més “a 
la intempèrie”, on la veritat d’un mateix 
resta nua davant Déu i la seva voluntat.

Discernir les petjades de l’amor 
(12-10-2014)

Entre els estudiosos del discerniment és 
freqüent afirmar que la regla suprema 
d’aquesta pràctica espiritual és tenir per 
bo tot allò que signifiqui estimar. En con-
seqüència el nostre repte de discernir el 
que ha estat, és o ha de ser la nostra Di-
òcesi quedaria resolt dient que optem per 
tot allò que a la nostra Església concreta 
respongui a l’amor.
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9 almenys en els seus trets essencials. D’al-

tra manera, abandonaríem. Però quan ens 
plantegem el repte de discernir la realitat 
i el futur de la nostra Diòcesi, la pregun-
ta que ens formulem és com, dins del que 
constitueix essencialment l’Església Catò-
lica, podem apropar al màxim els nostres 
plans, la nostra organització i manera d’ac-
tuar, a allò que espera Jesucrist de la nos-
tra Església avui.

Els antics apologetes, aquells teòlegs 
que maldaven per defensar i fer accessible 
la fe als qui no creien, van elaborar una sè-
rie de “notes” o trets distintius que havia 
de tenir la veritable Església, davant d’al-
tres grups o confessions religioses. Nosal-
tres no recordarem aquí aquestes notes 
simplement per distingir-nos enfront de 
ningú, però sí per assumir el compromís 
de complir-les tant com puguem.

Pel que diem, la nota essencial i pri-
mera que ha de caracteritzar l’Església 
de Crist és que en ella es visqui l’amor 
de Déu. La nostra Església, o és el lloc de 
l’amor de Déu, del Déu de Jesucrist, o no 
és en absolut. La resta de les “notes distin-
tives” de l’Església són només conseqüèn-
cia d’aquesta primera i essencial. És a dir, 
són notes distintives de l’amor, compartit i 
transmès a l’Església.

Així, quan celebrem el Domund, el dia 
de les Missions, no fem una altra cosa 
que celebrar, reafirmar i testimoniar que 
“l’amor és i ha de ser catòlic”. Una de les 
notes essencials de l’Església de Crist és 
que ha de ser catòlica i missionera. Això 
vol dir moltes coses. Entre elles, que no 
ha de ser una Església tancada en si ma-
teixa, que viu per a si, sinó un poble de 
Déu obert a la humanitat, a la qual ser-
veix, acollidor de tot tipus de persones, 
cultures, nacions, maneres de ser. Això 

net no és només el que ja no té impureses 
o obstacles que li impedeixin veure, sinó 
també el que sigui capaç d’estimar desin-
teressadament.

Llavors sí que és totalment vertadera 
l’afirmació “estima i fes el que vulguis”. I, 
al costat d’aquesta màxima, aquella altra 
que també és clàssica en els mestres del 
discerniment espiritual: l’experiència de 
l’alegria profunda i serena en allò que s’ha 
triat. És un bon signe d’encert en el discer-
niment, ja que el Regne de Déu consisteix, 
com diu sant Pau, “en la justícia, la pau i el 
goig de l’Esperit Sant” (Rm 14,17). Convé 
no oblidar, sobretot a l’hora de discernir, 
que l’amor veritable sempre va unit a l’ale-
gria profunda. El mateix sant Agustí defi-
nia l’amor com “el moviment de l’ànim que 
tendeix a gaudir de Déu per si mateix, d’un 
mateix, del proïsme (i del món) per Déu”. 
Així doncs,

- Què descobrirà una mirada d’ulls purs 
en la vida de la nostra Església?

- On ens condueix l’amor veritable vis-
cut en ella?

- Què sospitem que ens permetrà d’ex-
perimentar l’alegria més profunda?

Són expressions que sonen una mica 
estranyes referides a l’Església Diocesana. 
Però estan farcides de veritat. Ben mirades 
no són massa sublims, ni són exageracions 
espiritualistes: són guies de la vida pràcti-
ca, que marcaran el grau d’autenticitat de 
la nostra Església.

Discernir l’amor catòlic (19-10-2014)

Heus aquí la gran qüestió: encertar en la 
forma concreta que avui ha de tenir l’au-
tèntica Església de Crist.

Hem d’aclarir que estem convençuts de 
pertànyer a l’autèntica Església de Crist, 



2 7 1

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

9

B i s b e  d i o c e s à

Discernir la unitat en l’amor (26-10-2014)

Seguim amb el nostre compromís de dis-
cernir correctament la realitat i el futur de 
la nostra Diòcesi. Reconeixem en l’amor 
de l’Esperit el cor i l’essència de l’Església. 
Hem vist, a més, que aquest amor viscut 
a l’interior de l’Església ha de ser expan-
siu, catòlic, obert i comunicatiu, tal com es 
mostra en el tarannà missioner de tot cris-
tià i concretament en la missió anomenada 
“ad gentes”, és a dir, en la transmissió de 
l’Evangeli a totes les nacions i cultures del 
món.

Ens centrem ara en un altre dels aspec-
tes d’aquest amor i, per tant, de l’Església 
que viu d’ell: l’amor que reuneix els ger-
mans en una mateixa comunió de vida. 
Busquem, doncs, entre nosaltres l’Esglé-
sia una i unida, com manava Crist i com 
tots anhelem.

La qüestió seria senzilla si reconegués-
sim com a bona simplement i fomentéssim 
la unitat entre nosaltres. La realitat és molt 
més complexa.

En primer lloc, tenim el fet que, és tal 
la diversitat d’estils, llenguatges, grups, i 
preval tant allò propi sobre el que és comú 
diocesà, que alguns lamenten no veure la 
unitat per enlloc o la consideren reduïda 
al mínim. En un extrem es poden detectar 
posicions antagòniques i, fins i tot, es nota 
que un grup pugna contra un altre, sobre-
tot amb l’arma de l’exclusió, el menyspreu, 
la maledicència o la burla. En aquest cas, 
cal preguntar-se si són realment Església i, 
per tant, si no cal amoïnar-se, o si els hem 
de considerar dins d’ella com un greu pro-
blema.

En segon lloc, no ens podem aconten-
tar amb qualsevol tipus d’unitat. Perquè la 
gent s’uneix per motius molt diversos. Uns 

suposa que en el seu interior ha d’ha-
ver-hi una pluralitat d’estils, llenguatges 
i dons, que anomenem carismes, que en 
estar inspirats pel mateix Esperit enri-
queix la unitat de tots en la mateixa fe i 
el mateix amor.

Això no es podria entendre, si no sa-
béssim que l’amor de l’Esperit, l’ànima 
de l’Església, és de per si mateix catòlic. 
És l’amor expansiu, que empeny constant-
ment a la comunitat a contagiar als altres 
la pròpia vida. Més encara, és l’amor que 
s’expandeix sense seleccionar, sense re-
alitzar exclusivismes ni distincions. És 
un amor que salva distàncies i enderroca 
murs, que es destina a tota la humanitat 
i aconsegueix transformar les persones i 
les cultures, sense que perdin cadascuna 
la seva pròpia identitat.

Això és ser Església missionera. Si la 
nostra diòcesi no fos missionera, es po-
driria en el seu propi tancament i, encara 
pitjor, no seria fidel a Jesucrist.

- Els nostres missioners no estan lluny, 
sinó que pertanyen a nostra essència 
eclesial més profunda.

- La nostra ajuda a les missions no és 
un simple acte de caritat, sinó que 
brolla del nostre amor catòlic, que no 
coneix límits.

- El nostre tarannà missioner no és una 
sensibilitat passatgera, sinó la nostra 
identitat permanent manifestada en 
gestos i paraules concretes.

Determinades circumstàncies han afa-
vorit que ens arribin notícies vives del so-
friment i el lliurament que els nostres mis-
sioners estan vivint. En ells es realitza la 
veritable Església, compromesa en l’amor 
concret i universal. Ells ens fan fàcil el dis-
cerniment sobre el present i el futur de la 
nostra Església.
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9 - Aproxima, crea llaços d’amor i vincula.

Preferim parlar de “comunió”, més que 
de simple unitat. És una paraula més be-
lla. Perquè recorda la comuna participació 
d’una mateixa vida. Una comuna participa-
ció en un mateix regal, que fa impossible 
qualsevol besllum d’incomunicació, indi-
vidualisme, competitivitat, tancament… És 
com un somni.

per interès, uns altres per afinitat d’ideolo-
gia o gustos, uns altres per simpatia, uns 
altres per eficàcia en el treball o en l’ac-
ció, uns altres per lluitar contra un enemic 
comú, uns altres per sentiment de solidari-
tat. Nosaltres, quan parlem d’unitat volem 
dir una altra cosa. Els intents de nomenar 
la unitat eclesial amb paraules que sonen 
bé avui, com “solidaritat” o “acció comú”, 
es queden molt curts i donen lloc a equí-
vocs greus.

L’amor de l’Esperit que ens uneix i ens 
reuneix constantment és un do. No té la 
seva font en una decisió nostra ni en cap 
afinitat natural, menys encara en una con-
fluència d’interessos. Recordem que histò-
ricament els primers deixebles de Crist “es 
van trobar com a germans de sobte”. La 
por a una agressió externa i, potser, la por 
a l’altre com a tal, els impedia mirar-se de 
fit a fit i rebre’s com a germans. Va sobre-
venir inesperadament l’Esperit de l’amor, 
gràcies al qual, qui era estrany esdevingué 
proper i qui estava distant per manera de 
ser, per cultura, ideologia o opció política, 
va esdevenir proper, sense deixar de ser 
diferent!

En certa manera això és una mena de 
“miracle”. I sabem per experiència les difi-
cultats que hi ha per viure aquesta unitat. 
Però, mentre entre nosaltres no es doni 
aquest “miracle”, no haurem viscut l’au-
tèntica Església de Crist. El secret d’aquest 
miracle està en el fet que l’Esperit, ànima 
de l’Església:

- Ens transforma des de dins sense anul-
lar les nostres condicions naturals: 
ens fa, a cadascun, “un altre Crist”.

- Canvia la mirada, fent-la capaç de des-
cobrir en l’altre “un rostre de Crist” 
diferent, però del mateix Crist que 
sóc jo.
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tat de la revisió i els objectius pastorals; i 
el dia 17 de maig de 2015, quan celebra-
rem, a Montserrat, la festa d’aniversari, 
donant gràcies a l’Esperit als peus de la 
Mare de Déu.

La “idea força” que es reflectia en la 
intenció de la Santa Seu en ordenar la cre-
ació de la nova Diòcesi, i que aleshores i 
avui va determinant tot el que fem i vivim, 
és la de portar endavant més fàcilment 
una eclesiologia de comunió. Això vol dir 
tenir sempre present l’amor del Déu Trini-
tat, per tenir-lo constantment com a font 
d’on beure i fi on tendir. D’aquí es deriva-
ven, almenys, tres conseqüències: posar 
com a fonament de les nostres decisions 
la igualtat baptismal bàsica de tots els cre-
ients, entendre’ns com pelegrins arrelats 
al món present i al moment històric i assu-
mir un estil sinodal de viure com Església.

Aquella “idea força” demanava pri-
oritzar allò substancial, és a dir, la vida 
sobre la forma i l’estructura: aquesta ha-
via d’anar al darrere d’aquella. Així, el 
repte primer que ens havíem de proposar 
era créixer com Església, ben entès que 
aquest creixement havia de ser sempre 
interior i qualitatiu, que, en conseqüència, 
es manifestaria visiblement en formes de 
creixement exterior i quantitatiu.

Amb aquesta mateixa intenció voldríem 
celebrar el 10è aniversari. Us adjuntem in-
formació en referència a la trobada del dia 
12 de setembre.

Caminem esperançats, ben units en la 
fe i en caritat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Carta convocatòria de l’inici del 10è ani-
versari

Sant Feliu de Llobregat, 21-7-2014

Ara fa deu anys que vàrem començar a 
caminar plegats com Església diocesana. 
Mirant la vida de la Diòcesi, que es desen-
volupa en diferents àmbits, personal, par-
roquial, comunitari i de l’Església particu-
lar com a tal, hem de donar gràcies a Déu 
per molts motius.

Aquesta acció de gràcies serà l’eix cen-
tral de la celebració del 10è aniversari de la 
vida diocesana. Però també volem aprofi-
tar aquesta avinentesa per revisar-nos a la 
llum de l’Esperit i encarar el futur segons 
el que Ell ens demana. Dos objectius, per 
tant, que mirarem de complir al llarg del 
curs 2014-2015.

Amb aquesta intenció hem pensat de 
fixar tres moments significatius de “vida 
diocesana”: el proper 12 de setembre, 
quan, coincidint amb l’inici del camí com a 
Diòcesi, ens trobarem amb representants 
de les diferents comunitats per a presen-
tar el material per a la revisió de la nostra 
trajectòria i, tot seguit, ens desplaçarem a 
la catedral, amb tots aquells que hi puguin 
assistir per a celebrar l’eucaristia; el 10 de 
gener de 2015, quan presentarem el resul-

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 42 7 4
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 5
9 § La Parròquia de Santa Teresa de Je-

sús, de Gavà
§ El Monestir de la Mare de Déu del 

Carme, de Vilafranca del Penedès
La participació en el Jubileu és un acte 

religiós de profunda conversió, que es viu 
en la celebració litúrgica, la participació 
sacramental i en la pregària personal. Que 
l’Esperit, per intercessió de Santa Teresa 
de Jesús, ens permeti de gaudir la joia del 
perdó en comunió amb tota l’Església.

Amb sincer afecte en el Senyor,

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Carta del bisbe Agustí per al Dia de Ger-
manor 

Sant Feliu de Llobregat, 2-9-2014

Cada any el Dia de Germanor és ocasió de 
revifar la consciència diocesana. Aquesta 
convicció de pertinença a la mateixa Es-
glésia és l’ànima de tot el que fem i sense 
ella les aportacions de tipus econòmic o 
material no tindrien sentit o, simplement, 
no es donarien.

Enguany, però, el Dia de Germanor té 
un valor afegit. Celebrem el desè aniversa-
ri de la creació de la nostra Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat. Aquesta celebració ens 
motiva a mirar més acuradament la nostra 
realitat eclesial, el que l’Esperit, comptant 
amb el nostre compromís, ha fet amb nos-
altres i el que Ell vol per al nostre futur.

En tot cas, avui recordem que la cons-
trucció de la nostra Diòcesi inclou sempre 
la necessària infraestructura material. Ha 
estat un bon esforç el que hem fet, des 
dels inicis i partint de zero, per dotar la 
Diòcesi dels mitjans materials suficients 

Carta del Sr. Bisbe Agustí sobre l’Any Ju-
bilar Teresià 

Sant Feliu de Llobregat, 8-10-2014

Benvolguts germans:
Com sabeu, enguany s’escau el 500è 

aniversari del naixement de Santa Teresa 
de Jesús. Amb motiu d’aquest esdeveni-
ment, som convocats a rebre i viure més 
intensament el testimoniatge lluminós de 
la santa d’Àvila. La seva vida i els seus es-
crits ens parlen avui de grans veritats evan-
gèliques, que necessitem recordar opor-
tunament: la primacia de Déu que se’ns 
revela i se’ns comunica amorosament en 
Jesucrist, la fe com resposta d’amistat des 
del cor humà i en camí, la pregària com a 
font de saviesa i transformació personal, 
la comunió fraterna que brolla del mateix 
amor rebut en Crist, el descobriment de la 
presència de Déu en allò més quotidià de 
la vida, fruit de la contemplació de la hu-
manitat de Crist...

A la nostra Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat ens fem ressò de les invitacions 
que rebem aquest Any Teresià de tota la 
família carmelitana i teresiana, de la Con-
ferència Episcopal Espanyola i del mateix 
Sant Pare. Entre les iniciatives, els actes 
i celebracions que enguany es realitzaran 
destaquem la participació en l’Any Jubilar 
que el papa ha considerat oportú declarar.

En document adjunt veureu el Decret 
de la Penitencieria Apostòlica (24 d’abril 
de 2014), pel qual el Sant Pare declara i 
convoca el Jubileu, així com les condicions 
requerides per participar-hi. Pel que fa a la 
nostra Diòcesi, els llocs que establim com 
adients per rebre el benefici de la indul-
gència al llarg de l’any, des del 15 d’octu-
bre de 2014 al 15 d’octubre del 2015, són:
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Un cop més ens posem en contacte, per 
tal de comunicar-vos el nostre agraïment 
més cordial, per la vostra puntual apor-
tació i ajuda a la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat.

Enguany, aquest agraïment és, si cal, més 
conscient i profund, pel fet que celebrem el 
10è aniversari de la creació de la Diòcesi. 
Mirant el temps que hem passat junts, ens 
surt reconèixer expressament que estem 
ben agraïts a tots els qui han contribuït a fer 
possible aquest camí. Concretament als qui 
heu aportat la vostra contribució econòmi-
ca, tan necessària per a la vida i la missió 
evangelitzadora de l’Església.

És per a l’administració diocesana una 
bona ajuda poder comptar, d’una mane-
ra estable, amb aportacions fixes. Com 
sempre recordem, no és el més important 
la quantitat, sinó el compromís i l’esperit 
amb el que es fa. Aquest compromís de-
mostra confiança, sentit de pertinença, 
solidaritat i fe en tot allò que fem com Es-
glésia, en el compliment de la nostra mis-
sió. Una missió que, a més, tot seguint a 
Jesucrist salvador, esdevé servei positiu a 
la societat i al món.

Com a Diòcesi seguim compromesos 
a ser austers i transparents. És un deure 
evangèlic, urgit particularment per la situ-
ació econòmica que travessem.

Moltes gràcies, doncs, per la vostra ge-
nerositat. Confiem que seguirem comptant 
amb la vostra ajuda. Tot el Poble de Déu, 
especialment els qui tenen menys recur-
sos, us ho agrairan. Nosaltres, en el seu 
nom, lloem Déu perquè hi ha germans en 
la fe disposats a ajudar, dins les possibili-
tats de cadascú.

Amb comunió i afecte de l’Esperit:

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

per l’exercici de la seva missió. Un esforç 
que hem dut a terme entre tots, incloent-hi 
també ajudes d’altres diòcesis. És el mo-
ment d’agrair a tothom la generositat des-
plegada en aquesta obra.

Actualment podem dir que la Diòcesi, 
com a tal, disposa de tots els elements 
materials indispensables i propis d’una 
Església particular. Tot i així, els mitjans 
materials a l’Església, si són ben emprats, 
sempre poden augmentar i servir a una mi-
llor evangelització. Sense oblidar el com-
promís d’ésser austers i tenint cura del 
destí evangèlic de tots els nostres béns, 
assumim avui el repte de mantenir el que 
tenim i fornir de nous mitjans la nostra tas-
ca pastoral.

Tenim molt present que forma part 
d’aquesta tasca pastoral l’atenció a les 
persones més necessitades. Elles són, han 
de ser, directament o indirectament, els 
beneficiaris preferents de tots els nostres 
béns materials. D’altra manera no seriem 
fidels al que ens demana Jesucrist.

Donem gràcies a Déu que ens ha per-
mès de gaudir, fins ara, de la solidaritat 
econòmica de tots, i li demanem que ens 
mantingui en aquest compromís, tot con-
servant en nosaltres el foc d’un amor con-
cret als germans i a l’Església Diocesana.

Amb aquest esperit, rebeu el nostre 
agraïment sincer i l’afecte fratern.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Carta del bisbe Agustí als subscriptors 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 23-9-2014

Estimat en el Senyor:
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9 voluntat revisionista, ni d’un menyspreu 

que aboqui a trencaments superficials. 
Per nosaltres, el nostre passat sempre és 
història de salvació. Hem compartit deu 
anys d’història de salvació com Església! 
Una història que inclou, tant els moments 
lluminosos com els fets foscos i que, en 
tot cas, sempre ha estat viscuda en diàleg 
amb Déu. Avui aquest diàleg segueix viu. 
Avui som davant Déu i ens presentem amb 
la humilitat dels fills: 

“Mira, Senyor, som aquí, fins aquí hem 
arribat, som els que som, arrossegant el 
llast de limitacions de tota mena... Només 
Tu saps si hem avançat o ens hem endarre-
rit, si hem estat fidels al que esperaves de 
nosaltres o ens hem desviat seguint altres 
veus... Però et donem gràcies pel que ens 
has permès de viure com Església. No vo-
lem mirar el futur refiant-nos només dels 
càlculs i les estratègies. Tan sols voldríem 
romandre en el teu camí, tot fent-lo nostre 
amb immensa confiança i recuperant la il-
lusió de servir-te amb alegria i fe renovada”.

Amb aquesta senzilla pregària voldríem 
seguir caminant. Potser algú ens dirà que 
el que veuen els nostres ulls, tot mirant la 
realitat de la nostra Església, no ens aju-
da gaire a pronosticar un futur triomfal... 
Alguns expressen enyorança i tristesa, uns 
altres critiquen buscant culpables. Nosal-
tres sabem que els passos d’una església 
en camí s’han d’ajustar al ritme de l’Espe-
rit i a la lògica de Déu.

El poeta francès Charles Péguy, deia 
que l’esperança era la virtut que més agra-
dava a Déu i que era la germana petita de 
la fe i de la caritat: les tres caminen de la 
mà, però és l’esperança qui arrossega les 
altres dues. I “¿com no viure-la, deia, quan 
ha estat Déu el primer a esperar en nosal-
tres? ¿No va ser Ell el primer a ser agosarat 

Desè aniversari de la Diòcesi de Sant Fe-
liu de Llobregat

Catedral de Sant Llorenç, 12-9-2014

Germans tots:
La nostra mirada avui es dirigeix vers 

la petita història que hem viscut plegats 
al llarg de deu anys com Església Dioce-
sana. Recordem els inicis, les incerteses i 
primers contactes. Tenim presents també 
els moments compartits amb marcada sig-
nificació diocesana, així com les successi-
ves propostes i projectes a curt termini, les 
experiències compartides que han marcat 
el nostre itinerari...

Podríem celebrar aquest desè aniver-
sari recollint i presentant resultats i balan-
ços, com qui revisa una tasca, responent a 
la pregunta de si “hem tingut èxit”. Però, 
què vol dir “èxit” a la vida de l’Església? 
On són, quins són, els resultats dels deu 
anys de vida diocesana? Només Déu ho 
sabrà... En el marc de la present celebra-
ció la nostra mirada haurà de ser una mica 
diferent, s’haurà de fixar més aviat en un 
altre objectiu.

Ja sabeu que, segons la nostra fe, la his-
tòria no és una acumulació de fets sense 
color ni sabor. La mirada a la història per 
nosaltres no neix d’una curiositat, ni d’una 

[ ]Homilies
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d’esdevenir protagonistes, amos i senyors 
de la vinya i del treball.

Així, ens movem davant la nostra Es-
glésia entre l’amor i el despreniment, és a 
dir, procurant un amor que, permet gaudir 
de l’encontre, però que sobretot es tra-
dueix en servei gratuït. Si mai ens veiem 
temptats de deixar-nos portar per neguits 
i queixes, que tan sovint apareixen sota 
aparença de zel pastoral i de compromís 
responsable, mirarem d’esbrinar d’on 
neixen, si de l’amor o de l’orgull i la com-
plaença que vol retenir l’obra feta com a 
pròpia. 

A l’hora de mirar vers l’endemà, ens 
caldrà conseqüentment lliurar-nos a les 
mans de Déu i trobar-nos treballant a l’in-
terior de la seva feina. Ja als inicis entení-
em que era el moment de practicar aquella 
experiència fonamental d’abandó a les 
mans de Déu, tot recordant que, en efecte, 
aquestes mans de Déu hi són sempre i que 
responen a un amor cert i eficaç, tal com 
ho veiem en Jesucrist. En aquest sentit, el 
compromís no serà tant tenir o fer grans o 
noves iniciatives, sinó treballar segons les 
maneres i l’estil propis de Déu. En definiti-
va serà el compromís d’ajustar les nostres 
mans a les mans de Déu.

Per altra banda, la seguretat i confiança 
no podran ser actituds voluntaristes. No li 
agraden a Déu ni l’alegria forçada ni el fals 
somriure. Quan sant Pau mira les comuni-
tats, com ara la de Corint, no menysté els 
dons que veritablement les enriqueixen, 
no els nega ni els oblida. Si no fos així, com 
diria santa Teresa d’Àvila, “si no reconei-
xem en nosaltres mateixos els dons que 
ens ha fet Déu, ¿per què donar-li gràcies, 
per què lloar-lo i estimar-lo?” Certament 
hem rebut regals de l’Esperit al llarg dels 
deu anys de vida diocesana. Aquests re-

deixant a les nostres mans la creació i el 
destí immediat de la història?” Pensem ara 
en nosaltres: ¿No hem rebut a les nostres 
mans, fa deu anys, com a gest veritable-
ment sorprenent i agosarat de l’Esperit, el 
destí de la nostra Església Diocesana? ¿No 
ha de ser aquest un dels brolls per on raja 
l’aigua de l’esperança?

Certament sí. Recordeu el que vàrem 
viure als inicis del nostre camí com a Diò-
cesi? Avui escoltem el diàleg de Jesús amb 
el Deixeble estimat i Maria, en clau eclesial 
(Jn 19). Jesús parla des de la Creu, plenitud 
d’amor i, per tant, de fecunditat salvadora. 
Sant Joan és Apòstol, fill engendrat en el 
si de l’Església, que alhora rep la missió 
d’acollir i servir a Maria, personificació de 
la mateixa Església. Aquesta Església és 
lliurada a l’Apòstol com nova esposa, que 
mereix, no només ser rebuda tal com és, 
sinó, sobretot, ser estimada i servida.

Així vàrem rebre fa deu anys la Diòce-
si de Sant Feliu de Llobregat. Només que 
sant Joan, el Deixeble estimat, havia après 
a estimar del millor mestre i nosaltres pot-
ser no estem a la seva alçada.

Però sí que tenim ben clares i fermes 
dues conviccions. La primera, que, per 
tal de servir la Diòcesi de Sant Feliu com 
Crist ens demana, l’hem d’estimar. I hem 
de dir que l’estimem de debò, amb l’amor 
universal i gratuït propi del Bon Pastor, no 
per “obligació”, sinó perquè el seu ésser 
concret ens ha guanyat el cor. La segona, 
que tenim ben present que aquell que 
posà a les nostres mans, limitades i febles, 
aquesta vinya segueix essent-ne l’amo. 
Tant l’Apòstol com l’Església continuen vi-
vint de la fecunditat de l’amor que raja des 
de la Creu de Jesucrist. És per això que, a 
fi de tastar el goig de l’esperança caldrà, 
en primer lloc, renunciar a tota pretensió 
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9 aparent, aquestes dues direccions s’hau-

ran de donar simultàniament i això només 
serà quan tot neixi de la mateixa font: el 
cor de cadascú de nosaltres, convertit sin-
cerament a Jesucrist. Quina altra cosa po-
dran esperar de nosaltres els nostres ger-
mans que més necessiten i criden, des de 
la seva pobresa, ser estimats en concret, 
tal com Jesucrist els estima?

En concloure aquesta celebració i, pot-
ser també al llarg de tot l’any celebratiu, 
restem amb aquella imatge que ens ser-
veix el llibre del Fets dels Apòstols: la pri-
mera assemblea de l’Església, expectant, 
disposada a rebre la força de l’Esperit, al 
mig de la qual hi ha Maria. Es respira en 
el silenci complicitat, memòria, tensió vers 
el futur, pregària... i, sobretot, una matei-
xa força de l’amor compartit, que travessa 
els braços i les mans unides. Una mateixa 
mirada, posada no en cadascú, ni en els al-
tres, sinó en l’endemà, on espera el món i 
potser els braços de Jesucrist que voldran 
regalar-nos altres reptes, altres dons, una 
nova participació en la plenitud futura.

Amb una Església així, podem i volem 
caminar. Que el Senyor, per intercessió de 
Maria ens ho concedeixi.

gals, ésser conscients de la seva existèn-
cia, també ens ajuda a mirar el futur espe-
rançadament: seguint el llenguatge paulí, 
diríem que són motius per “gloriar-nos en 
el Senyor”.

Tanmateix, reconèixer en nosaltres els 
dons de l’Esperit per assumir els reptes 
del futur, no treu la responsabilitat d’as-
segurar l’actitud humil. Cada do de Déu 
comporta una tasca i una responsabilitat. 
Ressonaran sempre a les nostres oïdes, 
per una banda, aquells missatges de sant 
Pau: “Què tens que ho hagis rebut?” (1Co 
3) i, per l’altra, aquelles altres paraules de 
Jesús: “Què has fet dels talents que et vaig 
deixar?” (cf. Mt 25). Així, les mans que re-
ben agraïdes són, han de ser, alhora mans 
treballadores.

Edith Stein, seguint un pensament de 
sant Agustí, insisteix que “nosaltres no 
som sinó pidolaires de Déu... i que només 
en un cossi buit pot vessar Déu la seva 
gràcia”. Les nostres mans avui són presen-
tades davant Déu a la manera d’un cossi 
o una escudella buides. Però, sabeu com 
han esdevingut buides? Són buides per-
què tot el que les omple, tot el que de fet 
tenim, és lliurat sacrificialment per amor 
actiu, sigui directament a Déu mateix, si-
gui als germans.

És per això que la nostra celebració 
significa també renovació de la nostra res-
ponsabilitat. Fer créixer l’Església de Sant 
Feliu, segueix estant a les mans de l’Espe-
rit. Però un Esperit que vol travessar i ani-
mar mans humanes, és a dir, les nostres 
mans. És la força de l’amor que fa créixer 
l’Església: l’amor que ofereix a Déu i als 
germans tot el que un té la fa créixer, tant 
en profunditat, com en extensió. Recor-
dem que si volem que aquest creixement 
no sigui artificiós, merament formal o 
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ríem és que fossin aquestes sensibilitats 
les que dictessin, sens més, la identitat del 
monestir. Les sensibilitats només podran 
demanar accents específics d’una única es-
sència de la vida monàstica contemplativa. 

Era ja clàssica l’admiració que desper-
tava la comunitat monàstica als ulls dels 
fidels, pel que significava de renúncia i 
“sacrifici”. Resultava una apreciació re-
duccionista i, en certa manera, desviada. 
Coneixem altres valoracions, com ara la 
dels qui aprecien la vida comunitària in-
tensa o l’austeritat o l’estat de pau interior 
i el silenci, o la litúrgica ben feta... És clar 
que tots són elements de la vida monàs-
tica. Però tots poden donar-se sense allò 
essencial i només allò essencial pot ser 
motiu de veritable valoració.

Els ulls sensibles a les renúncies, no 
hauran de considerar-les com a mèrits, 
sinó com possibilitats de més amor, d’un 
amor més perfecte o més pur des del punt 
de vista personal, sense caure en les típi-
ques comparacions dels estats de vida. Els 
ulls sensibles a la vida en comunitat, als 
estats psicològics o a la bellesa formal, 
hauran de anar més enllà i esbrinar les llui-
tes profundes de recerca de la veritat i de 
vivència de l’amor de l’Esperit que hi ha al 
darrere d’aquells elements, sostenint-los i 
donant-los suport.

És ben coneguda la imatge que, si més 
no en èpoques de la Baixa Edat Mitjana, 
feia determinada eclesiologia per explicar 
què significava cadascuna de les parts del 
Cos Místic que és l’Església, sota el sím-
bol del cos humà: els ulls, deien aquells 
autors, són les monges i monjos contem-
platius; per ells l’Església veu i mira el seu 
Espòs.

Cadascú s’estima molt els seus ulls. La 
mirada manifesta l’amor, i alhora els ulls 

Article del Sr. Bisbe per a la revista Enllaç

Juliol 2014. 

La mirada contemplativa
Se’ns planteja, avui d’una manera par-

ticular, la valoració que fem a l’interior de 
l’Església dels monestirs contemplatius. 
No parlem d’una possible valoració des de 
fora de l’Església, que, tot i poder ser po-
sitiva, sempre tindrà el risc de restar curta, 
parcial o fins i tot errònia. És a l’interior 
de l’Església on tenim el compromís d’en-
certar en allò que és el monestir contem-
platiu, el seu valor, el seu carisma propi, 
la riquesa que aporta al conjunt del Poble 
de Déu. Volem dir que només els ulls evan-
gèlics podran copsar la seva essència, els 
ulls que pertoquen ala veritables segui-
dors de Jesucrist.

La urgència i la transcendència d’aques-
ta valoració ve del compromís que el mo-
nestir té de ser significatiu, alhora que 
fidel al seu propi carisma. Tot esforç que 
es limiti a cavis d’imatge o a una assimi-
lació sense discerniment d’allò que dema-
na l’estat d’opinió general, acabarà tard o 
d’hora en el fracàs, a més del risc de false-
jament i engany. 

Tot i això acceptem que cada època té 
les seves sensibilitats. El que no accepta-

[ ]Articles i
altres escrits
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9 va inspirar al genial arquitecte i als seus 

patrocinadors. Volem romandre oberts a 
una sana col·laboració amb les autoritats, 
perquè, com a tal obra d’art, la Cripta de la 
Colònia Güell estigui a l’abast de tothom, 
sense perjudici del compliment del sentit i 
finalitat que té per la seva naturalesa.

Esperem que puguin fruir de la seva be-
llesa i del seu sentit profund, tot donant 
gràcies a Déu pel do que hem tingut en la 
persona i en l’obra de Antoni Gaudí.

Benvinguts i gràcies.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

El vertader Israel. Significació teològica i 
pastoral de la disputa de Tortosa

Conferència pronunciada pel bisbe Agustí 
a la seu del Patronat de la Sagrada Família, 
coincidint amb el 600 aniversari de la con-
trovèrsia entre cristians i jueus a Tortosa. 
La xerrada s’emmarca en l’acte del lliura-
ment de premis del XIV Concurs de Poe-
sia organitzat per la Fundació Fe i Cultura 
Mossèn Manyà.

Tortosa, 28-10-2014

OBJECTIU
§ En el marc de la celebració dels 600 

anys de la cloenda de la famosa Disputa 
de Tortosa ens preguntem quin sentit pot 
tenir per nosaltres avui aquell fet, més 
enllà del seu significat com esdeveniment 
que pertany a la història de la ciutat amb 
un relleu ben important, eclesiàstic i civil.
§ Aquella va ser una disputa formal 

i essencialment teològica. Però, com sa-
bem, amb uns efectes transcendentals a la 
cultura i la vida social. 

ens permeten gaudir de la bellesa d’allò 
estimat. Això sí pertoca a l’essència de la 
vida contemplativa monàstica. Hom pen-
sa que només aquell que arriba a valorar 
el veure i el mirar a Jesucrist en diàleg 
d’amor, podrà apreciar la vida monàstica 
tant com s’estima els seus propis ulls.

Caldran algunes altres condicions, que 
hauríem de donar per suposades, com ara 
un sentit profund de comunió eclesial, una 
convicció del valor de la pregària, una con-
vicció del que significa estimar vertadera-
ment... No ens haurà d’estranyar que no 
tots valorin correctament la vida monàs-
tica contemplativa com desitjaríem. Però 
ja ho va dir Jesús: “molts miren però no hi 
veuen...” (Mt 13,13) i “T’enalteixo, Pare, 
perquè has revelat als senzills tot això que 
has revelat als savis i entesos” (Mt 11,25)

+ Agustí Cortés Soriano. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Salutació al Congrés Mundial sobre Gau-
dí a la Colònia Güell

Barcelona, 8-10-2014

Autoritats i membres del Congrés Mundial 
sobre Gaudí:

Permeteu-me unes breus paraules de 
benvinguda, de part de la Parròquia del 
Sagrat Cor, que es reuneix i celebra el seu 
culte des de fa cent anys en aquest temple, 
joia arquitectònica del gran Antoni Gaudí. 
Benvinguts també de part de la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat, a la qual pertany 
aquesta parròquia. La llarga trajectòria 
d’aquesta comunitat ha estat un bé per 
a la conservació i difusió d’aquest monu-
ment cultural i volem que continuï sent-ho, 
en fidelitat a la intenció que originàriament 



2 8 1

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

9

B i s b e  d i o c e s à

bé de manera extraoficial, per tal d’atraure 
els jueus i incorporar-los al cristianisme”.

També hi és present aquesta barreja de 
problemàtiques, encara que la seva con-
vocatòria era de caire teològic i pastoral. 
Sense oblidar aquest fet, aquí ens interes-
sa fixar-nos en la vessant religiosa i teolò-
gica, pel seu relleu i pel significat que avui 
pot tenir per nosaltres. En concret ens fi-
xem en el fet que el conflicte humà genera 
una teologia i amb ella una corresponent 
actitud eclesial i pastoral. El nostre objec-
tiu és esbrinar la teologia, que vol respon-
dre a la qüestió de la relació amb el judais-
me. Quin interès pot tenir avui, més enllà 
de la curiositat històrica? Veurem que els 
punts que s’hi troben implicats toquen el 
cor de la nostra fe, alhora que el diàleg 
amb el món.
§ La qüestió de la relació amb els ju-

eus a la història i als inicis del s. XV. 
Des dels inicis del cristianisme els fi-

dels han hagut de respondre al fet de la 
persistència del judaisme després de Crist: 
quin sentit té, com relacionar-s’hi, com res-
pondre a les seves interpel·lacions: p. ex. 
Carta als Romans (cc. 9 i 11), la Carta als 
Hebreus, St. Justí (Diàleg amb Trifó i molts 
d’altres, com el Contra Celsum, d’Oríge-
nes, Contra Judaeos de Tertulià, l’homònim 
d’Isidor de Sevilla... etc.). Història apassi-
onant i turbulenta, alhora que fecunda: els 
problemes desperten la intel·ligència, el 
poder de la qual, per cert, mai no ha estat 
negat per la fe cristiana –sobre la base de 
la convicció que el Logos de Déu, el Verb, 
Jesucrist, inclou el logos humà– a fi i efecte 
de donar-ne raó, i posteriorment des de la 
intel·ligència es projecta la praxi pastoral.

En aquest marc es desenvolupa una 
sana i fecunda apologètica. Aquesta mira 
de donar raó, justificar lògicament la fe 

(Nota: sempre la fe i la teologia té un 
efecte en la vida social i política; però més 
encara en aquell temps quan la mútua im-
plicació dels dos àmbits era fins i tot insti-
tucional i quan la tradició específicament 
jueva (AT) obeïa a un règim teocràtic...)

DE QUÈ ES TRACTAVA A LA DISPUTA DE 
TORTOSA

La Disputa de Tortosa fou una resposta 
pastoral –teològica– eclesial institucional 
(efectes socials i polítics) a la denominada 
“qüestió jueva”.

La qüestió jueva, és a dir, les relacions 
entre cristians i jueus, als inicis del segle 
XV a Tortosa, a la Corona d’Aragó, a tota 
la Península Ibèrica i, per suposat, a tota 
Europa, és de primer ordre. Afecta a tots 
els àmbits de la convivència, l’econòmic, 
el polític, el de la relació social quotidiana, 
el personal i, evidentment, el religiós. Es 
pot entendre que tots aquests aspectes 
estan barrejats a l’hora de viure el proble-
ma de les relacions entre cristians i jueus. 
Un problema que roman ben viu als segles 
XIV i XV, encara que té les seves manifesta-
cions més cridaneres en alguns moments 
crítics en forma de manifestos, conflictes 
violents, discussions, etc. 

La Disputa de Tortosa va significar un 
moment totalment rellevant, d’una cons-
ciència explícita i pública de la qüestió. El 
millor estudi realitzat fins ara, el del pro-
fessor Antonio Pacios López, la qualifica 
com “la més important de totes les dis-
putes a tota l’Edat Mitjana entre cristians 
i jueus”. Els seus “organitzadors – segons 
aquest investigador – lluny de considerar-
la com un fet aïllat, més aviat la varen mi-
rar com a continuació, millor, culminació 
dels esforços que al llarg de tota l’Edat 
Mitjana havia fet l’Església, bé oficialment, 
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9 la revolta i assalt a les juderies en 1391, 

secundant l’atiament d’un moviment anti-
semita general (iniciat a Sevilla, després a 
Castella i Aragó), amb resultat de morts i 
altres forçats a convertir-se.

El motiu de l’enfrontament era tot un 
conjunt de raons de tipus econòmics (els 
jueus eren els banquers que prestaven co-
brant interessos fins del 25 i 30%), socials 
(el bloc tancat que vivien i actuaven endo-
gàmicament), polítics (hàbil presència dis-
simulada però efectiva en àmbits de po-
der; l’incipient nacionalisme com projecte 
d’unitat interna) i religiosos (discussions 
doctrinals, protestes de jueus i les tradi-
cionals acusacions d’assassins de Crist i 
perseguidors de l’Església, per ceguetat 
de fe i pecat moral d’ambició i materia-
lisme). La qüestió, per tant, no serà tant i 
només la pacificació, sinó com ha de ser el 
tracte mutu i, en concret, què han de fer el 
cristians davant aquesta situació.

El poder polític normalment mirava de 
garantir la unitat interna enfront a un “ele-
ment estrany”; el poder eclesiàstic busca-
va la conversió.

Sant Isidor de Sevilla (Concili IV de Tole-
do) havia defensat la llibertat per abraçar 
la fe, enfront a les disposicions de Sisebut. 
El papa Calixte II a la butlla Sicut Judaeis 
de 1120, ratificada per altres papes, prohi-
bia la conversió forçosa dels jueus. Hi ha 
una llarga tradició de disputes públiques 
que recorden les disputes de Sants Pares, 
com St. Agustí, amb faccions i heretges: 
París a 1240; Barcelona, 1263 (presidi-
da pel rei Jaume I i organitzada per Sant 
Raimon de Penyafort). Aquestes Disputes 
s’entenen en la línia de l’acció pastoral 
de sant Vicent Ferrer: busquen convèncer 
amb raons teològiques el jueu per tal que 
es convertís a la fe. Cal inscriure-les, per 

cristiana, i establir un diàleg amb els jueus, 
fundat en la confiança de la raó comuna hu-
mana, capaç de cercar la veritat. Com es pot 
entendre, les relacions no han estat sempre 
de pur “diàleg” racional: gairebé sempre 
han estat presents, amb diferents graus 
d’intensitat condicionant, moltes qüestions 
de tipus social (polítiques, econòmiques, 
culturals) i eclesials. No cal dir que dintre 
de l’Església s’han donat corrents teològics 
i pastorals que han incidit directament en la 
relació amb el judaisme com a tal i amb els 
jueus concrets, segons una barreja indiscri-
minada d’ambdues realitats.

No entrem en les circumstàncies con-
cretes de la Disputa: ens interessen en la 
mesura que determinen aquella teologia. 
Seran ben conegudes per vostès, que dis-
posen d’estudis autoritzats, com ara el de 
Roc Salvadó Poy, Els conversos tortosins i 
la Inquisició, RECERCA nº 3, (1999), UNED 
(ed.) i sobretot, la suara citada Introducció 
que encapçala l’edició de les Actes de la 
Disputa, a cura de A. Pacios López, “La Dis-
puta de Tortosa”, Madrid Barcelona 1957, 
2 vols. (amb una anàlisi de la posició de 
Baer, en la seva “Historia de los judíos en 
España”, qualificant-la de “tendenciosa”); 
recentment l’estudi de Nicolás López Ma-
tínez Teología de controversia sobre judí-
os y judaizantes españoles del siglo XV. 
Ambientación y principales escritos, AHIg 
1 (1992); o actualment les interpretacions 
històriques de Joseph Pérez, Los judíos 
en España, (Marcial Pons Historia) Madrid 
2005, 135-138.
§ ¿Quin era l’objectiu i quines les ma-

neres de la Disputa de Tortosa?
Tenim present la forta tensió que es 

respirava en l’ambient social entre les co-
munitats jueva i els cristians. Una tensió 
que havia tingut el seu moment àlgid en 
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Una dada important per entendre el 
fons de la polèmica. Com assenyala Nico-
lás López Martínez, molts jueus estaven to-
cats d’averroisme. Això significava: a) que 
“el canvi de religió, segons circumstàncies, 
podia atribuir-se a la providència divina, de 
manera que personalment no significava 
gran cosa” (citant a I. F. BAER); b) en la rela-
ció filosofia – teologia s’afirmava la possi-
ble doble veritat, “la qual cosa no volia dir 
que una afirmació pogués ser alhora verda-
dera en filosofia i falsa en teologia, o vice-
versa, sinó que una veritat que és sempre 
la mateixa, és clarament entesa en filosofia 
i al·legòricament expressada en teologia”. 
La demostració “científica” racional, però, 
només correspon a la filosofia (fonamen-
talment Aristòtil), a la qual se subordina 
la teologia, en el sentit que aquella havia 
de determinar quines coses de la teologia 
s’havien d’interpretar al·legòricament i 
com. Cal reconèixer també la possible in-
fluència del jueu Maimònides, que també 
fa prevaldre la raó filosòfica, encara que 
fins que aquesta no pugui demostrar (com 
ara l’eternitat de la matèria i la creació...). 
Volem dir que en el fons hi havia la qüestió 
fe – raó i el seu correlat de la “raonabilitat” 
(validesa) de la fe, com a font de coneixe-
ment... De fet les argumentacions són exer-
cicis de raó lògica. Significativament dos 
rabins que mantingueren la seva postura 
irreductible eren de tendència averroista. 
En tot cas, les dues parts tenien clar que 
es tractava d’una qüestió teològica, que 
suposava la fe.

LA QÜESTIÓ CENTRAL CRISTOLÒGICA.
L’argument central: si el Messies ja és 

arribat; si l’esperat és o no Jesús de Nat-
zaret; si Ell és Déu i Home. Jeroni de Santa 
Fe, que al seu discurs inaugural assenyala-

tant, no en la literatura simplement contro-
versista, sinó en el sentit de l’apologètica. 
Tot i així, no deixaven de constituir una 
font de conversions forçades.

La darrera, més important i llarga de les 
disputes, és la de Tortosa. El 7 de febrer 
de 1413, comencen 67 sessions, fins al 13 
de novembre de 1414 a Sant Mateu. Con-
vocats pel papa cismàtic Benet XIII. Amb 
una mitjana d’assistència de 1000 – 2000 
espectadors. Protagonista per la part ca-
tòlica Jeroni de Santa Fe (un jueu convers, 
Yehosuá Ha Lorqui, convertit per sant Vi-
cent Ferrer), sobre el text base de 24 tesis 
redactades per ell, extretes del seu llibre, 
precipitat de la seva recerca personal du-
rant 20 anys. Presència de 16 rabins, ex-
ponents científics de les aljames d’Aragó, 
obligats a assistir-hi, evitar una postura 
passiva i participar lliurement (enfront al 
que afirmava Baer en 1931), vuit dels quals 
intervingueren. Objectiu concret: provar 
amb les escriptures jueves, el Talmud bà-
sicament (que en les 7 darrers sessions 
seria acusat d’errors), que el Messies fou 
Jesús de Natzaret. El resultat de la Disputa 
fou la conversió de líders jueus, de classe 
influent, mentre que sant Vicent Ferrer ha-
via convertit gent més nombrosa, però del 
poble. Tret dels rabins Ferrer i Albó que es 
negaren a fer-ho, els rabins varen signar 
una declaració dels seus errors. Donà peu 
a les butlles Contra Judaeos i Etsi docto-
ris gentium, que per alguns significava el 
“màxim exponent de la repressió jueva 
medieval” (GEC).

FE I RAÓ, TEOLOGIA I FILOSOFIA, QÜES-
TIÓ IMPLÍCITA. 

Mirem d’esbrinar les qüestions fona-
mentals que són al darrere o sota la super-
fície de les discussions.
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9 proves extrabíbliques, s’aporten proves 

bíbliques: Is 9,5-7; Gn 49,10; Dn 9,24-27 
(incidentalment Mal 3,1 i Ag 2,7-10) (tradi-
cionals en l’apologètica cristiana antijue-
va; font principal el Pugio fidei de Raimon 
Martí. Són promeses d’un futur, que de-
passa tota realitat temporal...)

La segona gran Qüestió està desenvo-
lupada a partir de la Sessió 23, segons les 
objeccions jueves (R. Mataties, R. Ferrer 
i R. Astruch) a la demostració de Jeroni. 
Aquest les respondrà a les sessions 49-
63. La gran objecció dels jueus era que 
Jesucrist no acomplia les condicions que 
l’Escriptura assenyalava per al Messies. 
Aquestes condicions, però, segons el ca-
tòlics no eren les que deien els rabins: ells 
pensaven que el Messies seria una be-
nedicció exclusiva d’Israel (tots el pobles 
sotmesos), a més de ser una benedicció 
exclusivament temporal (barreja de patri-
otisme i reivindicació): el Messies crearia 
les condicions externes necessàries per 
acomplir la Llei, que de si ja conté tots els 
bens espirituals suficients, és a dir, l’allibe-
rament de la captivitat, tornar a posseir la 
terra promesa i la reedificació del Temple. 
Convé observar el pelagianisme inclòs.

Les sis condicions que els jueus creien 
que s’havien de complir amb la vinguda 
del Messies i les respostes seves a les pre-
guntes que els formulava Jeroni de Santa 
Fe: Pacios 67-69. La qüestió fonamental, 
per tant, era que els jueus esperaven un 
altre Messies (un altre messianisme), que 
no pas Jesucrist, per la qual cosa no podi-
en reconèixer-lo com a tal. Concretament, 
no podien acceptar que el Messies havia 
vingut, mentre el fet que el poble jueu en-
cara patís captivitat (R. Ferrer). En funció 
d’aquesta evidència s’havia d’interpretar 
tot l’AT, enfront als arguments catòlics. La 

va com a qüestió essencial la vinguda del 
Messies, havia resumit les 24 condicions 
que, segons els escrits de l’AT havia de 
complir el Messies. 

(De fet l’argument cristològic a la lite-
ratura controversista, essencialment gira 
al voltant de la qüestió Crist – Messies. 
Complementàriament apareixen altres te-
mes dogmàtics, com ara, l’Encarnació [i 
virginitat de Maria], la unió hipostàtica, la 
Trinitat, l’Eucaristia. Un dels tractats més 
importants de l’època ho confirma: el Es-
crutinium Scripturarum de Pau de Santa 
Maria... La teologia que es fa a València, 
inclosa la que fan laics como ara Francesc 
de Pertusa és realment apologètica en-
front als jueus i centrada en la cristologia).

La cristologia, doncs, ocupa, així, el 
centre de la discussió. Va ocupar les nou 
sessions primeres, tenint en la 5a. el seu 
moment cimal, quan els rabins acceptaren 
que el Messies havia nascut el mateix dia 
de la destrucció del Temple. Pacios dedica 
la Segona part del seu estudi al contingut 
de l’argumentació, que resumeix en tres 
grans qüestions: 1a. El Messies ja ha vin-
gut i és Jesús de Natzaret; 2a. El concepte 
jueu de messianisme (les sis condicions 
que el jueus estimaven que havia d’acom-
plir el temps messiànic); 3a. El concepte 
cristià de Messies (les dotze preguntes 
que fa Jeroni de Santa Fe). En realitat no-
més dues qüestions eren decisives: la 
vinguda del Messies en Jesús i els errors 
del Talmud, tal com es va fer explícit a la 
sessió 67.

La primera Qüestió (el Messies ja és 
vingut i és Jesús de Natzaret) abraça les 
22 primeres sessions, de les quals, les 9 
primeres eren orals i les properes 12 per 
escrit. Resultat: silenci jueu, i no accepta-
ció. Nombroses conversions. A més de les 
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gument essencial cristià el va resumir sant 
Tomàs d’Aquino: “renititur fidei cristianae 
susceptae in figura”, s’accepta la tija, però 
es rebutja la flor, la figura i rebutja la reali-
tat figurada...

Es parlarà aleshores de “Nou i Nova” 
Llei – Aliança – Temple – Sacrifici – Sacer-
doci – Poble... Una relació dialèctica de 
distinció i identitat; de mútua implicació i 
separació... 

La connexió lògica (teològica) d’aques-
tes qüestions es correspon de fet amb el 
procés històric, alhora condicionat per 
l’esdeveniment del “alboroto de Toledo” 
(1449) o assetjament i atac contra els ne-
oconversos que desemboca en la “Sen-
tencia-estatuto”, de l’alcalde Pedro Sar-
miento, que els declara inhàbils i dignes i 
exclosos de càrrecs públics... L’interès cris-
tològic es desplaça vers l’Eclesiologia. Ara 
la gran qüestió és la defensa de la igualtat 
fonamental de tots el batejats i la unitat es-
sencial de l’Església. Sorgeix així una ben 
interessant i rica teologia sobre l’Església. 
Joan de Torquemada (no confondre amb 
l’inquisidor Tomàs) obté del papa Nicolau 
V la butlla “Humano generis inimicus” 
(1449) condemnant la Sentencia i tots els 
qui discriminaven els conversos. En aques-
ta mateixa línia: la “Instrucción” i el seu 
tractat “Contra algunos zizañadores de la 
nación de los convertidos del pueblo de 
Israel” del bisbe de Conca, Lope Barrien-
tos. 

L’ÚS DE L’ESCRIPTURA: EL VERTADER 
SENTIT ESPIRITUAL.

Ja va advertit Jeroni, responent al mes-
sianisme jueu a la sessió 23, que les pro-
fecies sobre el Messies calia entendre-les 
“espiritualment” (victòria sobre el pecat, 
perdó, Poble i Temple espirituals, etc.). 

discussió, per tant va passar a ser sobre 
el messianisme (quin Messies, quina es-
catologia): sessions 26 (22-V-1413) a la 45 
(30-VIII-1413).

Dins la qüestió cristològica i messiàni-
ca, encara hi havia aquella més essencial: 
el Messies sofrent, que el Messies patís 
acomplint la seva missió salvadora. Era la 
qüestió central del NT, val a dir, la verifi-
cació en Jesús de la figura del Servent de 
Déu d’Isaïes (particularment Is 53). És el 
fet clau, segons 1Co 1,22-23, escandalós 
per als jueus i pagans... Essencialment: el 
jueu estava disposat a acceptar la retribu-
ció del just sofrent, però el cristià afirmava 
el valor redemptor del sofriment de Crist... 
És significatiu que fos decisiva la troballa 
d’aquest misteri, el caràcter messiànic de 
la figura del Servent, per Eugeni Zolli a la 
seva conversió: ell reconeixia que aquesta 
figura era al límit del pensament vetero-
testamentari.

LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ
Lligada al messianisme de Jesús hi ha-

via la qüestió del concepte d’Història de 
la Salvació: Jesucrist, centre – plenitud 
de la Història, que compleix l’Antic Tes-
tament i alhora el depassa iniciant una 
nova era (economia) de la gràcia, que al 
seu torn obre l’expectativa de la plenitud 
en la glòria. Qüestió que esdevindrà cen-
tral en Jaume Pérez de València, per la 
seva proximitat a la S. E. Entra així en el 
conjunt argumentatiu l’estatut salvífic de 
l’economia del temps present: la gràcia i la 
Llei Evangèlica, l’Església, els sagraments, 
especialment l’Eucaristia, etc. Sobretot la 
qüestió de la doble vinguda de Crist: en el 
temps, encarnat, humil i víctima i al final 
de la història, com a Jutge gloriós, en la 
plenitud del seu Regne. En definitiva, l’ar-
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9 promesa de redempció que és el protoe-

vangeli: Gn 3,14-15 (victòria sobre el di-
able). En realitat ens trobem en el cor de 
l’argument central de la Carta als Hebreus: 
el veritable Sacerdoci, Temple, Sacrifici...

ACTUALITAT DE LA QÜESTIÓ:
Importants fets històrics han esdevin-

gut des d’aleshores: La Inquisició Espa-
nyola, l’expulsió dels jueus, l’explosió 
comercial i industrial, la massoneria, el 
marxisme i les utopies revolucionàries, el 
nazisme i l’Holocaust... el concili Vaticà II. 
Romano Guardini va escriure en 1954 un 
treball intitulat, segons la traducció argen-
tina “La cuestión judía”, però el seu títol 
original alemany vol dir “Responsabilitat” 
(Verantwortung): després de l’holocaust 
jueu ningú no es pot sentir indiferent, l’és-
ser humà un objecte productiu en mans de 
l’Estat...

Fou molt significativa la història de la 
Declaració Conciliar Nostra aetate: Joan 
XXIII encarrega al cardenal Bea una redac-
ció nuclear sobre la relació específica amb 
els jueus (1961); llarg temps fins l’apro-
vació (1965), amb esdeveniments influ-
ents, com viatge de Pau VI a Terra Sancta 
i Bombay (1964), la creació del Secreta-
riat per als no cristians (1964), l’Encíclica 
“Ecclesiam suam” (el diàleg, 1964); les 
reaccions de les esglésies entre el països 
musulmans, pressions de governs àrabs, 
reaccions d’organitzacions jueves i de 
l’Estat d’Israel... L’objectiu era mostrar el 
que hi ha en comú amb el judaisme, per 
tal d’afavorir el diàleg i la col·laboració. 
Punt de partida era LG 16 (ordenació dels 
no cristians a l’Església). NAe 4 afirmarà: 
vénen d’Israel els dons de la fe d’Abraham, 
l’elecció, l’Aliança, la Llei, el culte, la pro-
mesa irrevocable de Déu (segons Rm 9,4-

Una clau: l’ús de l’Escriptura. S’argumen-
ta sobre la base de l’AT, el Talmud, els Mi-
drashim, i segons el “sentit literal”. La part 
catòlica, però, argumenta sovint sobre els 
errors del Talmud i cal dir que també els ra-
bins varen impugnar els arguments talmú-
dics segons convenia als seus arguments 
(p. ex. sessió 10a), encara que la qüestió 
no s’aclarirà entre ells: quina és l’auto-
ritat de l’Escriptura, dels seus articles de 
fe (com ara que el Messies no ha vingut) i 
el Talmud, que com tal glossa s’hauria de 
subordinar. Sembla que el problema va ro-
mandre fins al final, ja que es tractava del 
conegut cercle hermenèutic. Cal recordar 
que la “Haggadà” jueva, era una col·lecció 
de narracions rabíniques imaginatives 
que glossaven l’Escriptura, ridiculitzades 
pels cristins a les disputes de París (1240 
i Barcelona 1363). Ja sant Tomás d’Aquino 
havia establert que només el sentit literal 
era argumentatiu. Però la diferència amb 
l’al·legòric va fent-se menys clara i, alhora, 
es va revalidant l’al·legòric, precisant que 
es tracta pròpiament del sentit espiritual 
(de l’Esperit Sant) i fins i tot profètic (com 
dimensió escatològica de la mateixa histò-
ria: Jaume Pérez de València) 

De sempre la tradició catòlica havia de-
fensat el sentit espiritual, no com un sentit 
subjectiu merament simbòlic o metafòric, 
sinó entès com el sentit que dóna l’Espe-
rit a l’Escriptura. Ja sant Agustí, assumint 
les set regles d’interpretació del donatista 
Ticoni havia manifestat que aquestes eren 
“les lleis, claus i llum dels secrets... que 
penetren els racons de tota la Llei i fan vi-
sibles els tresors de la veritat... amb elles 
s’aclareixen les coses fosques... i seran 
guia lluminosa en la immensa selva de les 
profecies”. Cal dir que el sentit espiritual 
de l’obra del Messies rau ja en la primera 
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la recerca de la pròpia glòria i de la nació 
jueva, que mirava d’aconseguir el domini 
de tots els pobles. Avui “l’Estat d’Israel i 
la Diàspora formen les dues branques de 
la dialèctica del messianisme jueu”, religió 
oberta o religió tancada (Bergson). Tro-
bem visions coincidents en Ch. Jourent i M. 
J. Lagrange. La catolicitat només es pot do-
nar en l’Esperit (els fills d’Abraham segons 
l’Esperit). Per altra banda, la judaïtzació es 
veu també en la tendència al moralisme 
pelagià.

La importància de la centralitat de la fi-
gura de Jesucrist (Misteri Pasqual) és ben 
palesa en la conversió del jueu contempo-
rani Eugeni Zolli, que hem citat a propòsit 
del seu estudi sobre l’antisemitisme. Es 
poden afegir altres testimonis de grans 
conversos del judaisme a la fe cristiana, 
que incideixen en el mateix nucli de la fe: 
les dues grans dones Edith Stein (Teresa 
Beneta de la Creu), amb la seva espiri-
tualitat i teologia de la Creu pròpia de la 
tradició carmelitana i Etty Hillesum, amb la 
seva assimilació del sofriment evangèlic, 
totes dues màrtirs a Auswischtz...

Amb una imatge patrística podem ex-
pressar el pas central de la Història Sal-
vífica i, alhora, la relació entre l’Antic Tes-
tament i el Nou, entre el Judaisme i la fe 
Catòlica: el trull del raïm, l’almàssera de 
l’oli, l’era del blat... (St. Agustí)

Sobre la significació teològica del “ju-
daisme” deixem constància de l’aportació 
del teòleg H.U. von Balthasar: La raíz de 
Jesé, en Sponsa Verbi. Ensayos teológicos, 
II, óMadrid 1964, 355-366. Aquestes són 
les seves tesis:
§ La inevitable tragèdia del trenca-

ment – sortida del cristianisme des del 
judaisme. Sant Pau: profunda vergonya i 
constant dolor omplen el seu cor, fins al 

5; 11,28-29); mantenim el parentiu, “es-
piritualment som semites” (Pius XI), som 
fills d’Abraham segons la fe; la salvació es 
troba místicament present en la història 
d’Israel; aquesta història és de salvació 
gràcies a Jesucrist; cal condemnar l’antise-
mitisme.... 

Avui, què pensar del judaisme? 
“Judaïtzar”, tal com es va donar al llarg 

del segle XV i XVI no és qüestió intranscen-
dent ni passada: significa interpretar la fe 
dins els límits de la raó (recordar el raci-
onalisme del jueu Spinoza), projectar un 
Regne de Déu intramundà... De fet, el juda-
isme es va enfortir durant el període arrià, 
abans de la conversió de Recared (a. 587), 
el qual ja va mirar de prendre mesures... 
En la mateixa línia hi ha el paper impor-
tant que varen tenir els jueus en la invasió 
musulmana, segons Amador de los Ríos i 
Nicolás López Martínez. Els messianismes 
intramundans tendeixen a sacralitzar un 
projecte polític, donant-li un pes absolut 
i universal... Incloguem el nacionalisme 
tancat. Antonio Pacios cita oportunament 
E. Zolli (Antisemitismo): 

“El hebraísmo de aquella época (la an-
tigua), y probablemente de todas las épo-
cas, según fué descubierto por los autori-
zados científicos de distinta fe religiosa, 
Hoennike y Güdemann, es una mezcla de 
universalismo y de particularismo... El uni-
versalismo abre la puerta a la propaganda 
hebrea; el particularismo se la cierra. En 
cambio el joven cristianismo, de carácter 
universalista, asocia con amplitud mayor 
elementos de vida religiosa preexistente. 
Destierra de las comunidades cristianas 
toda reminiscencia de vida nacional” 

La vocació universal es dóna en la tradi-
ció jueva de l’AT. El problema que denunci-
aven els cristians era que els jueus hi veien 
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9 punt de voler separar-se de Crist en tal que 

se superés la discòrdia”.
§ Tres tesis: A) L’obstinació d’Israel es 

troba tangible al si d’una acció redempto-
ra de Déu en la història universal, que es 
caracteritza per l’elecció i el rebuig. B) La 
reprovació d’Israel és al servei de l’elec-
ció dels gentils, que són l’Israel espiritual, 
amb arrels permanents en l’antic Israel. 
C) La reprovació històrica salvífica d’Isra-
el apunta vers una salvació escatològica 
comuna amb l’Església, en la qual s’equili-
bren reprovació i elecció.

Reconeixem un antisemitisme constant 
al llarg de la història, des dels mateixos 
pagans... fins al nazisme. La nostra postu-
ra, il·luminada per Jesucrist, davant l’anti-
semitisme es pot resumir en aquestes pa-
raules de J. Maritain:

“El nazisme ens ha revelat el veritable 
rostre de l’antisemitisme. Aquest es co-
breix sota una multitud de màscares i de 
pretextos, però en realitat és a Crist a qui 
vol matar en la seva raça”.

+ Agustí Cortés Soriano 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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9 Decret 15/14.- Nomenament d’ecònom 

Sant Feliu de Llobregat, 15-10-2014

Havent de procedir al nomenament d’ecò-
nom del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l’interes-
sat, nomenem, mentre no disposi altra-
ment, Mn. Francesc Xavier Escolà i Gené, 
DP, per al càrrec d’ecònom del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat, fins el juny de 
2015, com a col·laborador del nostre mi-
nisteri en l’església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu (c. 494).

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, 
i li conferim les facultats adients, segons 
les disposicions diocesanes.

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 de 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 16/14.- Reglament intern de les 
Càritas parroquials, interparroquials i del 
voluntariat de Càritas 

Sant Feliu de Llobregat, 15-10-2014

Havent estat presentat el Reglament de 
règim intern de les Càritas parroquials i/o 
interparroquials i del voluntariat del Bis-
bat de Sant Feliu de Llobregat, i un cop 
examinat aquest;

Decret 14/14.- Jubilació de Mn. Joan Ros-
sell i Taberner 

Sant Feliu de Llobregat, 1-10-2014

Rebuda la petició de Mn. Joan Rossell i Ta-
berner, 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 pe-
tició de jubilació del Rvd. Sr. Joan Rossell i 
Taberner la renúncia al càrrec de rector de 
la Parròquia del Sagrat Cor (Colònia Güell), 
de Santa Coloma de Cervelló, i el pas a la 
situació de prevere jubilat, per les raons 
adduïdes.

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

[ ]Decrets
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+ 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 18/14.- Jubilació de Mn. Joan Soler 
i Soler 

Sant Feliu de Llobregat, 24-10-2014

Rebuda la petició de Mn. Joan Soler i Soler, 
en què sol·licita poder acollir-se a la jubi-
lació.

Pel present document acceptem la peti-
ció de jubilació del Rvd. Sr. Joan Soler i So-
ler 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

Pel present decret, aprovem el Regla-
ment de Règim Intern de les Càritas par-
roquials i/o interparroquials i del volunta-
riat del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, 
d’acord amb els Estatuts de Càritas Dioce-
sana (Capítol IV, cf. Art. 8), i el Reglament 
que adjunto a aquest decret.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 17/14.- Nomenament del delegat 
d’Ensenyament
 
Sant Feliu de Llobregat, 24-10-2014

Havent de procedir al nomenament de de-
legat diocesà de la Delegació Diocesana 
d’Ensenyament,

Tenint en compte el bé pastoral i ate-
ses les circumstàncies personals de l’in-
teressat, nomenem, mentre no disposi 
altrament, Mn. Manuel Duaso i Izquierdo, 
DP, per al càrrec de Delegat Diocesà de la 
Delegació Diocesana d’Ensenyament, com 
a col·laborador en l’Església de Sant Feliu 
de Llobregat, al servei del Poble de Déu, 
esperant que l’exercirà com un eficaç ser-
vei a l’Església.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, 
i li conferim les facultats adients, segons 
les disposicions diocesanes.

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.
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9 • Mn. Daniel Palau i Valero com a re-

presentant de l’Arxiprestat de Sant Vicenç 
dels Horts

• Mn. Joan Puig i Mas com a represen-
tant de l’Arxiprestat de Bruguers

• Mn. Joaquim Rovirosa i Cendrós com a 
representant de l’Arxiprestat de Vilafranca 
del Penedès

• Mn. Josep-Ramon Ruiz i Ramon com a 
representant de l’Arxiprestat d’Anoia

• Mn. Josep-Vicenç Moragues i Pastor 
com a representant de lliure elecció 

• Mn. Carles Muñiz i Pérez com a repre-
sentant de lliure elecció

• Mn. Josep Torrente i Bruna com a re-
presentant de lliure elecció

• Mn. Manuel Roig i Cisteré com a repre-
sentant de lliure elecció

• Mn. Antoni Roca i Roig com a repre-
sentant de lliure elecció

• Mn. Joan Peñafiel i Maireles com a re-
presentant de lliure elecció.

Nous membres per al Consell del Presbi-
teri
 
Sant Feliu de Llobregat, 31-10-2014

Nomenament per a tres anys dels se-
güents membres: 

• Mn. Lluís Alonso i Cámara com a re-
presentant dels preveres seculars emèrits 

• Mn. Xavier Armengol i Siscares com a 
representant de delegats i Cúria 

• P. Bernabé Dalmau i Ribalta, OSB, 
com a representant dels Instituts de vida 
religiosa i Societats de vida apostòlica

• P. Josep M. Roca i Mas, SF, com a re-
presentant dels Instituts de vida religiosa 
i Societats de vida apostòlica

• Mn. Ramon M. Bosch i Vendrell com 
a representant de l’Arxiprestat de Piera-
Capellades

• Mn. Antoni Fernàndez i García com a 
representant de l’Arxiprestat de Sant Boi 
de Llobregat

• Mn. Jaume Grané i Calvó com a repre-
sentant de l’Arxiprestat de Montserrat

• Mn. Vicenç Guinot i Gómez com a re-
presentant de l’Arxiprestat de Sant Feliu 
de Llobregat

• Mn. Fermí Martín Fernández com a re-
presentant de l’Arxiprestat de Garraf

[ ]Nomenaments
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Constituïda per decret del Papa Joan 
Pau II, el 15 de juny de 2004, comença a 
caminar efectivament el 12 de setembre 
del mateix any. És una de les tres diòcesis 
resultants de la divisió de l’antiga Diòcesi 
de Barcelona. Té una extensió de 1.610,70 
Km2. Segons dades de desembre del 2013 
té una població de 1.004.406 habitants, 
repartits en 122 parròquies corresponents 
a 9 arxiprestats; 116 sacerdots diocesans, 
69 sacerdots religiosos, 17 diaques per-
manents; 43 religiosos no sacerdots i 311 
religioses.

La Seu del Bisbe o Catedral és el temple 
de la parròquia de Sant Llorenç de Sant Feliu 
de Llobregat, segons estableix l’esmentat 
Decret d’erecció. Constitueix el centre litúr-
gic i espiritual, on se celebren els actes més 
rellevants de la vida de la Diòcesi. No exis-
teix Capítol Catedralici. És regida pel mateix 
Rector de la parròquia de Sant Llorenç, no-
menat expressament per al càrrec. Per a la 
gestió del seu patrimoni material compta 
amb l’ajut de la Fundació Laurentius. 

El centre d’activitats i el domicili ad-
ministratiu és: Casa de l’Església, Carrer 
d’Armenteres 35, Sant Feliu de Llobregat, 
08980 Barcelona.

Té com a Patrona la Mare de Déu de 
Montserrat, proclamada com a tal el 6 de 
maig del 2007.

La Diòcesi no disposa de Seminari pro-
pi. Els seus seminaristes són confiats per a 
la seva formació i discerniment al Seminari 
de la Diòcesi de Barcelona.

A. La seva organització:
Tota l’organització de la Diòcesi vol es-

tar al servei de la seva vida eclesial. Per 
tant, vol respondre al que ha de ser l’Es-
glésia en un territori i a les necessitats 
concretes del Poble de Déu.

Deu anys de la vida de la diòcesi

Text complet de l’opuscle editat per a la 
revisió dels deu anys de vida de la diòcesi 

1. QUÈ ÉS UNA DIÒCESI?
“La Diòcesi és una porció del Poble de 

Déu que es confia a un Bisbe perquè la 
pasturi amb la cooperació del presbiteri, 
de manera que unida al seu pastor i re-
unida per ell en l’Esperit Sant per l’Evan-
geli i l’Eucaristia, constitueix una Església 
particular, en la qual veritablement està i 
obra l’Església de Crist, que és Una, San-
ta, Catòlica i Apostòlica” (Decret “Christus 
Dominus”, Vaticà II, n. 11)

Ens fixem en els elements essencials 
del que és una Diòcesi:

• Ésser, pertànyer, a l’Església univer-
sal, ser una porció del Poble de Déu.

• En ella es realitza i viu l’Església Uni-
versal amb tots els mitjans que Déu li 
ha donat per complir la seva missió.

• La referència constitutiva a un Bisbe, 
que la reuneix en l’Esperit Sant (co-
munió), mitjançant la Paraula (Evan-
geli) i els sagraments (Eucaristia).

2. INFORMACIÓ SOBRE LA DIÒCESI DE 
SANT FELIU DE LLOBREGAT

Dades generals: 

[ ]Altres
informacions
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9 Delegació diocesana d’Ecumenisme

Delegació diocesana de Pastoral de la Sa-
lut

Delegació diocesana de Pastoral Sacramen-
tal i Litúrgia / Delegació diocesana per a 
les Causes dels Sants

Delegació diocesana de Pastoral de Santua-
ris, Peregrinacions i Turisme

Delegació diocesana de Missions
Delegació diocesana per a la Vida Consa-

grada
Delegació diocesana de Família i Vida
Delegació diocesana d’Ensenyament
Delegació diocesana de Pastoral Vocacio-

nal
Delegació per al Diaconat Permanent
Equip diocesà de Pastoral obrera (Depe-

nent de la Vicaria de Pastoral)
Càritas diocesana: desenvolupa l’acció so-

cial institucional de la Diòcesi.
Altres serveis: Recepció i acollida a la Casa 

de l’Església, Manteniment.
• Organismes de participació i consell, tots 
ells previstos pel Codi de Dret Canònic.

Consell Episcopal, format pels Vicaris 
General i Episcopals i el Secretari General.

Consell del Presbiteri, constituït pels 
preveres, que reflecteixen la pluralitat del 
Presbiteri Diocesà.

Col·legi de Consultors, elegit entre els 
membres del Consell Presbiteral. 

Consell Pastoral Diocesà, constituït ma-
joritàriament per laics, reflectint la plurali-
tat del Poble de Déu a la Diòcesi. 

Consell Diocesà per als Assumptes Eco-
nòmics, constituït per l’Ecònom i altres 
membres, majoritàriament laics, experts 
en matèria econòmica. 

B. El seu funcionament i la seva vida du-
rant els deu anys
• Nota: lògicament la vida de la Diòcesi, en 

• Vicaries: representació del Bisbe a un de-
terminat territori o sector.

1) Vicari General, que representa el Sr. 
Bisbe en tot l’àmbit diocesà: Mn. Jaume 
Berdoy.

2) Vicaris Episcopals, que representen 
el Sr. Bisbe, cadascú en el propi àmbit: 
dos territorials, la Vicaria que comprèn 
les comarques Garraf, Alt Penedès i Ano-
ia, atesa pel mateix Mn. Jaume Berdoy, i la 
Vicaria del Baix Llobregat, atesa per Mn. 
Antoni Roca; una de “funcional”, la Vicaria 
de Pastoral, atesa per Mn. Josep Maria Do-
mingo; Vicari Judicial, que representa el Sr. 
Bisbe en l’exercici del poder judicial, atesa 
per Mn. Albert Sols Lúcia.
• Les parròquies són les unitats referenci-
als de la vida eclesial: són 122 i estan agru-
pades en 9 arxiprestats.
• Organització de la Cúria: el conjunt de 
serveis a la vida del Poble de Déu. Es re-
geix pels seus Estatuts, aprovats el 15-12-
2010. A més de les Vicaries esmentades, 
comprèn: 
SECRETARIA PARTICULAR DEL SR. BISBE
SECRETARIA GENERAL. El Secretari Gene-

ral és alhora el Moderador de la Cúria. 
Departament d’Informàtica. Departa-
ment de Noves tecnologies.

ADMINISTRACIÓ DIOCESANA, que s’o-
cupa dels assumptes econòmics. DE-
PARTAMENT DE PATRIMONI, gestiona el 
patrimoni diocesà.

Delegacions diocesanes, que atenen, po-
tencien i coordinen, l’acció diocesana ca-
dascuna en el seu àmbit: 
Delegació diocesana de Mitjans de Comu-

nicació
Delegació diocesana de Pastoral de Joven-

tut
Delegació diocesana de Catequesi / Servei 

diocesà pel Catecumenat



2 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

9

S e c r e t a r i a  G e n e r a l

d’escoltar la Paraula de Déu: 2008-2009. 
- Els sagraments, celebració i vida; 

l’anunci que neix del goig compartit: 2009-
2010.

- Posem en pràctica el que hem après i 
rebut: 2010-2011.

- El compromís social cristià: 2011-2012.
- L’Any de la fe. Reflexió diocesana en el 

curs 2012-2013.

3. COM FER UNA REVISIÓ D’AQUESTS 
DEU ANYS DE VIDA?

En concret el que us demanem és que: 
personalment o en grup, feu els següents 
passos:

• 1er Fer una pregària a l’Esperit Sant.
• 2n Llegir aquest informe amb el DVD 

que l’acompanya i recordar els possibles 
detalls de la pròpia experiència diocesana.

• 3r Llegir atentament les preguntes 
que es formulen, fixant-vos bé en el que es 
demana. Després, reflexionar o dialogar 
obertament sobre elles.

• 4t Mirar de redactar unes respostes 
molt breus i concretes, per ordre, una rere 
l’altra. Si es fa en grup s’hauria d’arribar a 
una redacció fruit del consens.

Les preguntes són:
a. A la vista dels serveis i l’organitza-

ció de la Diòcesi, creus que hem de treu-
re o afegir algun altre organisme? Com et 
sembla la manera de funcionar el conjunt 
d’aquests organismes? Compleixen la 
seva funció de servir la vida eclesial?

b. Sobre la vida de la Diòcesi com a tal. 
El que hem fet i viscut com a Diòcesi, creus 
que ha estat positiu? Com podríem millorar 
per ser més fidels al que Jesucrist demana 
a la nostra Diòcesi?

c. Formular un objectiu diocesà per als 
propers tres cursos.

tant que Església Particular, és molt més 
rica del que aquí podem assenyalar. Dei-
xem constància només dels trets més sig-
nificatius de la vida diocesana “institucio-
nal”, com a tal Diòcesi en el seu conjunt.
• Podem assenyalar algunes fites més im-
portants on hem pogut viure experiències 
pròpiament diocesanes durant els 10 anys:

- Les celebracions de la Missa del Cris-
ma cada any.

- Celebració de les diferents jornades 
anuals diocesanes, organitzades per sen-
gles delegacions: Joventut, Família i Vida, 
Vida Consagrada, Pastoral de la Salut, etc.

- Proclamació de la Mare de Déu de 
Montserrat com a patrona de la Diòcesi, el 
6 de maig del 2007.

- Visita Pastoral als nou arxiprestats de 
la Diòcesi: 2007-2012.

- Inauguració de la Casa de l’Església, el 
23 d’octubre de 2010.

- Convocatòria de l’Itinerari de Renova-
ció Cristiana: desembre de 2011.

- Aprovació dels Estatuts de la Cúria Di-
ocesana: 15 de desembre de 2010.

- Cloenda de l’Any de la Fe: 24 de no-
vembre de 2013.

- Constitució de la Vicaria Judicial.
- Constitució i celebració de Càritas Dio-

cesana: 1 de febrer i trobada diocesana de 
voluntaris el 12 d’abril de 2014.
• La vida de la diòcesi ha estat determina-
da per diferents objectius pastorals dioce-
sans, que han permès reflexionar i apro-
fundir en la identitat:

- La identitat i coresponsabilitat dio-
cesana. Reflexió diocesana en els cursos 
2005-2006 i 2006-2007.

- “El que creiem i vivim, us ho anun-
ciem”. Reflexió diocesana en els cursos 
2007-2008.

- La inspiració i la comunió que neixen 
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9 roquial de les parròquies de Sant Esteve 

d’Ordal i Sant Pere de Subirats.

10 de setembre. El bisbe Agustí és entre-
vistat per al programa “El mirall de l’Es-
glésia” de Cope Ràdio amb motiu del 10è 
aniversari de la creació de la Diòcesi.
El bisbe Agustí participa en l’acte d’in-
auguració de la planta de classificació i 
reciclatge de roba de la Fundació Roba 
Amiga, de Fundació i Treball, entitats 
col·laboradores de Càritas, a Sant Esteve 
Sesrovires.

12 de setembre. El bisbe Agustí és entre-
vistat per al programa “Iglesia Noticia” de 
Cadena Cope amb motiu del 10è aniversari 
de la Diòcesi.
El bisbe Agustí presideix l’acte d’inici de 
l’any de celebració pel 10è aniversari de 
la Diòcesi, amb la presentació de diversos 
materials i actes.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia d’ac-
ció de gràcies a la Catedral de Sant Llo-
renç, en la celebració del 10è aniversari 
de l’inici del seu pontificat com a bisbe de 
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb 
important participació del poble de Déu.

13 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Sant Baldiri 
de Sant Boi de Llobregat en la presa de 
possessió de Mn. Antoni Fernández, com 
a nou rector.

14 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia dominical a la Parròquia de 
Santa Coloma de Santa Coloma de Cerve-
lló en la presa de possessió de Mn. Antoni 
Fernández com a nou rector.

15 de novembre. El bisbe Agustí presideix 

SETEMBRE

2 de setembre. Reunió de la Comissió per 
al 10è aniversari de la creació de la Diòce-
si, a la casa de l’Església.

3 i 4 de setembre. El bisbe Agustí, com a 
vicepresident de la Comissió Episcopal de 
Seminaris i Universitats, participa en la 
trobada de rectors i formadors de semina-
ris de la Conferència Episcopal Espanyola 
que se celebra a Madrid. 

4 de setembre. El bisbe Agustí inaugura 
l’exposició sobre l’Hospitalitat de Lourdes 
que restarà oberta a la Casa de l’Església 
amb motiu del centenari de l’Hospitalitat.

5 de setembre. Reunió del Consell Episco-
pal. 

6 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Sant Martí 
de Torrelles de Llobregat en la presa de 
possessió de Mn. Josep Lluís Aguilar, com 
a nou rector.

7 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Sant Esteve 
de l’Ordal, amb la presentació de Mn. Ri-
card Hernández com a administrador par-

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

la reunió executiva de la Fundació Lauren-
tius, a la Casa de l’Església.

16 de novembre. Reunió de la Delegació 
diocesana de Catequesi, a la Casa de l’Es-
glésia.

17 de novembre. El bisbe Agustí visita les 
obres de la construcció del nou temple de 
la Parròquia de Sant Antoni Maria Claret a 
Sant Boi de Llobregat.

18 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
la reunió, a la Casa de l’Església, dels 
equips de les Delegacions diocesanes de 
Joventut, Catequesi, Ensenyament i Fa-
mília, amb el treball de l’elaboració d’un 
document sobre l’educació cristiana dels 
infants i joves.

19 de setembre. Reunió del Consell Epis-
copal. 
El bisbe Agustí presideix l’Assemblea Ge-
neral anual de diaques a la Casa de l’Es-
glésia. 

20 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç 
amb motiu del Dia Internacional de l’Al-
zheimer, promogut per l’Associació de 
l’Alzheimer del Baix Llobregat. Tot seguit 
participa en el dinar organitzat per aques-
ta efemèride.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Santa Margarida, de Santa 
Margarida i Els Monjos en la presa de pos-
sessió de Mn. Valentí Alonso, com a nou 
rector.

21 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia en la Festa de la Mare de Déu 
de la Mercè a la capella Nord de Sant Feliu 

de Llobregat i amb la presència d’un grup 
significat de germanes mercedàries missi-
oneres.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Sant Pere d’Abrera en la pre-
sa de possessió de Mn. Francisco García, 
com a nou rector.
El bisbe Agustí comparteix el dinar amb la 
comunitat de germanes mercedàries mis-
sioneres de Sant Feliu de Llobregat.

23 de setembre. Reunió de la Delegació di-
ocesana de Pastoral sacramental i Litúrgia, 
a la Casa de l’Església.

24 de setembre. El bisbe Agustí concele-
bra en l’eucaristia de la Festa de la Mare de 
Déu de la Mercè, a la Basílica de la Mare de 
Déu de la Mercè de Barcelona. Tot seguit 
comparteix el dinar amb la comunitat de 
mercedaris de Barcelona.

25 i 26 de setembre. El bisbe Agustí parti-
cipa en el pelegrinatge anual al santuari de 
la Mare de Déu de Lourdes que organitza 
l’Hospitalitat de Lourdes de les diòcesis de 
la Província Eclesiàstica de Barcelona.
Reunió de la Delegació diocesana de jo-
ventut, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana d’Eco-
nomia amb els Consells parroquials d’eco-
nomia de la Vicaria del Penedès, Anoia, 
Garraf a Vilafranca del Penedès.

27 de setembre. El bisbe Agustí partici-
pa en la celebració de la beatificació del 
Servent de Déu, Mons. Álvaro del Portillo, 
bisbe de l’Opus Dei, a Valdebebas, Madrid. 

28 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Sant Cristòfol 
de Begues en la presa de possessió de Mn. 
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9 en l’eucaristia de presa de possessió del 

Cardenal-Arquebisbe Mons. Antonio Cañi-
zares, com a nou bisbe de l’Arxidiòcesi de 
València.

5 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia a la Parròquia de Sant Corneli de 
Collbató en la presa de possessió de Mn. 
Bernat Martorell, com a nou rector.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Santa Maria del Bruc en la 
presa de possessió de Mn. Bernat Marto-
rell, com a nou rector de les parròquies de 
Santa Maria i Sant Pau de la Guàrdia del 
Bruc.
VII Trobada d’inici de curs de la Delegació 
diocesana de Catequesi a la Casa de l’Es-
glésia. Celebració de l’eucaristia presidida 
pel bisbe Agustí amb l’enviament dels ca-
tequistes i animadors de grups de joves, a 
la capella del col·legi Bon Salvador de Sant 
Feliu de Llobregat.

6 d’octubre. El bisbe Agustí dóna la ben-
vinguda com a membre del Comitè d’Ho-
nor en l’acte d’inauguració del I Congrés 
Mundial sobre la figura d’Antoni Gaudí, al 
Paraninf de la Universitat de Barcelona.

7 d’octubre. Reunió de l’Equip de Pastoral 
Obrera, a la Casa de l’Església.

8 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
Missa funeral per Mn. Marciano Corral, 
prevere de la diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat al Tanatori de Ronda de Dalt, amb 
abundant participació de feligresos de la 
Parròquia de Santa Maria de Castelldefels 
on havia estat com a vicari.
Comiat de la Gna. Núria Perxés, religiosa 
de la comunitat de Dominiques de la Pre-
sentació, a la Casa de l’Església.

Josep Lluís Aguilar Campdepadrós, com a 
nou rector.

29 de setembre. El bisbe Agustí es reuneix 
amb els seminaristes de la diòcesi, al Se-
minari Conciliar de Barcelona i participa en 
els actes d’inici de curs.
Reunió de la Delegació diocesana per a la 
Vida Consagrada, a la Casa de l’Església.

30 de setembre. Reunió de la Delegació 
diocesana per al Diaconat permanent, a la 
Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana per a la 
Joventut, a la Casa de l’Església.

OCTUBRE

1 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’arxiprestos de les dues vicaries en 
l’inici de curs, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la reunió de De-
legats diocesans d’inici de curs, a la Casa 
de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Vocacional, a la Casa de l’Església.

2 i 3 d’octubre. El bisbe Agustí participa en 
la reunió de bisbes de la Conferència Epis-
copal Tarraconense.

2 d’octubre. El bisbe Agustí assisteix als 
actes d’Inauguració del curs acadèmic de 
les Facultats de Filosofia i Teologia de Ca-
talunya, on concelebra en l’eucaristia amb 
els altres bisbes de les diòcesis catalanes 
i participa en l’Acte acadèmic amb la con-
ferència a càrrec del Dr. Ignasi Roviró, “La 
bellesa salvarà el món”, a la Sala d’Actes 
del Seminari Conciliar de Barcelona.

4 d’octubre. El bisbe Agustí concelebra 
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l’Any jubilar, a la Parròquia de Santa Tere-
sa de Jesús de Gavà. Tot seguit participa 
en el sopar organitzat per la parròquia 
amb motiu d’aquesta efemèride.

17 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix la Missa funeral 
per Mn. Lluís Anton Armengol, prevere de 
la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, a la 
Parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova 
i la Geltrú.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia d’Ac-
ció de gràcies per la beatificació del Ser-
vent de Déu, Mons. Álvaro del Portillo, 
bisbe de l’Opus Dei, a la Catedral de Sant 
Llorenç.

18 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
trobada de delegats diocesans de Família i 
Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya.
El bisbe Agustí saluda els assistents a la 
Primera Jornada oberta de Tocs i Campa-
nes que se celebra a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Santa Maria de La Palma de 
Cervelló, en la presa de possessió de Mn. 
Josep Figueras, com a nou rector.
Trobada de formació i pregària organitza-
da per la Delegació diocesana de Joventut, 
a la Casa de l’Església.

19 d’octubre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Sant Antoni 
Abat de Corbera de Llobregat, en la presa 
de possessió de Mn. Daniel Palau, com a 
nou rector.

21 d’octubre. El bisbe Agustí es reuneix 
amb el Secretariat del Consell del Consell 
Pastoral Diocesà.
Trobada de la Delegació diocesana de jo-
ventut amb els rectors de les parròquies 

9 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
reunió de la Subcomissió Episcopal d’Uni-
versitats de la Conferència Episcopal Espa-
nyola, a Madrid.

10 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal. 

11 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia de la Solemnitat de la Mare de Déu 
del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil, a la 
Caserna de Sant Andreu de la Barca.
Trobada de presentació de la formació per-
manent per a diaques, a la Casa de l’Església.
Trobada de Diàleg en Família organitzada 
per la Delegació diocesana de Família i 
Vida, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Santa Maria Magdalena d’Es-
plugues de Llobregat, en la commemora-
ció del 150è aniversari de la seva erecció. 
Tot seguit participa en el sopar organitzat 
per la parròquia amb motiu d’aquesta efe-
mèride.

12 d’octubre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç, 
en la Festa de Sant Rarimi, patró secundari 
de Sant Feliu de Llobregat. A continuació 
comparteix el dinar amb els mossens de la 
ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

14 d’octubre. Trobada d’inici de curs de 
preveres i diaques, a la Casa de l’Església. 

15 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
Missa funeral per Mn. Pere Corbera, preve-
re de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 
a la Parròquia de Sant Pere, de Sant Pere 
de Ribes.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia en la 
commemoració del V Centenari del nai-
xement de Santa Teresa d’Àvila i inici del 
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9 Reunió de la Delegació diocesana de jo-

ventut amb els equips de zona 8, 9 i 16 del 
MCECC, a la Casa de l’Església.

29 d’octubre. Acta de recollida de vots per 
a la constitució del nou Consell del Presbi-
teri, a la Secretaria general.
Reunió de la Delegació diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.
Trobada dels Consells d’Economia de les 
parròquies amb motiu de la Jornada de 
Germanor, a la Casa de l’Església.

30 d’octubre. Pregària vocacional, a la ca-
pella de la Casa de l’Església amb motiu 
de la cadena de Pregària per les Vocaci-
ons que es fa durant el mes de novembre, 
conjuntament amb les diòcesis amb seu a 
Catalunya.

31 d’octubre. Reunió del Consell Episco-
pal. 

que tenen Centres d’Esplai, a la casa de 
l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Jo-
ventut, a la casa de l’Església.

22 d’octubre. El bisbe Agustí es reuneix 
amb el Secretariat del Consell del Presbi-
teri.
Visita a la Casa de l’Església dels alumnes 
de segon de batxillerat de l’Escola del Bon 
Salvador de Sant Feliu de Llobregat.

23 d’octubre. Celebració, a la Cúria, de 
l’aniversari de naixement del bisbe Agustí.

24 d’octubre. Reunió del Consell Episco-
pal, a la Casa de l’Església.

25 d’octubre. Trobada d’inici de curs de la 
Delegació diocesana d’Ensenyament amb 
els professors de religió i mestres cristi-
ans. El bisbe Agustí participa en la troba-
da i presideix l’eucaristia a la capella de la 
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Sant Esteve, de Sant Esteve 
Sesrovires on confereix el sagrament de la 
Confirmació

26 d’octubre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia de dedicació del nou temple de 
la Parròquia de Sant Antoni Maria Claret, 
de Sant Boi de Llobregat amb la presència 
de feligresos de les parròquies de la ciutat 
i diferents personalitats, entre elles, l’al-
caldessa de Sant Boi de Llobregat.

28 d’octubre. El bisbe Agustí imparteix la 
conferència: “Vertader Israel, Significat 
actual de la Disputa de Tortosa”, al Saló 
d’actes del Patronat Sagrada Família de la 
mateixa ciutat.
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V i d a  D i o c e s a n a

d’octubre de 2014, a les 11 h. a la Parròquia 
de Sant Pere, de Sant Pere de Ribes.

Mn. Lluís Anton Armengol
Prevere de l’Església de Sant Feliu de 

Llobregat. Delegat diocesà d’Ecumenisme 
i Rector emèrit de la Parròquia Sant Antoni 
Abat, de Vilanova i la Geltrú, va morir el dia 
15 d’octubre de 2014, a l’edat de 71 anys, 
confortat amb els sagraments de l’Esglé-
sia. El bisbe Agustí, el presbiteri i la seva 
família ho fan saber perquè l’encomanin, 
amb les seves pregàries, a la misericòrdia 
del Senyor. 

Les exèquies, presidides pel Bisbe 
Agustí Cortés, van tenir lloc divendres 17 
d’octubre de 2014, a les 16 h, a la Parrò-
quia de Sant Antoni Abat, de Vilanova i la 
Geltrú.

Mn. Marciano Corral Urdiales
Va morir el dia 7 d’octubre de 2014, a 

l’edat de 77 anys, confortat amb els sagra-
ments de l’Església.

Natural de Garfin (León), era prevere di-
ocesà de l’Església de Sant Feliu de Llobre-
gat. El seu darrer nomenament va ser el de 
vicari de la Parròquia Santa Maria, de Cas-
telldefels, fins l’any 2012 que és va jubilar. 

Les exèquies, presidides pel Bisbe 
Agustí Cortés, van tenir lloc dimecres dia 8 
d’octubre de 2014, a les 12 h. al Tanatori de 
la Ronda de Dalt, de Barcelona.

Units en la pregària, encomanem-lo a la 
misericòrdia del Senyor.

Mn. Pere Corbera Palau
Prevere diocesà de l’Església de Sant 

Feliu de Llobregat i Rector de la Parròquia 
de Sant Pere, de Sant Pere de Ribes, va 
morir el dia 13 d’octubre de 2014, a l’edat 
de 71 anys, confortat amb els sagraments 
de l’Església. 

Havia estat rector de les parròquies de 
la Mare de Déu del Roser de Les Fonts, de 
Sant Josep de Terrassa, de Sant Llorenç de 
Sant Feliu de Llobregat, de Santa Maria de 
Martorell i de la Parròquia de Sant Pere de 
Ribes.

Les exèquies, presidides pel Bisbe 
Agustí Cortés, van tenir lloc dimecres 15 

[ ]Necrològiques
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9 18.00 h Acollida a la Casa de l’Església, 

carrer d’Armenteres 35, Sant Feliu de Llo-
bregat

18.30 h Paraules del bisbe Agustí i pre-
sentació del material

19.30 h Trasllat a la Catedral de Sant 
Llorenç, plaça de la Vila, Sant Feliu de Llo-
bregat

20.00 h Celebració de l’eucaristia a la 
catedral

A la primera part, són convidats els 
preveres, diaques, membres del Consell 
Pastoral Diocesà i un representant de cada 
comunitat cristiana. A l’eucaristia, són 
convidats tots els fidels de la diòcesi, en la 
mesura de les possibilitats.

Els següents moments forts del desè 
aniversari diocesà seran:

• 10 de gener, presentació dels resultats 
de la revisió i els qüestionaris

• 17 de maig, festa diocesana d’acció de 
gràcies, a Montserrat.

Aquestes informacions es recullen en 
una carta-convocatòria del bisbe Agustí, 
en la qual expressa també el sentit més 
profund de la celebració: la “idea força” 
que va promoure la creació de la Diòce-
si de Sant Feliu de Llobregat va ser la de 
“portar endavant més fàcilment una ecle-
siologia de comunió”. D’aquí, se’n deriven 
tres conseqüències que animen l’esperit 
d’aquesta revisió: “posar com a fonament 
de les nostres decisions la igualtat bap-
tismal bàsica de tots els creients, enten-
dre’ns com a pelegrins arrelats al món pre-
sent i al moment històric i assumir un estil 
de vida sinodal com a Església”.

10 anys de vida de la diòcesi

Sant Feliu de Llobregat, 12-9-2014

Avui s’esdevenen els 10 anys de l’inici del 
camí del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
i del ministeri de Mons. Agustí Cortés So-
riano com a primer bisbe d’aquesta nova 
diòcesi.

Aquest desè aniversari és l’ocasió per 
endegar en tots els estaments diocesans, 
parròquies, religiosos i moviments una re-
visió agraïda d’aquests deu primers anys 
que permetrà recollir les aportacions dels 
fidels i afrontar el futur immediat de la vida 
cristiana de la diòcesi amb un renovat im-
puls.

• Com podríem millorar per ser més 
fidels al que Jesucrist demana a la 
nostra diòcesi?

• L’organització de la diòcesi, compleix 
la seva funció de servir a la vida 
eclesial?

• Quin objectiu diocesà proposes per 
als propers tres cursos?

Aquestes són algunes de les preguntes 
que el bisbe Agustí adreça als fidels, a tra-
vés d’un material (DVD i llibret amb qüesti-
onari) que serà distribuït el mateix dia 12, 
en un acte amb dues parts:

12 de setembre 2014

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

Un temple de nova planta per a la Parrò-
quia de Sant Antoni Maria Claret

San Feliu de Llobregat, 24-10-2014

Aquest temple parroquial de Sant Boi de 
Llobregat és el primer construït sencer de 
nova planta en aquests 10 anys de vida de 
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

Diumenge 26 d’octubre, a les 12.00 h, el 
bisbe Agustí Cortés presidirà la celebració 
de dedicació d’aquest nou temple parro-
quial, que té com a titular el sant missio-
ner, fundador dels claretians, que avui, 24 
d’octubre, recordem.

La primera pedra del temple que s’in-
augurarà va ser col·locada avui fa quatre 
anys. Després s’anaren fent les gestions 
oportunes per a la definició del projecte 
arquitectònic i l’adjudicació de l’obra de 
construcció, que s’ha realitzat concreta-
ment durant l’últim any.

Els arquitectes del projecte són Jordi 
Coll i Grifoll (membre de l’equip facultatiu 
d’arquitectes de la Sagrada Família de Bar-
celona) i Joan Giribet de Sebastian.

L’edifici, situat a la Ronda de Sant Ra-
mon 66-68, contempla l’espai de culte i 
celebracions litúrgiques, així com la casa 
rectoral i diversos locals parroquials. Les 
seves formes plàstiques estan plenes de 
significat en diversos detalls, com ara la 
planta del temple, en forma de peix, sím-
bol de Jesucrist, o la teulada, que evoca la 
figura de dues mans unides en forma de 
pregària.

1a Trobada de campaners

Sant Feliu de Llobregat, 13-10-2014

El proper dissabte 18 d’octubre, Tocs i 
Campanes, associació d’amics de les cam-
panes i els campanars del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat, organitza la “1a Jornada 
oberta” de campaners i estudiosos de les 
campanes, els campanars i els carillons, a 
la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, amb l’objectiu de fomentar l’estudi 
d’aquest patrimoni cultural, i la coneixença 
i relació entre les “Colles de campaners” i 
les persones interessades. S’hi espera la 
participació de les colles de campaners de 
la diòcesi i colles i campaners vinguts dels 
Països Catalans.

Els actes programats de la Jornada s’ini-
ciaran a les 10.30 h amb una repicada de 
campanes, acollint els participants al peu 
del campanar de la Catedral de Sant Llo-
renç, de Sant Feliu de Llobregat.

Després, a les 11.30 h es visitarà la Casa 
de l’Església on es continuaran els actes 
previstos. Mons. Agustí Cortés, Bisbe de 
Sant Feliu, compartirà una estona amb els 
participants a la trobada. L’acte central del 
matí, serà la conferència d’en Xavier Orri-
ols i Sendra, folklorista, musicòleg i expert 
en campanes i campanars, de Vilanova i La 
Geltrú, amb el títol: “Les campanes, sím-
bol i patrimoni”.

Després del dinar de germanor, a la ma-
teixa Casa de l’Església, glossa a la campa-
na Honorata i el reconeixement a un cam-
paner, per la seva trajectòria.
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Reunió dels equips parroquials d’economia

Sant Feliu de Llobregat, 29-10-2014

Aquesta reunió, a la Casa del’Església, s’ha 
obert amb una pregària i unes paraules 
del bisbe Agustí que ha situat l’economia 
parroquial i diocesana al servei de l’acció 
pastoral evangelitzadora, en aquests deu 
anys d’història diocesana i en el futur.

L’ecònom ha presentat els comptes 
després d’informar que s’han fet millores 
en les eines informàtiques per a gestionar 
tant l’economia parroquial com les subs-
cripcions i quotes. També ha informat del 
treball per a establir convenis amb algu-
nes entitats bancàries per millorar les con-
dicions que ofereixen a les parròquies.

També s’ha entregat tot el material per 
a la campanya de Germanor 2014.

[ ]Administració 
econòmica
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9 Un tercer element és adonar-nos que és 

una llum que es rep en el cor de la comuni-
tat cristiana, una comunitat  “en sortida” i 
en permanent conversió, fent confiança en 
el Senyor que anirà mostrant el camí missi-
oner que es demana en aquest moment a 
les nostres parròquies i en concret als cate-
quistes, citant les paraules del papa Fran-
cesc “prefereixo una Església ferida i taca-
da a una Església tancada en si mateixa”.

Paral·lelament, els catequistes d’ado-
lescents i joves han fet una reflexió acom-
panyats pels jesuïtes Roger Torres i Alexis 
Bueno.

La trobada  s’ha clos amb l’eucaristia 
d’enviament a la capella de les filles del 
Bon Salvador, acompanyada en els cants 
pel cor de gospel SIFASOL de Santa Colo-
ma de Cervelló, que ha ofert després un 
petit concert.

Trobada d’enviament de catequistes d’in-
fants, adolescents i joves

Sant Feliu de Llobregat, 5-10-2014

La Casa de l’Església ha viscut el diumen-
ge 5 d’octubre la trobada d’enviament dels 
catequistes d’infants, adolescents i joves.

Després d’una breu pregària i la pre-
sentació de la jornada a càrrec del bisbe 
Agustí i la delegada de catequesi, la Sra. 
Isabel Campmany, el bisbe Sebastià Talta-
vull, auxiliar de Barcelona i encarregat de 
la catequesi de la Tarraconense ha animat 
els equips de catequistes en aquest inici 
de curs a partir del document “La joia de 
l’Evangeli” del papa Francesc.

Ha convidat els catequistes a tenir cura 
de la trobada personal amb Jesucrist, que 
és la font autèntica de la missió de tot ca-
tequista, i de tota acció evangelitzadora de 
l’Església. És la força que ens mou a sortir de 
l’autoreferencialitat i anar a trobar les perifè-
ries per comunicar el missatge de l’Evangeli.

Ha convidat a la “dolça i confortadora 
experiència d’evangelitzar” que és conse-
qüència del trobament amb Jesucrist, fins 
i tot quan es fa aquest anunci enmig de 
situacions de dolor. I buscar el llenguatge 
adequat en un clima d’amor a cada família 
i a cada infant.

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

Any Jubilar Teresià a la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 13-10-2014

Dimecres 15 d’octubre, festivitat de Santa 
Teresa de Jesús, inicia la celebració dels 
500 anys del naixement de la santa d’Àvila. 

Teresa de Cepeda y Ahumada, conegu-
da com a Santa Teresa de Jesús, o d’Àvila, 
va néixer el 28 de març de 1515, per això 
el proper 28 de març 2015 s’esdevenen els 
500 anys del seu naixement.

El papa Francesc, a través d’un decret 
de la Penitenciaria Apostòlica del Vaticà, 
ha concedit la gràcia de l’Any Jubilar a les 
diòcesis d’Espanya, amb motiu d’aquesta 
commemoració. De manera significativa, 
aquest decret té data del 24 d’abril de 
2014, coincidint amb el 4t centenari de la 
beatificació de santa Teresa.

L’Any Jubilar Teresià començarà el dia de 
la festivitat de la santa, 15 d’octubre 2014 i 
s’allargarà tot un any, fins a la festivitat del 
2015. Per aquest motiu, el proper 15 d’oc-
tubre el bisbe Agustí presidirà l’eucaristia a 
l’única parròquia de la diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat que té com a titular la santa 
d’Àvila, a la població de Gavà.

Segons el decret vaticà, a criteri de cada 
bisbe s’estableix a cada diòcesi els llocs 

Trobada amb els equips de zona del 
MCECC 

Dimecres 29 d’octubre va tenir lloc aquesta 
reunió de la Delegació de Joventut amb els 
consiliaris, monitors i monitores responsa-
bles de les zones 8, 9 i 16 del Moviment 
de Centres d’Esplai Cristians de Catalunya, 
que corresponen al territori del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat. Va ser l’ocasió de 
compartir l’inici de curs, fixar objectius i 
criteris comuns de funcionament i organit-
zar aspectes del calendari d’activitats.

[ ][ ] Vida
Consagrada

Joventut
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Calendari litúrgic propi del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat

Actualitzat amb data setembre 2014

Gener
7 Sant Ramon de Penyafort, prevere MO
21 Sants Fructuós, bisbe, Auguri i Eulogi,  F
 diaques, màrtirs
29 Sant Pere Nolasc, prevere ML
Febrer
12 Santa Eulàlia de Barcelona,  ML
 verge i màrtir
26 Santa Paula Montal i Fornés, verge ML
Març
 6 Sant Oleguer, bisbe ML
 9 Sant Pacià, bisbe ML
23 Sant Josep Oriol, prevere ML
Abril
18 Aniversari ord. Mons. Agustí Cortés MO
23 Sant Jordi, màrtir   S
 patró secundari de Catalunya
27 La Mare de Déu de Montserrat,  S
 patrona de la diòcesi i 
 principal de Catalunya
Maig
22 Santa Joaquima de Vedruna, religiosa ML
26 Dedicació de l’església 
 catedral a la catedral S
 a la diòcesi F 
27 Sant Felip Neri, prevere ML

on es podrà guanyar el jubileu en aquest 
any de gràcia teresià. El bisbe Agustí ha 
decidit indicar als fidels de la diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat els següents llocs 
designats amb aquesta finalitat:

• Parròquia de Santa Teresa de Jesús, c. 
Pi i Margall 60, Gavà

• Monestir de la Mare de Déu del Car-
me, ctra. de Sant Martí Sarroca s/n, Vila-
franca del Penedès.

Més informació sobre el V centenari del 
naixement de Santa Teresa de Jesús:

www.stj500.cat
www.stj500.com
www.paravosnaci.com

[ ]Pastoral 
sacramental i 
Litúrgia

http://www.stj500.cat/
http://www.stj500.com/
http://www.paravosnaci.com/
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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

Textos propis de les memòries dels sants 
Joan XXIII i Joan Pau II

Sant Joan XXIII, papa

Textos propis per a la missa
Dia 11 d’octubre
Sant Joan XXIII, Papa
Comú de pastors: per un papa
Col·lecta
Déu totpoderós i etern, 
que en sant Joan XXIII, papa, 
heu fet resplendir per a tot el món 

l’exemple del Bon Pastor;
concediu-nos, per la seva intercessió, 
de difondre amb alegria la plenitud de 

la caritat cristiana. 
Per nostre Senyor Jesucrist.

Textos propis per a la litúrgia de les ho-
res

Dia 11 d’octubre
Sant Joan XXIII, Papa
Àngel Josep Roncalli va néixer a Sotto il 

Monte (Bèrgam) el 1881. Als 11 anys entrà 
al Seminari Diocesà de Bèrgam per cursar 
els estudis d’humanitats i de filosofia, i 
fou successivament alumne del Pontifici 
Seminari Romà. Fou ordenat de prevere el 
1904. Secretari del Bisbe Giacomo Maria 
Radini-Tedeschi, el 1921 inicià el seu servei 
a la Santa Seu com a President del Consell 
Central Italià de l’Obra Pontifícia de Propa-
gació de la Fe; el 1925 fou nomenat Visita-
dor Apostòlic i després Delegat Apostòlic 
a Bulgària; el 1935, Delegat Apostòlic a 
Turquia i Grècia, i el 1944 Nunci Apostò-
lic a França. El 1953 fou creat cardenal i 
nomenat després Patriarca de Venècia. 
Al 1958, a la mort de Pius XII, fou elegit 
Papa. Durant el seu pontificat, convocà el 
Sínode Romà, instituí la Comissió per a la 

      Beat Josep Tous, prevere ML
30 Beat Pere Tarrés, prevere ML
Juny
6 Beat Josep Maria Peris i Polo,  ML
 prevere i màrtir
22  Sant Paulí de Nola, bisbe ML
Juliol
4 Santa Isabel de Portugal ML
27 Sant Cugat, màrtir MO
30 Beats Cristí Roca Huguet, prevere, ML
 Constanci Roca Huguet, religiós, 
 i companys màrtirs
Agost
31 Sant Ramon Nonat, prevere ML
Setembre
1 Beat Josep Samsó i Elias,  ML
 prevere i màrtir
9 Sant Pere Claver, prevere MO
10 Beats Domènec Castellet i  ML
 Lluís Eixarc, preveres i màrtirs
19 Santa Maria de Cervelló, verge ML
24 La Mare de Déu de la Mercè   F
  patrona de la Província 
 Eclesiàstica de Barcelona
Octubre
11 Sant Joan XXIII, papa ML 
22 Sant Joan Pau II, papa ML
24 Sant Antoni Maria Claret, bisbe MO
Novembre
5 Beata Maria Ràfols, verge ML
6 Sants i beats màrtirs del s.XX  MO
 a Espanya 
20 Beata Isabel Ferrer i Sabrià i  ML
 companyes, verges i màrtirs
Desembre
16 Sant Josep Manyanet, prevere ML
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9 meva mort és a les vostres mans, i prop del 

vostre cor. Per una banda, tremolo perquè 
s’acosta l’última hora; per l’altra, confio i 
miro cap endavant dia a dia. Em sento en 
la condició de sant Lluís Gonzaga. Conti-
nuar les meves ocupacions, sempre amb 
esforç de perfecció, però més encara pen-
sant en la divina misericòrdia. Pels pocs 
anys que em queden de viure, vull ser un 
sant pastor en la plenitud de la paraula, 
com el beat Pius X el meu predecessor, 
com el venerat cardenal Ferrari; com el 
meu monsenyor Radini Tedeschi, mentre 
va viure i si hagués continuat vivint: «Que 
Déu m’hi ajudi».

Aquests dies he llegit sant Gregori i 
sant Bernat, tots dos preocupats per la 
vida interior del pastor que no ha de sofrir 
per les preocupacions materials exteriors. 
La meva jornada ha de ser sempre amara-
da de pregària; la pregària és el meu res-
pir. Em proposo de recitar cada dia el ro-
sari sencer, amb els quinze misteris, amb 
la intenció de recomanar així al Senyor i a 
la Mare de Déu –possiblement a la capella, 
davant el Santíssim Sagrament– les neces-
sitats més greus dels meus fills de Venècia 
i de la diòcesi: clergat, joves seminaristes, 
verges consagrades, autoritats públiques i 
pobres pecadors.

Ja tinc, aquí, dues punxes doloroses, 
entre tanta esplendor de dignitat eclesi-
àstica i de respecte, com a cardenal i pa-
triarca. L’exigüitat de les rendes per a la 
casa del bisbe, i el gran nombre de pobres 
i de peticions per a col·locacions i ajuts. 
Pel que fa a les rendes, no m’està prohibit 
millorar-ne les condicions per a mi i també 
per al servei dels meus successors. 

M’agrada, però, beneir el Senyor per 
aquesta pobresa una mica humiliant i so-
vint enutjosa. Em fa assemblar més a Jesús 

revisió del Codi de Dret Canònic i convocà 
el Concili Ecumènic Vaticà II. Morí el 3 de 
juny de 1963 al vespre. Fou beatificat el dia 
3 de setembre del 2000 i canonitzat el 27 
d’abril de 2014.

Comú de pastors: per un papa
Ofici de lectura
Lectura Segona
Del “Diari de l’Ànima” de sant Joan XXIII, 

papa
(Diari de l’Ànima de Joan XXIII, ed. Nova 

Terra, pp. 349-351)
El bon pastor dóna la vida per les seves 

ovelles
És interessant que la Providència m’ha-

gi retornat allà on la meva vocació sacer-
dotal va fer els primers passos, és a dir, 
al servei pastoral. Ara em trobo en ple 
ministeri directe de les ànimes. En realitat, 
sempre he pensat que per a un eclesiàstic 
allò que en diem diplomàcia ha d’estar im-
pregnada d’esperit pastoral; altrament no 
compta per a res, i redueix al ridícul una 
missió santa. Ara m’he d’ocupar, sobretot, 
dels veritables interessos de les ànimes i 
de l’Església, en relació a la seva finalitat 
que és la de salvar les ànimes i de guiar-
les cap al cel. Amb això ja en tinc prou, i en 
dono gràcies al Senyor. Ho vaig dir a Venè-
cia, a Sant Marc, el dia de la meva entrada. 
No desitjo, no penso en res més que a viu-
re i morir per les ànimes que m’han estan 
confiades. El bon pastor dóna la vida per 
les seves ovelles. Jo he vingut perquè les 
ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir 
(Jn 10,11.10).

Inicio el meu ministeri directe [com a 
Patriarca de Venècia] a una edat –setanta-
dos anys– en què d’altres l’acaben. Em 
trobo, doncs, al llindar de l’eternitat. Jesús 
meu, primer pastor i bisbe de les nostres 
ànimes, el misteri de la meva vida i de la 
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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

Textos propis per a la litúrgia de les ho-
res

Dia 22 d’octubre
Sant Joan Pau II, Papa
Carles Josep Wojtyla va néixer a Wado-

wice, Polònia, l’any 1920. Ordenat prevere 
i fets els seus estudis de teologia a Roma, 
va tornar a la seva pàtria on va exercir di-
verses tasques pastorals i universitàries. 
Nomenat Bisbe auxiliar de Cracòvia, va 
passar a ser Arquebisbe d’aquesta seu 
el 1964; va participar en el Concili Vaticà 
II. Elegit papa el 16 d’octubre de 1978, va 
prendre el nom de Joan Pau II, es va dis-
tingir per la seva extraordinària activitat 
apostòlica, especialment envers les famí-
lies, els joves i els malalts, i va fer innom-
brables visites pastorals a tot el món. Els 
fruits més significatius que ha deixat en 
herència a l’Església són, entre altres, el 
seu riquíssim magisteri, la promulgació 
del Catecisme de l’Església Catòlica i els 
Codis de Dret Canònic per a l’Església Lla-
tina i per a les Esglésies Orientals. Va morir 
piadosament a Roma, el 2 d’abril de 2005, 
vigília del Diumenge II de Pasqua, o de la 
Divina Misericòrdia. Fou beatificat el dia 1 
de maig de 2011 i canonitzat el 27 d’abril 
de 2014, en la coincidència de la mateixa 
festa litúrgica.

Comú de pastors: per un papa.
Ofici de lectura
Segona Lectura
De l’Homilia de sant Joan Pau II, papa, 

en l’inici del seu pontificat
(22 d’octubre 1978: AAS 70 [1978] 945-

947)
No tingueu por! Obriu les portes a Crist!
Pere va venir a Roma! Què el va guiar i 

conduir en aquesta ciutat, cor de l’Imperi 
Romà, si no l’obediència a la inspiració re-

pobre i a sant Francesc, segur com estic 
que no em moriré de gana. Oh benaurada 
pobresa, que m’assegura una benedicció 
encara més gran per a tota la resta i per 
a tot allò que és més important del meu 
ministeri pastoral!

Responsori Jn 10,2-4
R. El qui entra per la porta és el pastor 

de les ovelles: el guarda li obre la porta, i 
les ovelles reconeixen la seva veu; *Crida 
les que són seves, cadascuna pel seu nom, 
i les fa sortir. 

V. Quan té a fora totes les seves, camina 
al davant, i les ovelles el segueixen, per-
què reconeixen la seva veu. *Crida les que 
són seves, cadascuna pel seu nom, i les fa 
sortir.

Oració
Déu totpoderós i etern, que en sant 

Joan XXIII, papa, heu fet resplendir per a 
tot el món l’exemple d’un bon pastor. Con-
cediu-nos, per la seva intercessió, de di-
fondre amb alegria la plenitud de la caritat 
cristiana. Per nostre Senyor Jesucrist.

Sant Joan Pau II, Papa

Textos propis per a la missa
Dia 22 d’octubre
Sant Joan Pau II, Papa
Comú de pastors: per un papa
Col·lecta
Oh Déu, ric en misericòrdia, 
que volguéreu que sant Joan Pau se-

gon, papa, 
presidís tota la vostra Església; 
concediu-nos que, instruïts pels seus 

ensenyaments, 
obrim confiadament el cor a la gràcia 

salvadora de Crist, 
l’únic Redemptor de l’home. 
Ell, que amb vós.
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9 d’aquest món, sinó en el Pare celestial i en 

el misteri de la creu i de la resurrecció.
La potestat absoluta i tanmateix dolça i 

suau del Senyor respon a tota la profundi-
tat de l’home, a les seves aspiracions més 
elevades de l’intel·lecte, de la voluntat i del 
cor. No parla un llenguatge de força, sinó 
que s’expressa en la caritat i en la veritat.

El nou successor de Pere a la seu de 
Roma eleva avui una pregària fervent, hu-
mil i confiada: Oh Crist! Feu que jo pugui 
esdevenir i ser servidor de la vostra única 
potestat! Servidor de la vostra potestat 
que no té posta! Feu que jo sigui un ser-
vidor! Més encara: servidor dels vostres 
servidors.

Germans i germanes! No tingueu por 
d’acollir el Crist i d’acceptar la seva potestat!

Ajudeu el Papa i tots els qui volen servir 
el Crist i, amb el poder de Crist, servir l’ho-
me i tota la humanitat!

No tingueu por! Obriu, més encara, 
obriu de bat a bat les portes a Crist! Al seu 
poder salvador, obriu-li els confins dels Es-
tats, els sistemes econòmics i els polítics, 
els amples camps de la cultura, de la civi-
lització i del desenvolupament. No tingueu 
por! Crist sap “què hi ha dins de l’home”. 
Només ell ho sap!

Avui molt sovint l’home no sap què 
porta a dintre, en el fons del seu esperit, 
del seu cor. Molt sovint no està segur del 
sentit de la seva vida sobre aquesta terra. 
L’envaeix el dubte que es trasmuda en de-
sesperació. Permeteu, doncs –us ho pre-
go, us ho imploro amb humilitat i amb con-
fiança–, permeteu que Crist parli a l’home. 
Només ell té paraules de vida, sí!, de vida 
eterna.

Responsori
R. No tingueu por: el Redemptor de 

l’home ha revelat el poder de la creu i ha 

buda del Senyor? Potser aquest pescador 
de Galilea no hauria volgut venir fins aquí. 
Potser hauria preferit quedar-se allà, a les 
ribes del llac de Genesaret, amb la seva 
barca, amb les seves xarxes. Però, guiat 
pel Senyor, obedient a la seva inspiració, 
va arribar fins aquí. 

Segons una antiga tradició, durant la 
persecució de Neró, Pere volia abandonar 
Roma. Però el Senyor hi va intervenir: va 
sortir a trobar-lo. Pere se li adreçà dient-li: 
“Quo vadis, Domine? On aneu, Senyor?”. I 
el Senyor li contestà: “Vaig a Roma perquè 
em crucifiquin per segona vegada”. Pere 
tornà a Roma i s’hi va quedar fins a la seva 
crucifixió.

El nostre temps ens invita, ens empeny, 
ens obliga a mirar el Senyor i a immergir-
nos en una humil i devota meditació del 
misteri de la suprema potestat del mateix 
Crist.

Aquell qui va néixer de la Verge Maria, 
el Fill del fuster –com era considerat–, el 
Fill del Déu vivent, com va confessar Pere, 
va venir per fer de tots nosaltres “un reial-
me sacerdotal”.

El Concili Vaticà II ens ha recordat el 
misteri d’aquesta potestat i el fet que la 
missió del Crist –sacerdot, profeta-mestre, 
rei– continua en l’Església. Tots, tot el Po-
ble de Déu participa d’aquesta triple mis-
sió. I potser en el passat posaven al cap 
del papa la tiara, aquella triple corona, per 
expressar, a través d’aquell símbol, que tot 
l’orde jeràrquic de l’Església de Crist, tota 
la seva “sacra potestat” que hi exerceix no 
és altra cosa que el servei, servei que té 
una sola cosa com a objectiu: que tot el 
Poble de Déu sigui participant d’aquesta 
triple missió de Crist i es mantingui sem-
pre sota la potestat del Senyor, la qual 
té els seus orígens no pas en els poders 
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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

Dia 26 de febrer
Santa Paula Montal I Fornés, Verge
Sant Feliu de Llobregat: Memòria lliure
Comú de verges: per una verge, p.777.
Col·lecta
Oh Déu, grandesa dels humils, que heu 

elegit santa Paula, verge, 
perquè, de paraula i d’obra, testimoniés 
el vostre amor salvador a la família i a 

la societat, 
mitjançant la promoció integral de la 

dona 
i l’educació cristiana dels infants i dels 

joves; 
feu que, per la seva intercessió i amb el 

seu exemple, 
seguim Crist Mestre i arribem al goig 

del cel. 
Per nostre Senyor Jesucrist.
(L’elogi i la 2ª lectura pròpia de l’Ofici 

de lectura es troben al llibret “Patronatge i 
Calendari litúrgic diocesans”, pàg. 35)

Dia 27 de maig
Beat Josep Tous i Soler, Prevere
Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Vic: 

Memòria lliure
Comú de pastors: per un pastor, p.765; 

o de sants, p.783
Col·lecta
Oh Déu, 
vós concedíreu al beat Josep Tous, pre-

vere, 
la gràcia de seguir fidelment el vostre Fill
en la pobresa i la humilitat, 
i suscitar en l’Església l’educació cristi-

ana dels infants; 
concediu-nos, pels seus mèrits i per la 

seva intercessió, 
que, renovats totalment, 
assaborim la dolcesa del vostre amor.
Per nostre Senyor Jesucrist.

donat la vida per nosaltres. * Obriu de bat 
a bat les portes a Crist. 

V. Som cridats, dins l’Església, a partici-
par de la seva potestat. * Obriu.

Oració
Oh Déu, ric en misericòrdia, que volgué-

reu que sant Joan Pau segon, papa, presi-
dís tota la vostra Església; concediu-nos 
que, instruïts pels seus ensenyaments, 
obrim confiadament el cor a la gràcia sal-
vadora de Crist, l’únic Redemptor de l’ho-
me. Ell, que amb vós.

Suplement de textos per al missal 

El mes de maig de l’any 2007 vam publicar 
el llibret “Patronatge i Calendari Litúrgic Di-
ocesans”, el qual incloïa el calendari litúrgic 
propi del bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
aprovat per la Congregació per al Culte Diví 
i la Disciplina dels Sagraments el 3 de març 
de 2007, i els textos per poder celebrar les 
memòries pròpies de l’esmentat calendari. 
També s’hi incloïen els textos d’algunes al-
tres memòries de sants i beats que, tot i no 
ser exclusives del nostre bisbat, no consta-
ven en els llibres litúrgics perquè s’hi van 
incorporar recentment. Des d’aleshores, 
s’han afegit al calendari litúrgic propi enca-
ra unes altres memòries, de les quals hem 
anat oferint els textos en diversos comuni-
cats, alhora que han estat també publicats 
en el butlletí del bisbat. A l’espera de la 
propera publicació de les noves edicions de 
la Litúrgia de les Hores i del Missal Romà 
(3ª edició), que inclouran ja tots els textos, 
oferim aquí un recull dels textos propis del 
Missal, amb la indicació també del lloc on 
trobar els propis de la Litúrgia de les Hores, 
per tal de tenir-los a mà i tots junts.

Xavier Aymerich i Miñarro,
delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia
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9 fecundàreu la seva labor apostòlica, 

orientada de forma especial a la forma-
ció sacerdotal; 

concediu-nos, per la seva intercessió, 
abundants vocacions per a poder dis-

pensar els vostres misteris 
i fidelitat en el servei del vostre Regne. 
Per nostre Senyor Jesucrist.
(Nota: Aquesta memòria apareix ja a 

l’apèndix de la segona edició del Missal 
Romà, publicat en català l’any 2005. L’elo-
gi i la 2ª lectura pròpia de l’Ofici de lectura 
es troben al llibret “Patronatge i Calendari 
litúrgic diocesans”, pàg. 39)

Dia 30 de juliol
Beats Cristí i Constanci Roca i Com-

panys, Màrtirs
Sant Feliu de Llobregat: Memòria lliure
Comú de màrtirs: per diversos màrtirs, 

p.747.
Col·lecta
Oh Déu, ric en misericòrdia, 
que heu atorgat als beats Cristí i Cons-

tanci i als seus companys, 
configurats a Crist compassiu envers 

els qui sofreixen, 
la gràcia d’ésser testimonis de la fe 
mitjançant el martiri 
i de consagrar llur vida als pobres i ma-

lalts; 
concediu-nos, per llur intercessió, 
d’ésser forts en la confessió del vostre 

nom 
i fervents en el servei als nostres ger-

mans necessitats.
Per nostre Senyor Jesucrist.
(Nota: Aquesta memòria dels màrtirs 

de l’orde de Sant Joan de Déu apareix ja 
a l’apèndix de la segona edició del Missal 
Romà, publicat en català l’any 2005, com a 
memòria lliure en els diversos bisbats on 

(L’elogi i la 2ª lectura pròpia de l’Ofici 
de lectura es troben al butlletí del bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat n.39, juny 2011, 
pàgs. 170-172)

Dia 30 de maig
Beat Pere Tarrés i Claret, Prevere
Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Ter-

rassa i Vic: Memòria lliure
Comú de pastors: per un pastor, p.765.
Col·lecta
Senyor, Pare sant,
vós heu cridat el beat Pere, prevere, 
a portar en la seva persona la imatge de 

Crist, 
metge corporal i espiritual, 
i, per la gràcia de l’Esperit Sant, 
l’heu fet insigne en la caritat i en la cas-

tedat; 
per la seva intercessió i el seu exemple, 
concediu als vostres fidels 
de perseverar sempre en l’Església 
com a testimonis i pregoners de l’Evan-

geli.
Per nostre Senyor Jesucrist.
(Aquesta memòria apareix ja a l’apèn-

dix de la segona edició del Missal Romà, 
publicat en català l’any 2005. L’elogi i la 2ª 
lectura pròpia de l’Ofici de lectura es tro-
ben al llibret “Patronatge i Calendari litúr-
gic diocesans”, pàg. 37)

Dia 6 de juny
Beat Josep Mª Peris i Polo, Prevere i 

Màrtir
Barcelona i Sant Feliu de Llobregat: Me-

mòria lliure
Comú de màrtirs: per un màrtir, p.752.
Col·lecta
Pare de bondat, 
que amb la sang del vostre sacerdot, el 

beat Josep Maria, 
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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

Per nostre Senyor Jesucrist.
(L’elogi i la 2ª lectura pròpia de l’Ofici 

de lectura es troben al butlletí del bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat n.59, setembre-
octubre 2014)

Dia 22 d’octubre
Sant Joan Pau II, Papa
Memòria lliure
Comú de pastors: per un papa, p.761
Col·lecta
Oh Déu, ric en misericòrdia, 
que volguéreu que sant Joan Pau se-

gon, papa, 
presidís tota la vostra Església; 
concediu-nos que, instruïts pels seus 

ensenyaments, 
obrim confiadament el cor a la gràcia 

salvadora de Crist, 
l’únic Redemptor de l’home. 
Ell, que amb vós.
(L’elogi i la 2ª lectura pròpia de l’Ofici 

de lectura es troben al butlletí del bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat n.59, setembre-
octubre 2014)

Dia 5 de novembre
Beata Maria Ràfols, Verge
Sant Feliu de Llobregat: Memòria lliure
Comú de verges: per una verge, p.777; 

o de sants: per religiosos, p.788; o per do-
nes santes, p.792.

Col·lecta
Oh Déu, 
vós que enriquíreu la beata Maria Rà-

fols 
amb el carisma de la caritat, 
concediu-nos, per la seva intercessió i 

el seu exemple, 
que, oferint la nostra vida al servei dels 

germans, 
mereixem de ser comptats 

es va demanar. A cada bisbat consta en pri-
mer lloc el nom del màrtir propi del lloc; en 
el cas de Sant Feliu de Llobregat, hi consten 
els beats Cristí Roca, prevere, i el seu germà 
Constanci, religiós, que són els dos membres 
d’aquest grup de màrtirs originaris del nostre 
bisbat. L’elogi i la 2ª lectura pròpia de l’Ofici 
de lectura es troben al llibret “Patronatge i 
Calendari litúrgic diocesans”, pàg. 42)

Dia 1 de setembre
Beat Josep Samsó i Elias, Prevere i Màrtir
Barcelona i Sant Feliu de Llobregat: Me-

mòria lliure
Comú de màrtirs: per un màrtir, p.752.
Col·lecta
Pastor etern,
vós heu volgut que el beat Josep, pre-

vere,
fos comptat entre els màrtirs;
concediu-nos de mantenir fermament
i de manifestar amb les obres
la fe que ell va ensenyar
i va confirmar amb la seva sang.
Per nostre Senyor Jesucrist.
(L’elogi i la 2ª lectura pròpia de l’Ofici 

de lectura es troben al butlletí del bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat n.36, desembre 
2010, pàgs. 1006-1008)

Dia 11 d’octubre
Sant Joan XXIII, Papa
Memòria lliure
Comú de pastors: per un papa, p.761
Col·lecta
Déu totpoderós i etern, 
que en sant Joan XXIII, papa, 
heu fet resplendir per a tot el món 

l’exemple del Bon Pastor;
concediu-nos, per la seva intercessió, 
de difondre amb alegria la plenitud de 

la caritat cristiana. 
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9 us preguem que ens concediu,

enrobustits per l’esperit del vostre 
amor, 

de mantenir-nos fidels en tot i sempre. 
Per nostre Senyor Jesucrist.
(L’elogi i la 2ª lectura pròpia de l’Ofici 

de lectura es troben al butlletí del bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat n.36, desembre 
2010, pàgs. 1010-1011)

Dia 16 de desembre
Sant Josep Manyanet, Prevere
Barcelona, Girona, Sant Feliu de Llobre-

gat, Terrassa i Vic: Memòria lliure
Comú de pastors, pàg.765; o de sants: 

per religiosos, p.788.
Col·lecta
Oh Déu, 
que heu atret els vostres fidels 
a contemplar i imitar 
la Família humana del vostre Fill, 
per mitjà de sant Josep Manyanet, 

prevere; 
concediu-nos, per la seva intercessió, 
que, enfortits amb els exemples 
de la Família de Jesús, Maria i Josep, 
mereixem de ser en el món 
instruments de la vostra pau. 
Per nostre Senyor Jesucrist.
(Nota: Aquesta memòria apareix ja en 

els nostres missals, però com a beat. En 
l’apèndix de la segona edició del Missal 
Romà, publicat en català l’any 2005, apa-
reix ja com a sant. L’elogi es troba al llibret 
“Patronatge i Calendari litúrgic dioce-
sans”, pàg. 46; la 2ª lectura pròpia apareix 
ja a la Litúrgia de les Hores, vol.I)

Pregàries en el V centenari del naixement 
de Santa Teresa de Jesús

Pregària oficial del V Centenari, elaborada 

entre els escollits del vostre Regne. 
Per nostre Senyor Jesucrist.
(L’elogi i la 2ª lectura pròpia de l’Ofici 

de lectura es troben al llibret “Patronatge i 
Calendari litúrgic diocesans”, pàg. 44)

Dia 6 de novembre
Sants i Beats Màrtirs del segle XX a Es-

panya
Memòria obligatòria
Comú de màrtirs: per diversos màrtirs, 

p.747.
Col·lecta
Déu i Pare nostre,
que amb l’ajuda de la Mare de Déu,
vàreu fer al benaurat Josep Casas Ros
i als seus companys, màrtirs,
imitadors del Crist fins al vessament de 

la sang;
concediu-nos, pel seu exemple i per la 

seva intercessió,
de donar testimoni valent, amb paraules 

i obres,
de la fe que professem.
Per nostre Senyor Jesucrist.
(L’explicació i la 2ª lectura pròpia de 

l’Ofici de lectura es troben al butlletí del 
bisbat de Sant Feliu de Llobregat n.47, oc-
tubre 2012, pàgs. 330-332)

Dia 20 de novembre
Beata Isabel Ferrer i Companyes, Màrtirs
Sant Feliu de Llobregat: Memòria lliure
Comú de màrtirs: per diversos màrtirs, 

p.747.
Col·lecta
Déu i Pare nostre, 
que manifesteu la vostra força en la 

nostra feblesa; 
en celebrar amb alegria el joiós martiri
de les religioses Isabel i les seves 

companyes, 
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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

Señor Jesucristo, “amigo verdadero”,
ayúdanos a crecer en tu amistad,
para que, como Teresa,
hija de la Iglesia,
demos testimonio de tu alegría ante el 
mundo,
atentos a las necesidades de la Humani-
dad

Espírito 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 fraterno incondicional.

Como Teresa de Jesús,
maestra de espiritualidad,
enséñanos a orar de todo corazón:
“Vuestra soy, Señor, para Vos nací
¿qué mandáis hacer de mi?”
Amén. 

Pregària a santa Teresa de Jesús

Català:
Santa Mare Teresa de Jesús!
tu et vas posar totalment al servei de l’amor:
ensenya’ns a avançar amb determinació i 
fidelitat
pel camí de la pregària interior,
amb l’atenció posada en el Senyor Déu 
Trinitat,
sempre present en el més íntim del nostre 
ésser.

Enforteix en nosaltres el fonament
de la veritable humilitat,
d’un renovat despreniment,
de l’amor fratern incondicional, 
a l’escola de Maria, la nostra Mare.

per l’Ordre del Carmel Descalç i corregida 
per la Comissió Episcopal de Litúrgia i el 
Departament de Santuaris, Peregrinacions 
i Pietat popular de la Conferència Episco-
pal Espanyola.

Català:
Déu i Pare nostre,
us lloem i us beneïm
perquè ens concediu la gràcia de celebrar
el V Centenari del naixement
de Santa Teresa de Jesús.

Senyor Jesucrist, “amic veritable”,
ajudeu-nos a créixer en la vostra amistat,
perquè com Teresa,
filla de l’Església,
donem testimoni de la vostra alegria da-
vant del món,
atents a les necessitats de la humanitat.

Esperit Sant,
ajudeu-nos a avançar, 
“amb consciència neta i humilitat”,
en el camí de la vida interior,
fonamentats en la veritat,
amb despreniment renovat
i amor fratern incondicional.

Com Teresa de Jesús,
mestra d’espiritualitat,
ensenyeu-nos a pregar i a dir de tot cor:
«Vostra sóc, Senyor, he nascut per a Vós,
què maneu fer de mi?»
Amén.

Castellà:
Dios, Padre nuestro,
te alabamos y te bendecimos,
porque nos concedes la gracia de celebrar
el V centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús
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II Reunió del Col·legi Diaconal

Sant Feliu de Llobregat, 19-9-2014

La segona reunió del Col·legi Diaconal, 
després de la creació de la Delegació dio-
cesana per al Diaconat permanent, s’inicia 
a la capella de la Casa de l’Església, amb la 
pregària de Vespres.

Després, a la sala de reunions, Mons. 
Agustí adreça unes paraules de benvin-
guda, agraint l’assistència a tots els pre-
sents, especialment per l’esforç d’haver 
d’acudir-hi, en alguns casos des d’indrets 
allunyats i havent de compaginar-ho amb 
altres activitats.

Es fa ressò de l’oportunitat de la troba-
da en l’inici de curs, ja que es revisarà la 
tasca feta el darrer curs i la que ens propo-
sem fer aquest curs que iniciem i dels deu 
anys de vida de la Diòcesi.

Mons Agustí també demana col-
laboració tant a nivell personal, com ani-
mant les comunitats on estan adscrits 
els diaques, per tal de respondre a la 
consulta que demana propostes relacio-
nades amb l’organització de la diòcesi, a 
partir dels deu anys d’experiència, apor-
tant opinions i propostes. També demana 
que cada diaca faci arribar a la Secretaria 
General, el nom de quatre preveres que 

Comunica’ns el teu ardent amor apostòlic 
a l’Església.
Que Jesús sigui la nostra alegria,
la nostra esperança i el nostre dinamisme,
la font inesgotable 
de la més profunda intimitat.

Beneeix la nostra gran família carmelitana,
ensenya’ns a pregar de tot cor amb tu:
«Vostra sóc, Senyor, he nascut per a Vós,
què maneu fer de mi?» 
Amén.

Castellà:
¡Santa Madre Teresa de Jesús!
tú te pusiste totalmente al servicio del amor: 
enséñanos a avanzar con determinación y 
fidelidad
por el camino de la oración interior,
con la atención puesta en el Señor Dios 
Trinidad,
siempre presente en lo más íntimo de nu-
estro ser.

Enfortece en nosotros el cimiento
de la verdadera humildad,
de un renovado desprendimiento,
del amor fraterno incondicional,
en la escuela de María, nuestra Madre.

Comunícanos tu ardiente amor apostólico 
a la Iglesia.
Que Jesús sea nuestra alegría,
nuestra esperanza y nuestro dinamismo,
la fuente inagotable
de a más profunda intimidad.

Bendice nuestra gran familia carmelitana,
enséñanos a orar de todo corazón contigo:
“Vuestra soy, Señor, para Vos nací,
¿qué mandáis hacer de mi?”
Amén.

[ ]Diaconat
permanent
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Presentació del Pla de Formació continu-
ada 2014-2015

Sant Feliu de Llobregat, 11-10-2014

A la Casa de l’Església es reuniren bona 
part dels diaques convocats a la presenta-
ció del Pla de Formació. Mn. Josep-Maria 
Gómez, tot agraint l’assistència dels pre-
sents, va presentar els objectius del pla 
que engloba les àrees de la Caritat, la Li-
túrgia i la Paraula. Va recordar que amb la 
formació continuada es pretén ajudar a:

1) Assegurar i actualitzar els coneixe-
ments fonamentals de la teologia i de la 
pastoral, amb les diverses disciplines, am-
pliant els coneixements de la formació re-
buda abans i després de l’ordenació.

2) La progressió espiritual, basada en 
l’aprofundiment sincer i, cada cop més 
proper, davant de les realitats viscudes i 
contemplades, en comunió amb l’Església, 
el papa, el bisbe diocesà, els preveres, la 
comunitat diaconal diocesana, la comu-
nitat cristiana i la vida social, en el propi 
dinamisme de la vocació rebuda i experi-
mentada, cada dia.

Fou en l’àrea de la Paraula on s’incidí 
més, ja que, aquest curs, deixem l’ense-
nyament presencial i incorporem forma-
ció no presencial, amb mitjans informàtics 
i connexió on line, cosa que flexibilitza la 
disponibilitat dels alumnes, d’acord amb 
les necessitats personals de cadascú.

També va presentar a la Sra Núria Caüm, 
Cap d’Estudis de l’ISCREB i Mn. Josep-Ma-
ria Romaguera, tutor del curs de l’àrea de 
la Paraula.

La Sra Núria Caüm va recordar el procés 
d’evolució del curs, a partir dels primers 
contactes tinguts amb aquesta Delegació. 
També va mostrar, -en una projecció in-

puguin rellevar els actuals vicaris episco-
pals.

Mons. Agustí ha presentat l’actualit-
zació del document fet pels bisbes de la 
CEE i aprovat per la Santa Seu, “Normas 
básicas para la formación de los diáconos 
permanentes en la diócesis españolas”, 
assenyalant-ne els aspectes més relle-
vants. S’endinsa en la importància de la 
“formació del cor” que és l’”espirituali-
tat”. Per això ha anat repassant la cronolo-
gia dels textos relacionats amb el diaconat 
fins arribar al document presentat, remar-
cant tres conceptes de la sacramentalitat 
diaconal, per tal d’esdevenir visibilització 
i presència d’un rostre de la gràcia de Jesu-
crist, des del propi servei, des de la vivèn-
cia personal i des de la col·legialitat.

Mn Josep-Maria presenta la memòria i 
avaluació de les activitats del darrer curs, 
assenyalant-ne aspectes que des de l’anà-
lisi mereixen atenció. Tot seguit presenta 
l’agenda d’activitats per al curs que hem 
encetat, ressaltant-ne la classificació de 
les activitats en relació a la implicació dels 
diaques. Comenta, en relació amb la for-
mació continuada, el treball endegat mit-
jançant l’ISCREB amb mòdols de formació 
no presencial, on line, la qual cosa ajudarà 
a superar les dificultats d’assistència, ja 
que cadascú podrà fer la formació adapta-
da als seus horaris. També explica el plan-
tejament previst en la formació “litúrgica” 
i en la formació relacionada amb el servei 
de la caritat, per la qual cosa es disposa 
de la col·laboració de la Delegació de Li-
túrgia i de la Delegació de Càritas, respec-
tivament.

Després de tractar temes diversos, la 
reunió es conclou amb una pregària i en-
comenant-nos a Santa Maria, amb l’Ave 
Maria.
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Inauguració de la nova planta de reciclat-
ge tèxtil de Roba Amiga

El passat 10 de setembre, es va inaugurar 
la Nova planta de reciclatge tèxtil de Roba 
Amiga EI, situada a Sant Esteve de Sesro-
vires.

El Projecte neix de la unió de tres enti-
tats socials especialitzades en la recollida 
i tractament de la roba: La Fundació For-
mació i Treball, la Coordinadora contra la 
Marginació de Cornellà i la Cooperativa 
Roba Amiga. Les tres entitats sense ànim 
de lucre han constituït Roba Amiga, Em-
presa d’Inserció, que serà l’encarregada 
de gestionar la nova Planta.

En l’acte hi van prendre part Albert Al-
berich i Àngel Cànovas, director i president 
de la Fundació Formació i Treball, que van 
destacar la importància del fet d’oferir llocs 
de treball i ser generadors d’oportunitats 
per a les persones en risc d’exclusió, com 
a principal actiu de la nova planta. Benito 
Martínez, representant de la Coordinadora 
contra Marginació de Cornellà, manifesta-
va la dificultat de les empreses d’Inserció 
per competir amb les empreses de serveis 
ordinàries alhora de presentar-se en con-
cursos públics d’adjudicació, demanava 
una major sensibilitat a les administraci-
ons davant el fet que algun ajuntament ha 

teractiva-, tot el procés de realització del 
curs, des de la matrícula i l’accés al cam-
pus virtual, fins a cadascun dels apartats 
que s’utilitzaran per desenvolupar la for-
mació, en una aplicació informàtica molt 
intuïtiva.

Mn. Josep-Maria Romaguera va comen-
tar la pedagogia del curs, que està dedi-
cat a l’Homilètica, utilitzant, -entre els 
recursos-, les indicacions que fa el papa 
Francesc en la seva exhortació apostòlica 
Evangelii Gaudium. Això implicarà el co-
neixement del document i el context tal 
com el situa el papa Francesc, la descober-
ta dels punts clau, i uns exercicis amb di-
verses homilies incidint en la seva estruc-
tura, context, missatge, comunicativitat, ... 

Mons. Agustí Cortés va intervenir en la 
cloenda de la presentació, reconeixent la 
dedicació de les diverses tasques dels dia-
ques i desitjant un bon aprofitament de la 
formació plantejada.

[ ]Càritas
diocesana
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Actualment treballen en aquest planta 
45 persones, 31 de les quals estaven en 
situació de risc d’exclusió. S’espera que 
quan la planta vagi assolint els seu mà-
xim nivell d’efectivitat, puguin ser més 
de 100 les persones en procés d’inserció, 
que puguin ser contractades. A través de 
l’activitat productiva d’aquesta planta, les 
persones en risc d’exclusió contractades, 
assoleixen les habilitats i coneixements 
necessaris que facilitin el seu pas a l’em-
presa ordinària.

L’obertura d’aquesta planta i la inversió 
necessària ha estat possible, gràcies a la 
participació  en la 1a convocatòria de Mo-
mentum Project, iniciativa del BBVA i ESA-
DE dirigida a promoure la emprenedoria 
social, a l’Agència de Residus de Catalu-
nya a través del seu conveni amb la empre-
sa Inditex i sobretot a la tasca d’un grup 
d’enginyers voluntaris que han desenvolu-
pat els prototips i els procediments de la 
maquinària que permet aquesta major efi-
ciència en el tractament de la roba usada.

retirat els contenidors taronges de roba 
amiga, perquè els demanaven el pagament 
de quotes per poder tenir aquests conteni-
dors de recollida de roba. També hi eren 
presents el Sr. Jaume Batlle, representant 
del BBVA, i el Sr. Enric Carbonell alcalde de 
Sant Esteve de Sesrovires. En el seu torn 
de paraula, Mons. Agustí Cortés Bisbe de 
Sant Feliu de Llobregat i President de Cà-
ritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, 
va voler destacar la importància que una 
iniciativa com aquesta sorgís d’un nucli de 
persones amb un esperit i una sensibilitat 
social destacable i atents a les necessitats 
de la societat que els envoltava, i per tant 
en línia i consonància amb l’esperit de Cà-
ritas Diocesana de Sant Feliu, hereva tam-
bé d’aquest esperit de col·laboració i tre-
ball conjunt que sempre hi ha hagut amb 
Càritas. El Sr. Bisbe Agustí va encoratjar a 
no perdre mai aquesta generositat, huma-
nitat i sensibilitat social, que havia empès i 
mogut a que realitats com aquestes fossin 
possibles. Finalment va prendre la paraula 
el Sr. Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocu-
pació de la Generalitat de Catalunya, que 
va voler lloar la tasca de les empreses d’In-
serció i va assumir la responsabilitat de les 
administracions, però també de la resta de 
la societat alhora de ser més sensibles da-
vant de les iniciatives socials i empreses 
d’inserció.

L’objectiu fonamental de Roba Amiga 
EI, és la creació de llocs de treball per a 
persones en risc d’exclusió, a més hi ha 
la voluntat d’avançar cap al màxim nivell 
d’eficiència en el tractament de la roba 
usada, sabates i complements que les en-
titats sòcies recullen en els contenidors 
taronges que Roba Amiga té distribuïts en 
bona part de les ciutats i pobles de Cata-
lunya.
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9 l’arqueologia cristiana i la gestió del ric 

patrimoni cultural i artístic de l’Església. 
Pensen que serà també una aportació de 
qualitat universitària en l’àmbit cultural 
del nostre país, i al servei concret del dià-
leg fe i cultura.

2. Els bisbes han rebut la visita de la 
Sra. Montserrat Oriol, que ha estat du-
rant 19 anys responsable del Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi (SIC), a qui han 
agraït el treball dut a terme durant aquest 
llarg període en favor de la catequesi i del 
treball interdiocesà en aquest àmbit. Han 
rebut també la visita del nou director del 
SIC, Mn. Joan Maria Amich, que ha presen-
tat diversos projectes sobre el catecisme 
«Testimonis del Senyor», així com sobre la 
situació de la catequesi a Catalunya.

3. Els bisbes han reflexionat sobre l’ac-
tual conjuntura social de Catalunya i Espa-
nya i han redactat una Nota que s’adjunta 
al final d’aquest comunicat. 

4. Els bisbes han felicitat el cardenal 
Martínez Sistach per haver estat designat 
pel Sant Pare membre de l’Assemblea ex-
traordinària del Sínode dels Bisbes que co-
mençarà a Roma el dia 5 d’octubre i acaba-
rà el 19 del mateix mes. El tema d’aquesta 
Assemblea sinodal és “Els desafiaments 
pastorals de la família en el context de 
l’evangelització”. El senyor cardenal ha 
informat els bisbes dels preparatius del 
Sínode.

5. Durant la reunió, els bisbes han tin-
gut coneixement de l’aprovació al Parla-
ment de Catalunya de la Llei de drets de 
persones gais i lesbianes i contra l’homo-
fòbia. A l’espera de conèixer l’abast con-
cret dels articles de la Llei, i tot valorant 
positivament que el Parlament de Catalu-
nya legisli en favor de la no discriminació 
de cap col·lectiu, els bisbes manifesten la 

Comunicat de la reunió n. 212 

Barcelona, 3-10-2014

Els dies 2 i 3 d’octubre de 2014 ha tingut 
lloc la reunió n. 212 de la Conferència Epis-
copal Tarraconense (CET), a l’edifici del 
Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió 
ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol 
Balcells, arquebisbe metropolità de Tarra-
gona i primat, i hi han assistit tots els seus 
membres.

Al matí del dia 2, els bisbes han assistit 
a la inauguració oficial del curs 2014-2015 
de la Facultat de Teologia de Catalunya, de 
la Facultat de Filosofia de Catalunya, de 
l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelo-
na i de l’Institut de Teologia Fonamental, 
que enguany ha estat presidida pel car-
denal Zenon Grocholewski, prefecte de la 
Congregació per a l’Educació Catòlica que, 
en un solemne acte acadèmic, ha firmat el 
decret d’erecció canònica de la nova Facul-
tat «Antoni Gaudí» d’Història de l’Església, 
Arqueologia i Arts Cristianes.

1. Els bisbes han felicitat el senyor car-
denal Lluís Martínez Sistach per haver pro-
mogut aquesta nova institució eclesiàstica 
de caràcter universitari que oferirà un gran 
servei als qui vulguin cursar les disciplines 
humanístiques d’història de l’Església, 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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exigir-nos que releguem la religió a la inti-
mitat secreta de les persones, sense cap 
influència en la vida social i nacional, sen-
se preocupar-nos per la salut de les insti-
tucions de la societat civil, sense opinar 
sobre els esdeveniments que afecten els 
ciutadans» (“Evangelii Gaudium” n. 183).

El manament nou de l’amor que Jesús 
ens ha deixat, comporta estimar totes les 
persones i també les realitats socials. Els 
cristians del nostre país ens reconeixem i 
ens refermem en la tradició ininterrompu-
da de fidelitat a la llengua, a la cultura, i a 
les institucions pròpies de Catalunya. Per 
això estem cridats a ser ciutadans que con-
tribueixin positivament al bé comú i que 
s’esforcin sempre a considerar els altres 
homes i dones d’arreu com a veritables 
germans. Estem cridats a promoure la pau, 
el respecte a les persones, el desenvolu-
pament humà integral i els drets humans, 
així com a tenir una cura especial pels més 
pobres i els més febles de la societat.

També en aquest moment històric vo-
lem recordar la importància dels drets de 
totes les persones i dels pobles, la lliber-
tat de consciència i el dret a creure i prac-
ticar la pròpia fe. Aquestes llibertats són 
tan importants com fràgils, tal com s’ha 
demostrat amb massa freqüència al llarg 
de la història. Aquestes llibertats són ab-
solutament essencials per a una societat 
democràtica moderna i cal vetllar per tal 
que no siguin limitades ni a Catalunya, ni 
a l’Estat Espanyol ni en el context europeu.

Els Bisbes de Catalunya, l’any 1985 als 
inicis de la recuperació democràtica, en el 
document Arrels cristianes de Catalunya, 
que es féu seu el Concili Provincial Tarraco-
nense de 1995, constataven la realitat na-
cional de Catalunya amb més de mil anys 
d’història, i demanaven que se li apliqués 

seva preocupació per si la Llei no tingués 
prou en compte la presumpció d’innocèn-
cia, i per si dificultés l’exercici del dret fo-
namental a la llibertat de comunicació dels 
ensenyaments de la fe i moral catòlica, i 
més àmpliament de la llibertat religiosa.

6. Els bisbes han rebut informació de-
tallada sobre les Jornades de Trobada i 
Formació de Voluntaris de Càritas, que es 
porta a terme a Girona els dies 3 i 4 d’octu-
bre, en la qual hi participen més d’un miler 
de voluntaris i té com a ponent principal 
el bisbe de Tànger, Mons. Agrelo. Han trac-
tat també diverses qüestions relatives a 
la litúrgia, la pastoral de la salut i la vida 
consagrada.

7. A proposta de Mons. Agustí Cortés 
han nomenat el P. Joan M. Mayol, osb, Di-
rector del Secretariat Interdiocesà de Pas-
toral del Turisme i Santuaris.

Nota dels bisbes de Catalunya sobre el 
moment actual

Barcelona, 3-10-2014

En el moment que està vivint el nostre 
país, els Bisbes de les Diòcesis amb seu 
a Catalunya exhortem els catòlics i tots 
aquells que vulguin escoltar-nos, a exa-
minar acuradament, a la llum de l’ense-
nyament social de l’Església, i a decidir 
amb responsabilitat com complir, si se’ns 
requereix, amb els nostres deures cívics i 
democràtics. I alhora fem una crida al di-
àleg, a la prudència, i a tenir presents els 
principis fonamentals que són els del bé 
comú i el respecte a les persones.

Tenim el deure de parlar perquè els 
catòlics formem part d’aquest poble que 
tant estimem, i com ens ha recordat re-
centment el papa Francesc, «ningú no pot 
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9 Desitgem que tots els catòlics seguei-

xin participant positivament i activament 
en la vida pública, que fomentin el diàleg i 
l’entesa, i garanteixin que el missatge cris-
tià i els seus valors impregnin la societat, 
en benefici de tothom. 

El nostre país en aquest moment de la 
seva història ha de poder comptar amb la 
nostra oració perseverant i fidel. Per això 
exhortem a pregar per la pàtria, perquè 
Déu faci «que amb la prudència dels go-
vernants i l’honradesa dels ciutadans, es 
mantingui ferma la concòrdia i la justícia, 
i que tinguem un progrés constant en la 
pau» (Missal Romà, pàg. 885). Així ho su-
pliquem en la Visita Espiritual a la Mare 
de Déu de Montserrat, demanant a Santa 
Maria que «tregui de Catalunya l’esperit 
de discòrdia, i ajunti tots els seus fills amb 
cor de germans». 

Jornades de Trobada i Formació de Càritas 
Catalunya a Girona
 
Els passats dies 3 i 4 d’octubre es van 
desenvolupar a Girona, les Jornades de 
Trobada i Formació de Càritas Catalunya 
amb la participació d’unes 1.200 persones 
entre voluntaris i Professionals de les dife-
rents Càritas de Catalunya.

Amb la intenció d’oferir un espai de 
trobada, formació i reflexió, voluntaris 
i professionals de les diferents Càritas 
parroquials, arxiprestals i diocesanes de 
Catalunya, es van aplegar al Palau de Con-
gressos de Girona amb un intens progra-
ma de ponències, tallers i altres activitats.

En l’acte Inaugural, en el qual van inter-
venir Ramon Barnera com a director de Cà-
ritas Diocesana de Girona, Josep Casano-
va, director de Càritas Diocesana d’Urgell i 
Carme Borbonès presidenta de Càritas Ca-

la doctrina del Magisteri eclesial sobre na-
cionalitats i minories nacionals.

I l’any 2011 escrivíem aquest text que 
en les circumstàncies actuals manté ple-
na vigència: «Avui s’han manifestat nous 
reptes i aspiracions, que afecten la forma 
política concreta com el poble de Catalu-
nya s’ha d’articular i com es vol relacionar 
amb els altres pobles germans d’Espa-
nya en el context europeu actual. Com a 
pastors de l’Església, no ens correspon a 
nosaltres optar per una determinada pro-
posta a aquests reptes nous, però defen-
sem la legitimitat moral de totes les opci-
ons polítiques que es basin en el respecte 
de la dignitat inalienable de les persones 
i dels pobles, i que recerquin amb paci-
ència la pau i la justícia. I encoratgem el 
camí del diàleg i l’entesa entre totes les 
parts interessades a fi d’assolir solucions 
justes i estables, que fomentin la solida-
ritat i la fraternitat. El futur de la societat 
catalana està íntimament vinculat a la 
seva capacitat per a integrar la diversitat 
que la configura» (“Al servei del nostre 
poble” n. 5).

Els laics cristians han d’estar molt pre-
sents en la societat, comprometent-se en 
el camp de la política, la cultura, l’econo-
mia, etc., perquè res no és aliè a una Es-
glésia que vol ser “experta en humanitat”, 
com afirmà profèticament el Papa Pau VI. 
Tots els cristians tenim el deure d’aportar 
els continguts i els valors de l’Evangeli a 
les realitats temporals de la societat per 
tal que creixi la justícia, la fraternitat, la 
solidaritat, la gratuïtat. Si bé això és sem-
pre necessari, ho és molt més en aquest 
temps en què encara ens toca viure les 
greus conseqüències d’una crisi econò-
mica que afecta durament gran part de la 
nostra societat.

http://www.caritasgirona.cat/
http://www.caritasgirona.cat/
http://www.caritasurgell.cat/
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rapèutics i els cursos d’Habilitats Trans-
versals de Càritas Diocesana de Sant Feliu 
de Llobregat, el projecte DISA i d’Educació 
en valors de Càritas diocesana de Barcelo-
na, el projecte apadrinar un avi de Càritas 
diocesana de Girona, la Trobada – el res-
taurant del temps de Càritas Diocesana de 
Terrassa, entre d’altres fins a completar els 
18 tastets.

La Jornada del dissabte dia 4 es va inici-
ar amb un seguit de quatre ponències, que 
pretenien cercar la construcció d’Espais 
d’Esperança des de diferents àmbits. Mn. 
Ramon Prat, construint espais d’esperança 
des de l’Evangeli, Victor Küppers que ens 
convidava a viure la vida amb alegria i ac-
titud, per multiplicar les nostres habilitats 
i coneixements, com una de les claus per 
tenir èxit en la recerca d’un món més just.

Tot seguit Arcadi Oliveres, va construir 
espais d’esperança des de l’economia. En 
paraules seves, l’única opció per obrir una 
porta d’Esperança a la situació actual, és 
donar feina a la gent, mantenir l’Estat de 
Benestar i aturar les finances especulati-
ves. Per acabar, Joan Pera va donar un toc 
d’humor construint espais d’esperança 
des de la societat.

Després de la clausura oficial de les Jor-
nades, tots els participants van celebrar 
l’eucaristia a la Catedral de Girona, presi-
dida per Mons. Francesc Pardo, Bisbe de 
Girona.

Reneix l’alegria: Domund 2014  

La joia de viure plenament l’Evangeli 
omple el cor i la vida sencera dels qui es 
troben amb Jesús. “Amb ell sempre neix i 
reneix l’alegria”, ens diu el papa Francesc.

El dia de les Missions hem de sentir-nos 
tots interpel·lats per Jesús. En la paraula 

talunya, es va  voler agrair l’esforç realitzat 
per Càritas Diocesana de Girona per acollir 
les Jornades així com encoratjar tots els 
assistents a treballar per seguir construint 
aquests espais d’esperança, que anunci-
ava el lema de la trobada, i a seguir l’ex-
hortació del papa Francesc a sortir a les 
perifèries per estar al costat dels que més 
ho necessiten.

Les jornades es van anar desenvolupant 
amb una ponència a càrrec d’Ana Abril, 
directora de l’Àrea de desenvolupament 
social i institucional de Càritas Espanyola, 
sobre els reptes de l’acció social de Càritas 
avui. Davant de l’individualisme que impe-
ra, Càritas reivindica la comunitat, perso-
nes sòlides que transformin estructures. 
Ana Abril reivindicava que si anem pels 
mateixos camins, arribarem al lloc de sem-
pre i que com a Càritas ens hem d’atrevir 
a arriscar i canviar les estructures, en pa-
raules de Joan Torrents, director de Càritas 
Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, que 
moderava la ponència; animar-nos a creu-
re que un altre món és possible.

La resta del matí i la jornada de la tar-
da, es va destinar a la participació en els 
10 tallers de temàtica diversa, sobre el tre-
ball en equip, la comunicació, la doctrina 
social de l’església, la relació d’ajuda i la 
gestió d’emocions, la regla de Sant Benet 
com a inspiració per al lideratge i funciona-
ment d’entitats, etc... Finalment la Jornada 
va acabar amb una ponència a càrrec de 
Mons. Santiago Agrelo, sobre les claus de 
la situació actual a la llum de l’exhortació 
del papa Francesc, Evangelii Gaudium, i 
molt crític amb l’actuació de la societat 
amb els immigrants. Finalment els tastets 
de Projectes, que les diferents Càritas Dio-
cesanes van presentar, per donar a conèi-
xer les seves activitats, els Tallers Psicote-
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9 Els Delegats de Missions de les diòcesis 

amb seu a Catalunya

VII Jornades de Formació per a Catequis-
tes al Centre de Congressos d’Andorra la 
Vella

Les VII Jornades de Formació per a Ca-
tequistes es van inaugurar el divendres 
24 de d’octubre al Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella. L’acte fou presidit per 
l’Arquebisbe-bisbe d’Urgell i Copríncep 
d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives i comp-
tà amb la presencia de la Cònsol Major 
d’Andorra la Vella, Hble. Sra. Rosa Ferrer, 
el Director del Secretariat Interdiocesà de 
Catequesi de Catalunya i les Illes Balears, 
Mn. Joan M. Amich, i el Delegat de Cate-
quesi d’Urgell i Vicari de Pastoral, Mn. An-
toni Elvira. El gruix de les activitats de la 
trobada es va dur a terme el dissabte 25, 
quan es van fer els tallers de descoberta 
al matí. El treball de la tarda partí de la 
ponència del bisbe auxiliar de Barcelona 
i President del Secretariat Interdiocesà de 
Catequesi, Mons. Sebastià Taltavull, que 
va parlar de la catequesi com a aprofundi-
ment de la Bona Nova de Jesús i tenint com 
a text marc l’exhortació apostòlica Evange-
lii Gaudium del papa Francesc. Un treball 
de grups posterior, la posada en comú i el 
col·loqui completà aquesta fase del treball 
dels catequistes reunits a Andorra la Vella. 
Els ponents del matí, Jose Antonio Goñi, 
Imma Farré, Carles Cahuana, Anna Lude-
vid, Andreu Muñoz, Carme Sorribes, Enric 
Termes i Fito Tugues, van fer una tasca de 
gran participació dels catequistes assis-
tents, que van posar sobre de la taula les 
seves inquietuds i problemes quotidians, 
vinculats amb el signe del taller al qual 
assistien. A la tarda, Mons. Taltavull va 

de Déu apareix permanentment el dina-
misme de “sortida”, que ell mateix vol pro-
vocar en els creients.

La joia d’anunciar i viure l’Evangeli és 
quelcom tan vital que el qui l’experimenta 
viu en si mateix una transformació. 

Pot ser missioner aquell que cerca el bé 
dels altres i desitja la seva felicitat. Aques-
ta obertura del cor és la font de l’alegria i 
de la felicitat: “Fa més feliç donar que re-
bre” (Ac 20,35).

Cada un de nosaltres té una missió en 
aquesta terra, i tots tenim la tasca de vivi-
ficar, aixecar, guarir, alliberar... Aquesta és 
l’alegria de viure l’Evangeli, que, segons 
Jesús, “res ni ningú no ens podrà prendre” 
(Jn 16,22).

Aquest donar-nos, aquest sentir-nos 
missioners, aquest saber-nos cridats pel 
mateix Jesús ens ha d’omplir de joia. És 
ell qui confia en nosaltres, en els missio-
ners en terres llunyanes i en els qui som 
missioners aquí amb el nostre testimoni-
atge de vida, amb la nostra pregària i amb 
la col·laboració econòmica generosa. Així 
participem en les obres que arreu es rea-
litzen en bé dels germans que més ho ne-
cessiten. 

No podem defraudar els missioners es-
campats per tot el món que han lliurat la 
seva vida a l’Evangeli i que ens demanen 
ajut. No podem deixar de veure els ulls de 
tantes persones que, en països de missió, 
no tenen el més necessari. Jesús compta 
amb nosaltres, som el seu cor, els seus 
peus i les seves mans, ara i aquí, a la terra.

Viure així ens farà trobar l’autèntica 
alegria, i podrem alçar els ulls al cel per 
veure-hi reflectit el somriure de Jesús, que 
ens està dient: “Us he dit això perquè la 
meva joia sigui també la vostra, i la vostra 
joia sigui completa” (Jn 15,11).
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Reunión de la Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE) 

Esta 233ª reunión se ha celebrado en Ma-
drid los días 30 de septiembre y 1 de oc-
tubre.

Como es habitual, se han abordado 
diversos asuntos de seguimiento y temas 
económicos. En esta ocasión, el Vicesecre-
tario para Asuntos Económicos, D. Fernan-
do Giménez Barriocanal, ha presentado la 
propuesta de constitución y distribución 
del Fondo Común Interdiocesano para el 
año 2015 y los Presupuestos, también para 
el próximo año, de la Conferencia Episco-
pal Española y de los organismos que de 
ella dependen. Si procede, todos ellos 
serán aprobados en la próxima Asamblea 
Plenaria.

Precisamente, en esta reunión de la 
Permanente los obispos han aprobado el 
temario de la próxima Asamblea Plenaria, 
que tendrá lugar del 17 al 21 de noviembre 
de 2014.

Los obispos han analizado, con pre-
ocupación, la situación de los cristianos 
en diferentes partes del mundo. Como ha 
señalado el Papa Francisco, “la Cruz está 
siempre en el camino del cristiano y “hoy 
hay más mártires que en la primera épo-
ca de la Iglesia”. Los obispos españoles 

glossar les paraules del papa Francesc al 
final del Sínode d’enguany i va plantejar 
quatre qüestions recollides pel Beat Pau 
VI a Evangelii Nuntiandi: Quina eficàcia té 
als nostres dies aquesta energia amagada 
de la Bona Nova, capaç de sacsejar pro-
fundament la consciència de l’home? Fins 
a quin punt i de quina manera, aquesta 
força evangèlica pot transformar de debò 
l’home d’aquest segle? Amb quins mitjans 
proclamar l’Evangeli, perquè el seu poder 
sigui eficaç? Es troba o no més apta l’Es-
glésia per anunciar l’Evangeli i inserir-lo 
al cor de l’home amb convicció, llibertat 
d’esperit i eficàcia? A través d’aquestes 
quatre qüestions va articular una ponència 
molt rica en matisos per tal de donar res-
posta a aquestes qüestions des de la pers-
pectiva plantejada a Evangelii Gaudium 
(veure ponència). Les jornades no només 
van ser un espai de formació i de treball: 
també han tingut la voluntat de procurar 
espais de pregària i comunió entre els 
participants: es va fer una pregària multi-
tudinària el primer vespre, amb l’assistèn-
cia de Mons. Vives, i el dissabte, el rés de 
Vespres fou presidit per Mons. Taltavull. 
La Missa solemne el diumenge 26 a Me-
ritxell, concelebrada pels dos bisbes i els 
sacerdots participants en les Jornades, va 
ser un acte multitudinari on participaren 
els catequistes, els seus acompanyants i 
moltes persones de la comunitat cristiana 
andorrana. A les jornades hi han participat 
uns 350 catequistes de totes les diòcesis 
de Catalunya i les Illes Balears, encapçala-
des pels respectius delegats de catequesi 
i altres preveres

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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9 quieren tenerles presentes a todos, espe-

cialmente a los cristianos perseguidos en 
Oriente Medio, y en particular en Siria y en 
Irak, para que no les olvidemos y les siga-
mos ayudando y sosteniendo con nuestra 
oración.

Defender la vida humana es tarea de 
todos

La Comisión Permanente ha aprobado 
una Nota con el título “Defender la vida 
humana es tarea de todos”. En ella, los 
obispos  hacen de nuevo oír su voz, en de-
fensa de los más débiles. “La vida humana 
es sagrada e inviolable y ha de protegerse 
desde la concepción hasta su fin natural” 
(...) Proteger y defender la vida humana es 
tarea de todos, principalmente de los Go-
biernos. España sigue siendo, por desgra-
cia, una triste excepción, al llegar incluso 
a  considerar el aborto como un derecho. 
En este sentido es especialmente grave 
la responsabilidad de quienes, habiendo 
incluido entre sus compromisos políticos, 
una ley que aminoraba algo la desprotec-
ción de la vida humana naciente que exis-
te en la vigente normativa del aborto, han 
renunciado a seguir adelante con ello en 
aras de supuestos cálculos políticos. Hay 
bienes, como el de la vida humana, que 
son innegociables”.

“Es cierto que la existencia humana 
no está libre de dificultades  –prosigue 
la Nota–. La Iglesia conoce bien los sufri-
mientos y las carencias de muchas per-
sonas a las que se esfuerza en ayudar en 
todo el mundo con el ejercicio de la cari-
dad, que es el distintivo de los discípulos 
de Jesús (cfr. Jn 13, 35), del que dan tes-
timonio tantas personas e instituciones 
eclesiales. Pero también es verdad que, 
como nos advierte el Papa Francisco, aún 
hemos de hacer más para acompañar ade-

cuadamente a las mujeres que se encuen-
tran en situaciones muy duras, donde el 
aborto se les presenta como una rápida 
solución a sus profundas angustias” (EG, 
214). En ello están empeñadas muchas 
asociaciones eclesiales y civiles, a las que 
queremos apoyar al tiempo que pedimos a 
las Administraciones públicas un esfuerzo 
más generoso en políticas eficaces de ayu-
da a la mujer gestante y a las familias.

La Nota de la Permanente concluye afir-
mando que “no es momento, por difícil 
que pueda parecer, para la desesperanza 
y el desencanto democrático ante reveses 
legislativos. Al contrario, son numerosos 
los voluntarios y las organizaciones de 
apoyo a la vida, promoción de la mujer y 
de solidaridad con los más necesitados de 
la sociedad, quienes nos animan a seguir 
adelante, extendiendo la civilización del 
amor y la cultura de la vida, y a abrazar 
sin condición a todos, especialmente a los 
que más sufren, como son los más pobres, 
los inmigrantes, los parados, los sin techo, 
los enfermos, y todos aquellos que, en 
definitiva, se encuentran en las periferias 
sociales y existenciales. Y por supuesto 
acompañar sin descanso a las madres em-
barazadas para que, ante cualquier dificul-
tad, no opten por la solución de la muerte 
y elijan siempre el camino de la vida, que 
es el de la verdadera libertad y progreso 
humano”.

Plan Pastoral
Los obispos han continuado trabajan-

do sobre el nuevo Plan Pastoral de la CEE 
para el cuatrienio 2016-2020. Este Plan 
se va a redactar teniendo en cuenta la ex-
hortación apostólica del Papa Francisco,  
Evangelii Gaudium, centrada en el anun-
cio de la alegría del Evangelio en el mundo 
actual.
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D o c u m e n t s

de Pastoral Juvenil de la CEE, la diócesis 
de Ávila y la Orden de los Carmelitas Des-
calzos. El encuentro tendrá lugar en Ávila 
del 5 al 9 de agosto de 2015. Precisamente, 
Mons. Novell, responsable del Departa-
mento de Juventud de la CEE, ha informado 
en esta ocasión a la Comisión Permanente 
sobre los preparativos de dicho Encuentro.

• Clausura del Año Jubilar (15 de octu-
bre de 2015).

Proyecto de Documento sobre la reali-
dad social española

Mons. D. Juan José Omella Omella, ha 
presentado un proyecto de documento de 
trabajo sobre la realidad social españo-
la, en el que está trabajando la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social.  Los obispos 
continuarán estudiándolo en la próxima 
Asamblea Plenaria.

Nombramientos
La Comisión Permanente ha renovado 

a los Directores de los siguientes Secreta-
riados:

• Rvdo. D. Juan Luis Martín Barrios, 
como Director del Secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Pastoral y como Director 
del Secretariado de la Subcomisión Epis-
copal de Catequesis.

• Rvdo. D. Manuel Enrique Barrios Prie-
to, como Director del Secretariado de la 
Comisión Episcopal de Relaciones Inter-
confesionales.

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

• Rvdo. D. José Miguel García Pérez, 
sacerdote de la archidiócesis de Madrid, 
como Director del Secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.

• Rvdo. D. Pablo Delclaux de Muller, 
sacerdote de la archidiócesis de Toledo, 
como Director del Secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Patrimonio Cultural.

Durante la pasada Comisión Permanen-
te, celebrada en junio, se presentó una Po-
nencia, encargada al Secretario General, 
que contó con la colaboración de diversos 
Directores de Secretariados de la CEE. A 
partir de ahí, se encargó la elaboración 
del Proyecto de Plan Pastoral 2016-2020 al 
Cardenal Fernando Sebastián, con la cola-
boración también de Mons. González Mon-
tes, Mons. Omella Omella y Mons. García 
Beltrán.

En esta reunión de la Comisión Perma-
nente, el Cardenal Sebastián ha presenta-
do el Proyecto, que pasa a la próxima Ple-
naria para su estudio, debate y redacción 
del Plan Pastoral.

V Centenario Nacimiento Santa Teresa 
de Jesús

La Junta Episcopal para el V Centena-
rio de Santa Teresa de Jesús ha tenido su 
segunda reunión en la tarde del lunes 29 
de septiembre. Se está trabajando en un 
doble nivel: una programación para toda 
España, que corre a cargo de la propia Jun-
ta, y una propuesta de actividades para las 
diócesis.

Próximamente la Junta Episcopal pre-
sentará a los medios de comunicación el 
programa oficial de la  Conferencia Episco-
pal Española para este acontecimiento.

Ya están aprobadas las siguientes acti-
vidades:

• Inauguración del año jubilar del V 
Centenario del nacimiento de Santa Tere-
sa, cuya celebración presidirá el Arzobispo 
Presidente de la CEE, Mons. Blázquez Pé-
rez (15 de octubre de 2014, Ávila)

• Jubileo de los Obispos. Peregrinación 
a Ávila al concluir la Asamblea Plenaria de 
primavera (24 de abril de 2015)

• Encuentro Europeo de Jóvenes, organi-
zado conjuntamente por el Departamento 
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9 También ha nombrado a:

• Sra. Dª María Estíbaliz Fraca Santama-
ría, laica de la archidiócesis de Zaragoza, 
como Presidenta General del Movimiento 
de Acción Católica “Juventud Obrera Cris-
tiana” (JOC)

Decreto de la Penitenciaría Apostólica so-
bre el Año Teresiano 

Vaticano, 24-4-2014

En el cuatrocientos aniversario del naci-
miento de santa Teresa de Jesús

Penitenciaría Apostólica
Por mandato del Santísimo Padre Fran-

cisco, manifestada de buen grado su pa-
ternal benevolencia, concede el Año Jubi-
lar Teresiano en España con la siguiente 
indulgencia plenaria a los fieles verdade-
ramente arrepentidos, con las condiciones 
acostumbradas: confesión sacramental, 
Comunión Eucarística y oración por las 
intenciones del Romano Pontífice, que 
podrá lucrarse una vez al día y también 
podrán aplicar por las almas de los fieles 
todavía en el Purgatorio si visitan en forma 
de peregrinación alguna catedral, templo 
o santuario jubilar y allí asisten a algún 
rito sagrado o, al menos, oran durante 
un tiempo suficiente ante alguna imagen 
de santa Teresa solemnemente expuesta, 
terminando con la oración del Padrenues-
tro, Credo, invocación a la Virgen María y a 
santa Teresa de Jesús.

Los devotos cristianos que estuvieran 
impedidos a causa de la ancianidad o por 
grave enfermedad, igualmente podrán 

[ ]Santa Seu
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Missatge del papa Francesc per a la Jor-
nada Mundial de l’Emigrant i del Refugiat 
2015

Vaticà, 3-9-2014

«Una Església sense fronteres, mare de 
tots»

Benvolguts germans i germanes:
Jesús és «l’evangelitzador per excel-

lència i l’Evangeli en persona» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 209). La seva sol-
licitud especial pels més vulnerables i 
exclosos ens convida a tots a cuidar les 
persones més fràgils i a reconèixer el seu 
rostre sofrent, sobretot en les víctimes de 
les noves formes de pobresa i esclavitud. 
El Senyor diu: «Perquè tenia fam, i em 
donàreu menjar; tenia set, i em donàreu 
beure; era foraster, i em vau acollir;  anava 
despullat, i em vau vestir; estava malalt, i 
em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu 
a veure’m» (Mt 25,35-36). Missió de l’Es-
glésia, pelegrina a la terra i mare de tots, 
és per tant estimar Jesucrist, adorar-lo i es-
timar-lo, especialment en els més pobres 
i desemparats; entre aquests, hi ha cer-
tament els emigrants i els refugiats, que 
intenten deixar enrere difícils condicions 
de vida i tot tipus de perills. Per això, el 
lema de la Jornada Mundial de l’Emigrant i 
del Refugiat d’aquest any és: Una Església 
sense fronteres, mare de tots.

En efecte, l’Església obre els seus braços 
per acollir tots els pobles, sense discrimina-
cions i sense límits, i per anunciar a tots que 
«Déu és amor» (1 Jn 4,8.16). Després de la 
seva mort i resurrecció, Jesús va confiar als 
seus deixebles la missió de ser els seus tes-
timonis i de proclamar l’Evangeli de l’alegria 
i de la misericòrdia. Ells, el dia de Pentecos-
ta, van sortir del Cenacle amb valentia i en-

lucrar la indulgencia plenaria si, arrepen-
tidos de sus pecados y con propósito de 
realizar lo antes posible las tres acostum-
bradas condiciones, ante alguna pequeña 
imagen de santa Teresa de Jesús, se unie-
ran espiritualmente a las celebraciones ju-
bilares o peregrinaciones y rezan el Padre-
nuestro y el Credo en su casa o en el lugar 
donde permanezcan a causa de impedi-
mento, ofreciendo los dolores y molestias 
de la propia vida.

Todos los fieles de España, si estuvie-
ran en cama, también podrán alcanzar 
indulgencia parcial, incluso varias en un 
mismo día, cuantas veces con corazón 
contrito practicaran obras de misericordia, 
actos penitenciales o de evangelización 
propuestos por el obispo diocesano, invo-
cando a santa Teresa de Jesús, que com-
pensó su deseo de martirio con limosnas y 
otras buenas obras.

Finalmente, para poder acceder con 
más facilidad al divino perdón conforme a 
la autoridad sacramental de la Iglesia, en 
aras de la caridad pastoral, esta Peniten-
ciaría ruega encarecidamente que los pe-
nitenciarios de las iglesias catedrales, los 
canónigos y clero, y además los Rectores 
de los santuarios se dispongan con áni-
mo generoso a la celebración penitencial 
y administren la Sagrada Comunión a los 
enfermos.

El presente decreto tendrá validez du-
rante todo el Año Jubilar Teresiano no obs-
tando nada en contra.

Maurus S.R.E.
Card. Placenza

Penitenciario Mayor
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9 D’una banda, sentim en el sagrari de la 

consciència la crida a tocar la misèria hu-
mana i a posar en pràctica el manament 
de l’amor que Jesús ens va deixar quan es 
va identificar amb l’estranger, amb qui so-
freix, amb els qui són víctimes innocents 
de la violència i l’explotació. D’altra banda, 
no obstant això, a causa de la feblesa de la 
nostra naturalesa, “sentim la temptació de 
ser cristians mantenint una prudent dis-
tància de les nafres del Senyor” (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 270).

La força de la fe, de l’esperança i de la 
caritat permet reduir les distàncies que 
ens separen dels drames humans. Jesu-
crist espera sempre que el reconeguem 
en els emigrants i en els desplaçats, en 
els refugiats i en els exiliats, i així mateix 
ens crida a compartir els nostres recursos, 
i en ocasions a renunciar al nostre benes-
tar. Ho recordava el papa Pau VI, dient que 
«els més afavorits han de renunciar a al-
guns dels seus drets per posar amb major 
liberalitat els seus béns al servei dels al-
tres» (Carta ap. Octogesima adveniens, 14 
maig 1971, 23).

D’altra banda, el caràcter multicultural 
de les societats actuals convida l’Església 
a assumir nous compromisos de solida-
ritat, de comunió i d’evangelització. Els 
moviments migratoris, de fet, requereixen 
aprofundir i reforçar els valors necessaris 
per garantir una convivència harmònica 
entre les persones i les cultures. Per a això 
no n’hi ha prou amb la simple tolerància, 
que fa possible el respecte de la diversitat 
i dóna pas a diverses formes de solidaritat 
entre les persones de procedències i cul-
tures diferents. Aquí se situa la vocació de 
l’Església a superar les fronteres i a afavo-
rir «el pas d’una actitud defensiva i rece-
losa, de desinterès o de marginació a una 

tusiasme; la força de l’Esperit Sant va vèn-
cer els seus dubtes i vacil·lacions, i va fer 
que cadascun escoltés el seu anunci en la 
seva pròpia llengua; així des del comença-
ment, l’Església és mare amb el cor obert al 
món sencer, sense fronteres. Aquest man-
dat abasta una història de dos mil·lennis, 
però ja des dels primers segles l’anunci 
missioner va fer visible la maternitat uni-
versal de l’Església, explicitada després en 
els escrits dels Pares i represa pel Concili 
Ecumènic Vaticà II. Els Pares conciliars van 
parlar de Ecclesia mater per explicar la seva 
naturalesa. Efectivament, l’Església engen-
dra fills i filles i els incorpora i «els abraça 
amb amor i sol·licitud com a seus» (Const. 
dogm. sobre l’Església Lumen gentium, 14).

L’Església sense fronteres, mare de 
tots, estén pel món la cultura de l’acolli-
ment i de la solidaritat, segons la qual nin-
gú no pot ser considerat inútil, fora de lloc 
o descartable. Si viu realment la seva ma-
ternitat, la comunitat cristiana alimenta, 
orienta i indica el camí, acompanya amb 
paciència, es fa propera amb l’oració i amb 
les obres de misericòrdia.

Tot això adquireix avui un significat es-
pecial. De fet, en una època de tan vastes 
migracions, un gran nombre de persones 
deixa els seus llocs d’origen i emprèn l’ar-
riscat viatge de l’esperança, amb l’equi-
patge ple de desitjos i de temors, a la 
recerca de condicions de vida més huma-
nes. No és estrany, no obstant això, que 
aquests moviments migratoris suscitin 
desconfiança i rebuig, també en les comu-
nitats eclesials, abans fins i tot de conèixer 
les circumstàncies de persecució o de mi-
sèria de les persones afectades. Aquests 
recels i prejudicis s’oposen al manament 
bíblic d’acollir amb respecte i solidaritat 
l’estranger necessitat.
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aquest moment tots els continents en el 
doble moviment d’immigració i emigra-
ció» (Missatge per a la Jornada Mundial de 
l’Emigrant i del Refugiat 2014).

A la globalització del fenomen migra-
tori cal respondre amb la globalització de 
la caritat i de la cooperació, perquè s’hu-
manitzin les condicions dels emigrants. 
Al mateix temps, és necessari intensificar 
els esforços per crear les condicions ade-
quades per garantir una progressiva dis-
minució de les raons que porten a pobles 
sencers a deixar la seva pàtria a causa de 
guerres i caresties, que sovint es concate-
nen les unes amb les altres.

A la solidaritat amb els emigrants i els 
refugiats cal afegir la voluntat i la creativi-
tat necessàries per desenvolupar mundial-
ment un ordre economicofinancer més just 
i equitatiu, juntament amb un major com-
promís per la pau, condició indispensable 
per a un autèntic progrés.

Benvolguts emigrants i refugiats, ocu-
peu un lloc especial en el cor de l’Església, 
i l’ajudeu a tenir un cor més gran per ma-
nifestar la seva maternitat amb la sencera 
família humana. No perdeu la confiança ni 
l’esperança. Mirem la Sagrada Família exi-
liada a Egipte: així com en el cor matern de 
la Mare de Déu i en el cor sol·lícit de sant 
Josep es va mantenir la confiança en Déu 
que mai no ens abandona, que no us falti 
aquesta mateixa confiança en el Senyor. 
Us encomano a la seva protecció i us im-
parteixo de cor la Benedicció Apostòlica.

Francesc, papa

actitud que posi com a fonament la “cul-
tura de la trobada”, l’única capaç de cons-
truir un món més just i fratern» (Missatge 
per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i del 
Refugiat 2014).

Tanmateix, els moviments migratoris 
han assumit tals dimensions que només 
una col·laboració sistemàtica i efectiva 
que impliqui els Estats i les Organitzacions 
internacionals pot regular-los eficaçment i 
fer-los front. En efecte, les migracions ens 
interpel·len a tots, no només per les di-
mensions del fenomen, sinó també «pels 
problemes socials, econòmics, polítics, 
culturals i religiosos que suscita, i pels 
dramàtics desafiaments que planteja a les 
comunitats nacionals i a la comunitat in-
ternacional» (Benet XVI, Carta enc. Caritas 
in veritate, 29 juny 2009, 62).

En l’agenda internacional tenen lloc 
freqüents debats sobre les possibilitats, 
els mètodes i les normatives per afrontar 
el fenomen de les migracions. Hi ha orga-
nismes i institucions, en l’àmbit interna-
cional, nacional i local, que posen el seu 
treball i les seves energies al servei dels 
qui emigren a la recerca d’una vida millor. 
Malgrat els seus generosos i laudables 
esforços, és necessària una acció més efi-
caç i incisiva, que se serveixi d’una xarxa 
universal de col·laboració, fundada en la 
protecció de la dignitat i centralitat de la 
persona humana. D’aquesta manera, serà 
més efectiva la lluita contra el tràfic vergo-
nyós i delictiu d’éssers humans, contra la 
vulneració dels drets fonamentals, contra 
qualsevol forma de violència, vexació i es-
clavitud. Treballar junts requereix recipro-
citat i sinergia, disponibilitat i confiança, 
sabent que «cap país no pot afrontar per 
si solament les dificultats unides a aquest 
fenomen que, sent tan ampli, afecta en 
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9 fruto de la gracia de Dios a los hombres. 

Cada santo nos manifiesta un rasgo del 
multiforme rostro de Dios. En santa Te-
resa contemplamos al Dios que, siendo 
«soberana Majestad, eterna Sabiduría» 
(Poesía 2), se revela cercano y compañero, 
que tiene sus delicias en conversar con los 
hombres: Dios se alegra con nosotros. Y, 
de sentir su amor, le nacía a la Santa una 
alegría contagiosa que no podía disimu-
lar y que transmitía a su alrededor. Esta 
alegría es un camino que hay que andar 
toda la vida. No es instantánea, superfi-
cial, bullanguera. Hay que procurarla ya «a 
los principios» (Vida 13,l). Expresa el gozo 
interior del alma, es humilde y «modesta» 
(cf.  Fundaciones 12,l). No se alcanza por 
el atajo fácil que evita la renuncia, el sufri-
miento o la cruz, sino que se encuentra pa-
deciendo trabajos y dolores (cf. Vida 6,2; 
30,8), mirando al Crucificado y buscando 
al Resucitado (cf. Camino 26,4). De ahí que 
la alegría de santa Teresa no sea egoísta ni 
autorreferencial. Como la del cielo, consis-
te en «alegrarse que se alegren todos» (Ca-
mino 30,5), poniéndose al servicio de los 
demás con amor desinteresado. Al igual 
que a uno de sus monasterios en dificul-
tades, la Santa nos dice también hoy a no-
sotros, especialmente a los jóvenes: «¡No 
dejen de andar alegres!» (Carta 284,4). ¡El 
Evangelio no es una bolsa de plomo que 
se arrastra pesadamente, sino una fuente 
de gozo que llena de Dios el corazón y lo 
impulsa a servir a los hermanos!

La Santa transitó también el camino de 
la oración, que definió bellamente como 
un «tratar de amistad estando muchas 
veces a solas con quien sabernos nos 
ama» (Vida 8,5). Cuando los tiempos son 
“recios”, son necesarios «amigos fuer-
tes de Dios» para sostener a los flojos 

Mensaje del papa Francisco en el Año Ju-
bilar Teresiano 

Vaticano, 15-10-2014

Carta a Monseñor Jesús García Burillo, 
Obispo de Ávila

Querido Hermano:
El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila 

una niña que con el tiempo sería conocida 
como santa Teresa de Jesús. Al acercarse 
el quinto centenario de su nacimiento, 
vuelvo la mirada a esa ciudad para dar 
gracias a Dios por el don de esta gran 
mujer y animar a los fieles de la querida 
diócesis abulense y a todos los españoles 
a conocer la historia de esa insigne funda-
dora, así como a leer sus libros, que, junto 
con sus hijas en los numerosos Carmelos 
esparcidos por el mundo, nos siguen di-
ciendo quién y cómo fue la Madre Teresa 
y qué puede enseñarnos a los hombres y 
mujeres de hoy.

En la escuela de la santa andariega 
aprendemos a ser peregrinos. La imagen 
del camino puede sintetizar muy bien la 
lección de su vida y de su obra. Ella enten-
dió su vida como camino de perfección por 
el que Dios conduce al hombre, morada 
tras morada, hasta Él y, al mismo tiempo, 
lo pone en marcha hacia los hombres.  
¿Por qué caminos quiere llevarnos el Se-
ñor tras las huellas y de la mano de santa 
Teresa? Quisiera recordar cuatro que me 
hacen mucho bien: el camino de la alegría, 
de la oración, de la fraternidad y del propio 
tiempo.

Teresa de Jesús invita a sus monjas a 
«andar alegres sirviendo» (Camino 18,5). 
La verdadera santidad es alegría, porque 
“un santo triste es un triste santo”. Los 
santos, antes que héroes esforzados, son 
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os junto El aquí, hermanas» (Camino 2,5) 
y tal fue la promesa: «que Cristo andaría 
con nosotras» (Vida 32,11). ¡Que linda 
definición de la fraternidad en la Iglesia: 
andar juntos con Cristo como hermanos! 
Para ello no recomienda Teresa de Jesús 
muchas cosas, simplemente tres: amarse 
mucho unos a otros, desasirse de todo y 
verdadera humildad, que «aunque la digo 
a la postre es la base principal y las abraza 
todas» (Camino 4,4). ¡Cómo desearía, en 
estos tiempos, unas comunidades cris-
tianas más fraternas donde se haga este 
camino: andar en la verdad de la humildad 
que nos libera de nosotros mismos para 
amar más y mejor a los demás, especial-
mente a los más pobres! ¡Nada hay más 
hermoso que vivir y morir como hijos de 
esta Iglesia madre!

Precisamente porque es madre de 
puertas abiertas, la Iglesia siempre está 
en camino hacia los hombres para llevar-
les aquel «agua viva» (cf. Jn 4,10) que riega 
el huerto de su corazón sediento. La santa 
escritora y maestra de oración fue al mis-
mo tiempo fundadora y misionera por los 
caminos de España. Su experiencia místi-
ca no la separó del mundo ni de las pre-
ocupaciones de la gente. Al contrario, le 
dio nuevo impulso y coraje para la acción 
y los deberes de cada día, porque también 
«entre los pucheros anda el Señor» (Fun-
daciones 5,8). Ella vivió las dificultades de 
su tiempo -tan complicado- sin ceder a la 
tentación del lamento amargo, sino más 
bien aceptándolas en la fe como una opor-
tunidad para dar un paso más en el cami-
no. Y es que, «para hacer Dios grandes 
mercedes a quien de veras le sirve, siem-
pre es tiempo» (Fundaciones 4,6). Hoy Te-
resa nos dice: Reza más para comprender 
bien lo que pasa a tu alrededor y así actuar 

(Vida 15,5). Rezar no es una forma de huir, 
tampoco de meterse en una burbuja, ni de 
aislarse, sino de avanzar en una amistad 
que tanto más crece cuanto más se trata 
al Señor, «amigo verdadero» y «compa-
ñero» fiel de viaje, con quien «todo se 
puede sufrir», pues siempre «ayuda, da 
esfuerzo y nunca falta» (Vida 22,6). Para 
orar «no está la cosa en pensar mucho 
sino en amar mucho» (Moradas IV,1,7), en 
volver los ojos para mirar a quien no deja 
de mirarnos amorosamente y sufrirnos 
pacientemente (cf. Camino 26,3-4). Por 
muchos caminos puede Dios conducir las 
almas hacia sí, pero la oración es el «cami-
no seguro» (Vida 213). Dejarla es perderse 
(cf. Vida 19,6). Estos consejos de la Santa 
son de perenne actualidad. ¡Vayan ade-
lante, pues, por el camino de la oración, 
con determinación, sin detenerse, hasta 
el fin! Esto vale singularmente para todos 
los miembros de la vida consagrada. En 
una cultura de lo provisorio, vivan la fideli-
dad del «para siempre, siempre, siempre» 
(Vida1,5); en un mundo sin esperanza, 
muestren la fecundidad de un «corazón 
enamorado» (Poesía 5); y en una sociedad 
con tantos ídolos, sean testigos de que 
«solo Dios basta» (Poesía 9).

Este camino no podemos hacerlo so-
los, sino juntos. Para la santa reformadora 
la senda de la oración discurre por la vía 
de la fraternidad en el seno de la Iglesia 
madre. Esta fue su respuesta providen-
cial, nacida de la inspiración divina y de 
su intuición femenina, a los problemas de 
la Iglesia y de la sociedad de su tiempo: 
fundar pequeñas comunidades de mujeres 
que, a imitación del “colegio apostólico”, 
siguieran a Cristo viviendo sencillamente 
el Evangelio y sosteniendo a toda la Iglesia 
con una vida hecha plegaria. «Para esto 
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Inauguració del curs 2014-2015 en les fa-
cultats eclesiàstiaques de Catalunya

Barcelona, 2-10-2014

El cardenal Zenon Grocholewski, prefecte de 
la Congregació per a l’Educació Catòlica, ha 
inaugurat oficialment el curs 2014-2015 de 
les Facultats, el dijous 2 d’octubre, a l’Aula 
Magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

A les deu del matí, el cardenal Zenon 
Grocholewski ha presidit una solemne eu-
caristia concelebrada amb el cardenal Llu-
ís Martínez Sistach, gran canceller de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya (FTC) i de 
la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC), 
l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume 
Pujol, vice-gran canceller de la FTC, i els al-
tres bisbes catalans. Després, ha presidit 
l’acte acadèmic, al qual han assistit també 
el bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume 
Traserra, vice-gran canceller de la FFC, els 
degans de les Facultats, Drs. Armand Puig i 
Jaume Aymar, personalitats eclesiàstiques 
i civils i una nombrosa representació de 
professors i alumnes.

La memòria del curs 2013-2014 de 
la FTC, de l’Institut Superior de Litúrgia 
(ISLB) i de l’Institut de Teologia Fonamen-
tal de Barcelona ha estat presentada pel 
Dr. Puig i la de la FFC pel Dr. Aymar.

mejor. La oración vence el pesimismo y ge-
nera buenas iniciativas (cf. Moradas VII, 
4,6). ¡Éste es el realismo teresiano, que 
exige obras en lugar de emociones, y amor 
en vez de ensueños, el realismo del amor 
humilde frente a un ascetismo afanoso! 
Algunas veces la Santa abrevia sus sabro-
sas cartas diciendo: «Estamos de cami-
no» (Carta 469,7.9), como expresión de la 
urgencia por continuar hasta el fin con la 
tarea comenzada. Cuando arde el mundo, 
no se puede perder el tiempo en negocios 
de poca importancia. ¡Ojalá contagie a to-
dos esta santa prisa por salir a recorrer los 
caminos de nuestro propio tiempo, con el 
Evangelio en la mano y el Espíritu en el co-
razón!

«¡Ya es tiempo de caminar! » (Ana de 
San Bartolomé, Últimas acciones de la 
vida de santa Teresa). Estas palabras de 
santa Teresa de Ávila a punto de morir son 
la síntesis de su vida y se convierten para 
nosotros, especialmente para la familia 
carmelitana, sus paisanos abulenses y to-
dos los españoles, en una preciosa heren-
cia a conservar y enriquecer.

Querido Hermano, con mi saludo cor-
dial, a todos les digo: ¡Ya es tiempo de 
caminar, andando por los caminos de la 
alegría, de la oración, de la fraternidad, del 
tiempo vivido como gracia! Recorramos 
los caminos de la vida de la mano de santa 
Teresa. Sus huellas nos conducen siempre 
a Jesús.

Les pido, por favor, que recen por mí, 
pues lo necesito. Que Jesús los bendiga y 
la Virgen Santa los cuide.

Fraternalmente,
Francisco, papa 

[ ]Altres
informacions
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D o c u m e n t s

l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes i 
ha declarat inaugurat el curs 2014-2015.

Tot seguit, el Dr. Xavier Parés, professor 
de la FTC i de l’ISLB, ha pronunciat la lliçó 
inaugural, en memòria de Mons. Pere Tena 
(a.c.s.), amb el títol “La reforma litúrgica 
del Concili Vaticà II a les diòcesis catala-
nes”, en la qual ha fet un resum de l’apli-
cació de la Sacrosanctum Concilium a les 
diòcesis catalanes, dividit en quatre parts: 
Del moviment litúrgic al Vaticà II; la Litúr-
gia en el Concili Vaticà II: Sacrosanctum 
Concilium; la reforma litúrgica a les diòce-
sis catalanes i el balanç i perspectives de 
futur de la reforma litúrgica. El Dr. Parés 
ha conclòs dient: “Per a finalitzar aquesta 
lliçó inaugural del curs 2014-2015 em faig 
aquesta pregunta: Progrés o retrocés en la 
litúrgia de l’Església Catalana? La resposta 
no m’atreveixo a donar-la tot sol; hauria de 
ser consensuada entre tots. Fa molts anys, 
el 1956, en el Congrés Litúrgic d’Assís, el 
P. Jugmann deia: “La boira comença a es-
vair-se, clareja un dia lluminós. L’Església 
troba noves forces. Camina segura vers 
un esdevenir en què serà de nou el Poble 
orant de Déu.” I el meu professor, P. Vagag-
gini, ho deia encara més breu i clar, amb 
aquesta frase: “La litúrgia és un ferment 
capaç de fer créixer tota la massa: «donec 
fermentatum est totum»”. 

El cardenal arquebisbe de Barcelona i 
gran canceller de les Facultats Eclesiàsti-
ques, Dr. Martínez Sistach, ha agraït al Dr. 
Parés la seva lliçó inaugural i ha presentat 
el cardenal Zenon Grocholewski, que ha 
agraït haver estat invitat a presidir la inau-
guració d’aquest curs de les Facultats i ha 
dit que “cal un nou estil i un nou ardor per 
a presentar la bellesa de Crist; la bellesa 
de Crist es manifesta en la litúrgia”.

Tot seguit, el cardenal Grocholewski ha 
firmat el decret d’erecció canònica de la 
nova Facultat Antoni Gaudí d’Història de 
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UN NOU CONCEPTE EN SERVEIS FUNERARIS

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

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

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

24 hores / 365 dies
902 231 132

www.sfbsa.es  www.memora.es

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

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