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Discernir la santedat (2-11-2014)

El nostre compromís de discernir la vida 
de l’Església Diocesana ha d’afrontar un 
desafiament difícil. És el desafiament de 
descobrir-hi petjades de santedat i de pro-
jectar el seu futur, de manera que esdevin-
gui cada vegada més santa. La santedat 
és un dels trets essencials que ha de tenir 
l’Església veritable.

Parlem d’un desafiament difícil, en pri-
mer lloc, perquè senzillament a l’Església 
hi ha pecadors. I com conciliar aquest fet 
amb la santedat de l’Església? ¿Seria una 
qüestió d’estadística, com en l’episodi del 
Gènesi, quan Abraham regatejava amb 
Jahvè sobre el percentatge de justos que 
bastaria per no destruir la ciutat (cf. Gn 
19)?

En segon lloc, perquè sorprenentment 
molts no sabrien dir què significa això de 
la “santedat”, més enllà d’entendre-la com 
la qualitat de ser “bona persona”.

Però l’obstacle més seriós és que, si 
preguntem a qualsevol que passa pel car-
rer què opina sobre si l’Església és santa, 
el més segur és que respongui que no ho 
és en absolut. Hi ha una mena de falca o 
estereotip en l’opinió pública, i també en-
tre nosaltres els catòlics, segons el qual 
l’Església no pot fer una altra cosa que de-
manar perdó i penedir-se dels seus errors 

i pecats. Ens trobem en el punt oposat del 
triomfalisme orgullós. De vegades sembla 
que l’Església hagi de demanar perdó per 
existir davant de jutges i mestres, erigits 
per l’opinió pública. La qüestió s’agreuja 
quan la “difamació” esdevé un vici con-
sentit i, el que és pitjor, s’instaura entre 
nosaltres, entre alguns “purs” que prete-
nen defensar l’Església traient la fama de 
sacerdots i fidels mitjançant xafarderies i 
denúncies, en la majoria de casos defor-
mant o falsejant els fets…

¿Com no acceptar el fet que existeixi el 
pecat a l’Església, quan el mateix Jesucrist 
donava per descomptat que existiria, ins-
truint-nos sobre un Regne de Déu, que en 
la seva fase actual ha de comptar amb el 
jull i els peixos dolents (cf. Mt 13)? El nos-
tre discerniment sobre l’Església Diocesa-
na hi ha de comptar. El que no acceptarem 
és que es constati el pecat entre nosaltres 
i no es faci des de l’amor, és a dir, des de 
l’amor als pecadors i a la mateixa Església. 
Més encara, que es denunciï oblidant que 
el denunciant pugui ser més pecador que 
el denunciat.

No hem de témer la veritat sobre la nos-
tra Església. Ni tampoc les crítiques que 
ens puguin fer. És escaient el que em deia 
un amic, que em recordava aquella màxi-
ma de santa Teresa d’Àvila:

“La veritat pateix, però no pereix”, evo-
cant un adagi castellà que la compara als 
joncs: “La veritat es doblega però no es 
trenca”.

Sovint l’Església se santifica amb el mo-
viment de “bellugar-se” sense trencar-se. 
I no és estrany que el moviment de bellu-
gar-se sigui per causa del vent del mateix 
Esperit Sant.

L’Església és santa perquè santifica 
mitjançant la Paraula que hi ressona, pels 

[ ]Escrits
dominicals
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sagraments que celebra per a la vida del 
poble, per l’amor concret que viu i conta-
gia enmig d’una humanitat moribunda. Per 
això sant Pau anomenava “sants” els cris-
tians. Donem testimoniatge, a més, que 
entre nosaltres “hi ha sants”, també en el 
sentit efectiu, com a cristians que viuen 
realment segons l’Evangeli, malgrat les 
seves febleses. En tot cas, com va escriure 
E. Stein,

“La seva santedat resulta patent, en-
cara que només per aquells els ulls dels 
quals ja estan oberts, i els atreu al segui-
ment de Crist”.

D’aquests ulls oberts escoltarem de 
gust el seu discerniment sobre la santedat 
de la nostra Església.

Discernir la successió apostòlica 
(9-11-2014)

Complint amb el compromís de discernir 
la nostra Església diocesana, abordem 
una qüestió, que sona fins i tot una mica 
escandalosa: Som realment l’Església de 
Jesucrist? En el cas que Jesucrist desitgés i 
fundés una Església, som nosaltres el que 
Ell volia que fóssim?

No han faltat en la història, ni falten avui, 
els qui afirmen que Jesús tan sols va iniciar 
una mena de moviment difús, renovador i 
carismàtic dins del judaisme, però que no 
va voler fundar una Església. Els qui pensen 
així, més que acollir el que diu el Nou Testa-
ment sobre Jesús, projecten la seva ideolo-
gia sobre la realitat, falsejant-la.

Més important és la qüestió que plan-
tegen persones honrades cercadores de 
la veritat de Jesucrist, persones que estan 
encisades per Ell, però que viuen un des-
concert davant l’Església o les esglésies 
cristianes en general. Són els qui es pre-

gunten quina de les esglésies cristianes és 
la vertadera, com podem tenir la garantia 
que la nostra Església és la que Jesús va 
fundar, o bé, si en definitiva qualsevol es-
glésia val, encara que siguin diferents en-
tre si.

Qualsevol sap que aquest problema no 
es pot respondre amb quatre paraules. Ve, 
a més, de molt antic, gairebé des dels ini-
cis del cristianisme, i s’ha plantejat sempre 
que s’ha produït una escissió a l’Església.

Al segle II, un gran teòleg, bisbe i màrtir, 
Sant Ireneu de Lió, va haver de respondre 
a aquesta qüestió en la seva polèmica amb 
els anomenats “gnòstics”. Ell sostenia que 
la fe de Jesucrist no era una doctrina ama-
gada, reservada a una elit d’intel·lectuals, 
sinó l’Evangeli senzill, anunciat pública-
ment a tots els pobles. Un dels seus ar-
guments més rellevants per convèncer-los 
que l’Església Catòlica era la veritable va 
ser el de recordar la cadena de bisbes que 
des dels Apòstols fins als seus dies havien 
mantingut ininterrompudament la mateixa 
fe. Escrivia:

“Havent rebut dels Apòstols aquesta 
predicació i aquesta fe, l’Església, encara 
que escampada pel món sencer, les con-
serva amb cura, com habitant en una sola 
mansió, i creu de manera idèntica, com 
no tenint més que una sola ànima i un sol 
cor; i les predica, les ensenya i les trans-
met amb veu unànime, com si no posseís 
més que una sola boca… I ni les esglésies 
establertes a Alemanya, ni les que estan a 
Espanya, ni les que estan entre els celtes, 
ni les d’Orient, ni les que estan en el cen-
tre del món, tenen una altra fe o una altra 
tradició” (Adv. Haereses I,10).

Ell ho tenia més fàcil, perquè era deixe-
ble del bisbe d’Esmirna, Policarp, el qual 
al seu torn ho era de l’apòstol Sant Joan. 
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problema i la resposta són els mateixos. 
Nosaltres no construïm la fe, sinó que la 
rebem a través d’una cadena viva de tes-
timonis. La fe no és un pensament, una 
filosofia, una ideologia construïda per 
nosaltres mateixos, sinó la vida de Crist, 
pensament i existència concreta, paraula 
i testimoniatge, veritat, bé i bellesa, que 
ens ha arribat des d’Ell mateix fins a nos-
altres a través dels Apòstols i els seus suc-
cessors.

Això és el que significa que l’Església és 
apostòlica. Aquella cadena de vida arriba 
fins a  l’Església de Sant Feliu de Llobregat 
per la successió apostòlica. Quan em van 
ordenar bisbe, un amic va tenir el detall 
d’investigar la cadena de bisbes avantpas-
sats en l’ordenació, des de Mons. Lajos 
Kada, que em va ordenar en el 1998, fins a 
gairebé trenta, que s’endinsaven per diò-
cesis de Centre Europa.

La nostra Diòcesi és tan jove com de 
deu anys. Però és una branca d’un arbre 
que rep la seva vida des d’unes arrels i una 
soca que travessen la història sense asse-
car-se ni trencar-se. Per a nosaltres la Tra-
dició no és una rèmora, sinó una garantia 
de vida.

Viure l’Església diocesana (16-11-2014)

En el punt que ens trobem, convé evocar el 
testimoniatge de dos grans mestres de la 
santedat i de la teologia.

Al segle XVI, cloent el llibre en el qual 
plasmava la seva pròpia experiència de 
conversió, Els Exercicis Espirituals, sant 
Ignasi de Loiola oferia unes regles pràcti-
ques que titulava “Per al sentit veritable 
que en l’Església militant hem de tenir, 
que es guardin les regles següents”. Els 

comentaristes fan notar que aquestes re-
gles estan vinculades a la meditació per 
aconseguir amor, dins el discerniment de 
la 4a setmana. Subratllen a més les parau-
les del títol “sentit veritable” (ha quedat 
com més tradicional el títol “Regles per 
sentir amb l’Església”): és el “sentir” de 
sant Ignasi, que denota una actitud, una 
predisposició, una sensibilitat, una em-
patia. El text conté recomanacions molt 
concretes sobre devocions, conductes, 
accions, etc. Però, com diu S. Arzubialde, 
l’objectiu últim és sens dubte ajudar al 
“discerniment de l’amor personal a Crist 
en la seva mediació històrica encarnada, 
que és la seva veritable esposa, la nostra 
mare l’Església”.

En ple segle XX el gran teòleg Romano 
Guardini, essent encara un jove sacerdot, 
que començava a despuntar com a líder 
intel·lectual, publica un llibre recopilant 
algunes conferències, el títol de les quals 
es pot traduir així: El sentit de l’Església. 
El seu contingut respon al significat direc-
te d’aquesta expressió, és a dir, exposar el 
perquè i el per a què de l’Església, en el 
sentit que ella, comunió d’amor fraterna 
en l’Esperit, condueix la persona humana 
cap al compliment de les seves aspiraci-
ons profundes. Però, en iniciar el primer 
capítol, ja indica què és el que pretén. 
Constata que hi ha un interès creixent 
sobre l’Església, però des que es va anar 
introduint una actitud individualista en la 
cultura i en la religiositat, diu,

“Els fidels vivien certament en l’Esglé-
sia, però cada vegada vivien menys l’Es-
glésia. La vida religiosa s’inclinava sempre 
cap a la pietat personal i, així l’Església se 
sentia més com a límit, potser com a opo-
sició a aquest àmbit de la individualitat… 
com un fre al factor personal”.
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Certament una cosa és viure “de l’Esglé-
sia”, beneficiant-se’n, una altra “viure en 
l’Església”, complint tot el que està esti-
pulat, o el mínim que s’exigeix per ser con-
siderat pertanyent a ella, i una altra cosa 
ben diferent és “viure l’Església”. Com una 
cosa és pertànyer a una família i viure-hi, 
i una altra viure la família. Sens dubte, 
quan tractem aquí de discernir la vida de la 
nostra Diòcesi, ben poc ens ha d’importar 
que una persona, un grup, un carisma, un 
moviment, una comunitat o una institució, 
“compleixi” amb aquest mínim exigit, com 
notificar o convidar la Diòcesi a algun es-
deveniment important de la seva pròpia 
vida, o anomenar el bisbe en la Pregària 
Eucarística, o fer-se present alguna vegada 
quan s’és convocat… El que realment ens 
importa és que tots “visquem la Diòcesi”, 
que és tant com viure l’Església mateixa. 
Això significa tenir present que

- La Diòcesi, com a Església, “existeix”, 
té vida pròpia i concreta, sofreix i 
gaudeix, prega i actua, té mancances 
i riqueses…

- Significa, a més, que tot això, sigui bo o 
dolent, ho sento com a propi, perquè 
forma part de la meva Església.

- Significa que tot el que decideixo, 
visc i faig, sigui individualment, en 
comunitat o en grup, és un caminar al 
costat dels altres fidels de la mateixa 
Església, dins d’ella, compartint amb 
ells, rebent i donant en una comunió 
vital i concreta.

Només en el marc d’aquest profund sen-
tit eclesial, el discerniment sobre la vida 
de la nostra Diòcesi serà vàlid i efectiu. 
Tots sabem que sense empatia la nostra 
ajuda a l’altre serà sempre inútil. I aquest 
“l’altre” no és aquí sinó el “nosaltres” que 
ens precedeix, ens dóna aixopluc i sentit.

Discernir la presència del Regne de Déu 
(23-11-2014)

Discernir la nostra Església Diocesana 
requereix conèixer-la i estimar-la. L’últim 
diumenge del Temps Ordinari, amb el qual 
conclou l’Any Litúrgic, l’Església contem-
pla Jesucrist com a Rei de l’Univers. Aques-
ta contemplació reconeix Jesucrist allà, al 
final de la història, dominant els temps i 
els espais, envoltat de glòria, lloat per tot 
l’univers.

Els mateixos ulls veuen la realitat pre-
sent, el món actual i l’Església d’avui, la 
nostra Diòcesi… El contrast és fort. Què 
pensar-ne?

De vegades per justificar una mirada 
crítica sobre l’Església subratllem una afir-
mació que és certa: l’Església no s’identifi-
ca exactament amb el Regne de Déu. Això, 
sens dubte, és així. Però, és tan diferent 
del Regne de Déu? Com podem estimar 
l’Església si en ella no hi ha una presència 
real del Regne?

Encara ressona en nosaltres la beati-
ficació del papa Pau VI el passat 19 d’oc-
tubre. Ha estat una ocasió de recordar la 
figura impressionant d’aquest gran papa. 
Ens va bé subratllar una de les facetes més 
assenyalades del seu testimoniatge: el 
seu profund sentit d’Església.

Sovint la imatge que es té de Pau VI és la 
d’un papa pacient i adolorit, que va sofrir 
amb l’Església i per l’Església en moments 
difícils. Però, encara que fos així, encara 
que en la seva vida va haver d’experimen-
tar la duresa de la renovació eclesial i l’as-
setjament de feixismes i totalitarismes de 
tota mena, abans que viure l’Església com 
a font i ocasió de sofriment, va gaudir amb 
ella, la va estimar apassionadament i va 
creure en la bellesa del seu misteri.
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estimar la humanitat.
No voldríem cap altra cosa per a ca-

dascun de nosaltres quan mirem i vivim 
la nostra Església. En ella ja és present el 
Regne de Jesucrist i tanmateix també ca-
mina cercant de posseir-lo.

La dona embarassada (30-11-2014)

Essent adolescent i jove vàrem assumir un 
compromís innocent i senzill. Potser nas-
qué del coneixement de la generació de la 
vida. Era només una intuïció, però que, re-
flexionada, podia tenir una gran profundi-
tat. Consistia a assumir el costum de resar 
un parenostre per cada dona embarassada 
que es veiés, tant si era al carrer, com en 
una trobada personal, encara que fos una 
desconeguda.

Què hi havia al darrere d’aquest inno-
cent costum? Quelcom elemental: dema-
nar a Déu que tot li anés bé en l’embaràs i 
en el part. També, d’una manera no plena-
ment expressada o conscient, un acte de 
gratitud a Déu per la meravella del misteri 
de la vida humana. Més encara, una ex-
pressió d’alegria orant per la vida humana 
mateixa i per la generositat de Déu crea-
dor, que ha posat en les seves criatures la 
capacitat de col·laborar continuant la seva 
obra a la terra. En el fons, la visió d’una 
dona embarassada evocava als nostres 
ulls una veritable aposta pel futur.

(Demanem excuses si aquestes reflexi-
ons semblen massa “elevades” en el marc 
d’una mentalitat que ha banalitzat el sexe 
fins a convertir-lo en mer instrument de 
plaer, o de domini, o de negoci, o que a 
més ha perdut la capacitat d’admiració.)

Al marge d’embarassos no desitjats 
o no acceptats, el que als nostres ulls és 

Sabia bé que davant l’Església es do-
naven tres actituds: la indiferència, la hi-
percrítica i l’amor sincer. Ell va voler mani-
festar en el seu Testament la profunditat 
d’aquesta tercera actitud:

“Sento que l’Església m’envolta: oh 
santa Església, una, catòlica i apostòlica, 
rep la meva benedicció i salutació, el meu 
suprem acte d’amor! Què diré de l’Església 
a la qual ho dec tot i que va ser meva? Que 
les benediccions de Déu vinguin sobre teu; 
que tinguis consciència de la teva natura-
lesa i de la teva missió; que tinguis sentit 
de les necessitats veritables i profundes 
de la humanitat; i camina pobra, és a dir, 
lliure, forta i amorosa cap a Crist”.

Ens sentim molt propers a aquest mis-
satge: ens veiem en aquest caminar pobre, 
lliure i fort cap a Crist. Si caminem cap a Ell 
és que no el posseïm i no som plenament el 
seu Regne. Però si estimem l’Església i som 
conscients de la seva identitat i la seva mis-
sió, si amb ella acollim les veritables i pro-
fundes necessitats de la humanitat, és que 
en ella compartim ja la presència del Regne.

Una bona biografia de Pau VI recent-
ment publicada en castellà mira de copsar 
la seva personalitat des de dins d’ell ma-
teix, des del seu cor. Però el seu cor, com 
afirma el cardenal Dionigi Tettamanzi en 
la introducció a aquesta obra, “coincidia 
amb el de l’Església”. I això significava per 
a ell seguir la recomanació tan apreciada 
de sant Agustí: “una dilatació constant 
dels límits de l’amor”, quelcom inacaba-
ble, sense frontera en aquest món. Així ho 
va expressar repetides vegades des de la 
seva mateixa ordenació sacerdotal. Va ser 
un lema programàtic i el que el va convertir 
en un gran pastor de l’Església.

De manera que qui va haver de sofrir 
per l’Església, abans es va identificar amb 
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El despertador (7-12-2014)

Retenim la imatge de la dona embaras-
sada per entendre l’Advent. Diuen que la 
primera vegada que una mare s’adona que 
està encinta viu com una sacsejada que li 
canvia la vida. Sempre es donarà aquesta 
experiència, per més que avui prevalgui el 
control sobre els embarassos i la recerca 
conscient i lliure del fill.

Aquest fet, com molts d’altres en la vida 
de tots, actua de “despertador”. Perquè 
normalment vivim “adormits” o “endor-
miscats”. Com s’esdevé en la mateixa vida 
matrimonial, construïm el nostre habitacle 
confortable, en el qual ens trobem a gust, 
perquè respon a les nostres particulars 
expectatives. Hi passen els dies, sota con-
trol i tranquils, en una atmosfera còmoda, 
com adotzenats i protegits, perquè fins els 
imprevistos podrien ser dominats. Però 
la vida és més. La major part d’ella no és 
manipulable, s’escapa del nostre control. 
La qual cosa és veritat, sobretot quan l’es-
deveniment que sobrevé és un ésser nou, 
una persona destinada a ser lliure, que ir-
romp en la nostra existència trastocant el 
nostre muntatge.

Això mateix és el que ocorre en l’Advent 
i Nadal. Malauradament aquests temps, 
per circumstàncies que tots coneixem, han 
esdevingut una festa, però una festa innò-
cua, quelcom ja controlat que deixa les co-
ses tal com estaven. Tanmateix, l’Advent i 
el Nadal autèntics contenen al seu cor una 
crida, o millor, un crit: Desperta’t! Això és 
el que escoltem en la litúrgia:

“Desvetlla’t, cor meu, desvetlleu-vos, 
arpa i lira meva, vull desvetllar l’aurora !” 
(Sal 57,9)

“Desvetlla’t, desvetlla’t, alça’t, Jerusa-
lem” (Is 51,17). “Desvetlla’t, desvetlla’t, 

realment meravellós és tot el procés de 
relació de la parella, el tracte sexual i la 
concepció. Per a nosaltres és tot un esde-
veniment, història i present, d’extraordina-
ri amor.

En aquest sentit la visió d’una dona em-
barassada no solament evoca una aposta 
pel futur, sinó una aposta basada en l’amor 
viscut. Volem creure que aquesta és la 
base més ferma de tal envit pel demà, molt 
més decisiva que els càlculs econòmics o 
les “seguretats” físiques i materials.

Fem aquí aquestes consideracions, per-
què creiem que la dona embarassada és 
una imatge adequada de l’Advent.

L’Advent és el temps en què vivim l’es-
perança, l’aposta pel futur, fundada en la 
memòria, en el record dels fets que ens 
han demostrat l’amor de Déu. Compartim 
així l’esperança del Poble d’Israel, el qual 
sostenia la seva expectació, recordant 
constantment les obres de Déu en la seva 
història. I a més actualitzem la nostra me-
mòria cristiana, recordant com Déu s’ha 
manifestat a través de la humanitat de les 
persones, fins a esdevenir un de nosaltres.

En temps d’arquebisbe de Munic, Jo-
seph Ratzinger va escriure:

“La bella tasca de l’Advent és regalar-
nos mútuament records del bé i obrir així 
les portes de l’esperança”.

El bé genuí, la font de tots els altres 
béns, és el de creure i viure en Déu fet in-
fant. A partir d’aquí cadascun sabrà quants 
fets de la seva vida poden ser evocats com 
a manifestacions de l’amor proper i salva-
dor de Déu. Ells alimentaran i sostindran 
l’esperança.

Els autors antics deien que la humanitat 
i tot l’univers es trobava, en Maria, “emba-
rassat” de Déu. Potser donem a llum de 
nou a Jesucrist.
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nit. Encara que dormir és reparador, nos-
altres estem fets per al dia. Ser cristià és 
viure despert, amb els ulls oberts a la llum.

Antífones de la “Oh” (14-12-2014)

En ple Advent ressona a l’Església el cant 
de les famoses “Antífones de la Oh”. Són 
uns textos molt antics que la tradició ha 
anat dipositant en la litúrgia i que s’han 
mantingut en el temps, tant per la seva be-
llesa, com per la seva adequació a l’espiri-
tualitat del temps d’Advent. L’actual abat 
de Santa María de Poblet hi ha confeccio-
nat uns bells comentaris.

Tornem a la imatge de l’embaràs i el 
part per entendre l’espiritualitat d’Advent 
i Nadal. Esmentàvem incapacitat per a 
l’admiració, que sofrim quan banalitzem el 
sexe i considerem tot el procés de la con-
cepció i el naixement com un simple me-
canisme fisiològic, que es pot manipular 
com si es tractés de “coses”. Per sort no 
sempre és així. Fa uns dies, visitant una fa-
mília, que havia tingut un nou fill feia uns 
mesos, vaig escoltar que un amic del ma-
trimoni xiuxiuejava a cau d’orella del pare 
aquestes paraules: “És impressionant. No 
et sembla una meravella, que només fa 
uns mesos en Bru –que així es deia el nou-
nat– fos un ésser minúscul en el si de la 
Sara –la mare?”

Aquest amic denotava que era capaç 
d’entendre el Nadal; la seva predisposició 
ja era d’Advent. Per què? Perquè l’esperit 
d’Advent requereix capacitat per a l’admi-
ració i l’entusiasme. Poder copsar allò me-
ravellós és condició per apassionar-se pel 
misteri que celebrem.

Les “Antífones de la Oh” responen a 
aquesta actitud. Es canten acompanyant 

Sió” (Is 52,1). “Alça’t radiant, Jerusalem, 
que arriba la teva llum: sobre teu clareja 
com l’alba la glòria del Senyor” (Is 60,1)

“Per això diem: Aixeca’t, tu que dorms; 
ressuscita d’entre els morts, i el Crist t’il-
luminarà” (Ef 5,14)

 “Ja és hora que us desvetlleu!...  La nit 
és avançada i el dia ja s’acosta. Despullem-
nos, doncs, de les obres de la fosca i reves-
tim-nos de l’armadura de la llum.  Com es-
cau a ple dia, comportem-nos dignament, 
sense orgies ni borratxeres, sense luxúri-
es ni disbauxes, sense baralles ni enve-
ges.  Revestiu-vos de Jesucrist, el Senyor, 
i no us preocupeu de satisfer els desigs 
terrenals” (Rm 13,11-14)

 Desvetllar-se, alçar-se, vestir-se per al 
combat diari, això és l’Advent. És com un 
clarejar en el llindar del dia. És disposar-se 
a viure la trobada amb la llum i a caminar 
sota la seva resplendor.

La tasca llavors consisteix a detectar 
quina és la nostra nit, quines les situaci-
ons que ens retenen adormits, quin el crit 
de Déu que ens desperta, les disposicions 
que, com un vestit ens permeten caminar i 
lluitar en ple dia. Perquè l’Escriptura iden-
tifica la conducta pròpia de la tenebra, la 
conversió, semblant al despertar, que su-
posa abandonar-la i assumir una vida prò-
pia de Jesucrist.

Aquest llenguatge sembla llunyà a la 
manera com solem viure l’Advent i Nadal. 
En si no es tracta d’un llarg i pesat treball. 
Què és desvetllar-se, sinó obrir els ulls i re-
conèixer la llum que ja existia abans, quan 
estàvem adormits, però que ignoràvem, en-
tretinguts per ensonyaments i falsos déus?

El so del despertador sempre moles-
ta, encara que ho suavitzem amb música 
agradable (així hem endolcit l’Advent i el 
Nadal). És clar, podem apagar-lo immedi-
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Ell és el Rei desitjat dels pobles i pedra 
angular de l’Església, que reuneix en un 
sol poble a tots els dispersos.

Ell és Emmanuel, el nostre germà, rei i 
legislador, esperança i salvador.

Ens preparem per al Nadal, un cop ha-
ver conegut qui és el qui neix entre nos-
altres i per a nosaltres. Però sempre ens 
sorprendrà, cada vegada més admirable 
i desitjable, cada vegada més amable als 
nostres ulls.

Donar a llum (21-12-2014)

No podem celebrar aquest Nadal oblidant 
la greu preocupació que tots compartim: 
la regeneració social. És una preocupació 
que sentim davant la imatge oferta per 
institucions, grups, estructures, persones 
influents, dirigents i responsables en l’àm-
bit cultural, econòmic o polític. Assumim 
aquesta inquietud, conscients que tots i 
cadascun, també a l’Església, estem impli-
cats com a afectats i coresponsables.

Ens hem deixat il·lustrar per la paràbola 
de la dona embarassada, per millor viure 
l’Advent. Seguint aquesta mateixa peda-
gogia, el Nadal serà com un veritable in-
fantament.

De vegades el llenguatge denota una ex-
traordinària saviesa, aquella intuïció que 
guarda el poble parlant, tan il·luminadora i 
fecunda. És bonic anomenar el part “donar 
a llum”. En un primer moment, recordant 
altres significats d’aquesta expressió, en-
tenem que la seva aplicació al part està 
motivada pel fet que el nen, que romania 
ocult en el si matern, “és tret a la llum”. 
Ell queda deslliurat d’allò que el protegia 
i alimentava, per quedar enllumenat direc-
tament pel dia. És el primer pas per arribar 
a ser ell mateix. Però en un segon moment 

el Magníficat en les vespres dels set dies 
previs a Nadal. En elles l’Església, mani-
festant la seva sorpresa i admiració per 
l’esdeveniment que és a punt de produir-
se, lloa el Messies, alhora que el crida i li 
demana que apressi la seva vinguda. Així, 
Jesús és invocat com a Saviesa, Senyor, 
Rebrot de Jessè, Clau de la casa de David, 
Sol, Rei i Emmanuel.

Observem que totes aquestes antífones 
conserven la mateixa composició. Primer 
és l’admiració i la invocació (“Oh”), des-
prés la petició que vingui aviat a aquest 
món (“vine”). Aprenguem d’aquesta ma-
nera de pregar.

Nosaltres estem potser més a prop 
d’aquest segon sentiment. Quan tenim 
clara consciència que les coses van mala-
ment, ens surt espontània la petició: vine, 
ajuda’ns, soluciona els nostres problemes! 
Són les nostres mancances el que ens pre-
ocupa, abans que la seva persona en si. 
Però, com dirigir-se a Ell i demanar-li algu-
na cosa, sense ponderar abans qui és, sen-
se deixar-se impressionar pel seu ser i la 
seva missió? La petició que vingui naixerà 
del nostre sofriment present, però sobretot 
ha de néixer del desig de la seva persona, 
un cop ha estat contemplada i admirada.

Ell és la Saviesa escampada per tota la 
creació, que necessitem per caminar.

Ell és el Senyor, que es va aparèixer a 
Moisès i que necessitem perquè ens des-
lliuri de l’esclavitud.

Ell és el rebrot de la casa de Jessè, que 
ha de renéixer davant els pobles quan l’es-
perança semblava perduda.

Ell és la clau de David, que té el poder 
d’obrir i tancar.

Ell és el sol, que ha de brillar, il·luminant 
als qui jeuen en tenebres i en ombres de 
mort.
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les conseqüències transformadores, que el 
Déu fet home ha desencadenat al món.

Fer llar (28-12-2014)

Com es pot necessitar i desitjar tant una 
cosa i alhora no fer el possible per acon-
seguir-la? No sabem com la família és avui 
tan desitjada com fràgil, tan eficaç en ple-
na crisi econòmica, com desprotegida per 
les lleis vigents.

Acceptem que aquesta és la realitat. 
Almenys tenim clar l’anhel profund que 
tots sentim de viure en una família, aquest 
espai vital que no poden substituir ni els 
amics, ni les formes artificials de socialit-
zació, ni les diferents alternatives de grups 
“identitaris”.

Ara bé, què és el que realment anhe-
lem, quan enyorem una família? Només 
tenir un pare i una mare i un sostre sota el 
qual aixoplugar-se?

Encara que hi estiguem acostumats, ha 
de sorprendre’ns la manera que va triar 
Déu de salvar la humanitat. Perquè “l’es-
tratègia” de l’Encarnació no va provocar 
la creació d’una elit de savis i eficaços 
agents, ni va iniciar un moviment transfor-
mador, ni va crear un partit: simplement 
va començar tot fent de la relació natural 
pare – mare – fill una veritable llar. Potser 
perquè allò que realment necessitem, el 
que en definitiva esdevé transformador, és 
el que anomenem “una llar”.

Una veritable llar s’entén en contrast 
amb les relacions socials, que normalment 
regeixen la nostra vida.

- Ens exigeixen constantment donar 
bona imatge, cuidar l’aparença, 
que és la garantia d’èxit. Però en 
la llar som el que som, no hem de 

podem descobrir que, en certa manera, 
cada nen nounat també és llum per a nos-
altres. Només cal veure els ulls dels pares 
quan miren el seu fill per primera vegada. 
Cada nova criatura en aquest món és com 
una petita llum, una nova oportunitat, una 
nova aposta per la vida humana.

Nadal és un veritable enllumenament. 
Com ja vam dir, en Maria la humanitat dóna 
a llum Jesús: la humanitat més perfecta il-
lumina el perfecte Fill d’Home i Fill de Déu. 
Quan Jesús sortí del si de Maria va quedar 
“il·luminat” per les lluminàries del nostre 
món. Però en aquell part, el món va ser in-
finitament més il·luminat per la resplendor 
inefable de la nova humanitat. Allí, en Je-
sús, naixia l’home per a Déu i “el Déu per a 
l’home”. Serem capaços de calibrar el que 
això significa per a tota la humanitat?

No sabem com fou la mirada de Maria, 
quan va contemplar per primera vegada 
Jesús. Però ens la podem imaginar. Nos-
altres ja podem saber la transcendència 
d’aquest esdeveniment: la humanitat re-
generada i justa ja és possible, ha comen-
çat en Jesús, nounat! Si Déu per amor s’ha 
fet un de nosaltres, el nostre amor humà 
pot ser realitat!, dirà el papa Joseph Rat-
zinger. I citarà Theodor Schnitzler per sub-
ratllar l’efecte humanitzador del Nadal:

“Qui col·loca la seva signatura creient 
sota el misteri del Fill de Déu fet home pot 
arribar a ser algú que ajudi els homes i que 
porti alegria als nens, a les famílies, als 
oprimits. La fe en l’encarnació contribueix 
a la salvació dels homes i a la realització 
dels drets humans”.

Heus aquí una de les raons per les quals 
l’infantament de Jesús ens il·lumina. Ens 
disposem a posar la nostra signatura sota 
el pessebre, per dir que és veritat el que s’hi 
representa i que estem disposats a traslla-
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Com sempre que Déu fa alguna cosa 
davant els nostres ulls, la llar que va crear 
per a Jesús, esdevé per a nosaltres norma, 
ideal a realitzar. És per això que el Concili 
Vaticà II va definir la família cristiana com 
a “comunitat de vida i amor”, l’espai sa-
grat on la persona troba el seu descans i la 
seva força per seguir endavant.

dissimular res perquè esperem ser 
acceptats així.

- Les persones semblen ser valorades 
només pel seu rendiment o pel seu 
rang social. Però a la llar sempre 
hi haurà amor, tot i que visquem 
una situació de desemparament o 
inutilitat.

- El conflicte i l’enfrontament és 
una constant en la vida social, i la 
competència està instal·lada en tots 
els àmbits de la vida, fins i tot en les 
aparents relacions d’amistat. Però en 
la veritable llar la diferència de rols i 
caràcters no és lluita de poder, sinó 
un posar en comú el que cadascun és 
i val.

- Tot sembla tenir un preu i cada treball o 
esforç ha de tenir la seva recompensa, 
encara que tan sols sigui en forma 
de reconeixement social. Però a la 
llar, hi regna la gratuïtat, aquesta 
forma d’estimar que no posa límits ni 
condicions.

- Si alguna vegada ens veiem gratament 
integrats en un grup que ens identifica, 
altres vegades sofrim un desengany, 
en comprovar que aquesta unitat es 
viu a costa de tenir un enemic comú 
i que allí no hi entra ningú si no és 
amb severes condicions. La llar, en 
canvi, és una comunió de persones 
acollidora i oberta, que no té por al 
qui és diferent.

Ja sé que se’ns acusarà d’idealistes 
d’una “llar” que no existeix en realitat. 
Tanmateix, per a nosaltres aquesta llar 
que descrivim és “absolutament sagrada” 
i també real. La família de Jesús és “sagra-
da” perquè s’hi viu l’amor de Déu, aquest 
amor que fa possible aquesta forma de 
viure la “llar”.
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presten al Poble de Déu i a la societat, sinó 
també per la seva mateixa existència entre 
nosaltres. Per damunt de tot la Vida Con-
sagrada és un rostre genuí de l’Església. 
Com a Església Particular desitgem estar 
prop de les persones consagrades amb el 
nostre suport i la nostra oració, compar-
tint amb elles els grans desafiaments que 
avui tenen plantejats. Així, al costat de la 
nostra oració d’acció de gràcies i lloança 
a Déu, demanem per la revitalització de la 
seva identitat carismàtica, profètica i ecle-
sial. Expressem d’aquesta manera la nos-
tra esperança de seguir rebent de la Vida 
Consagrada el testimoniatge, tan necessa-
ri avui, del veritable seguiment de Crist i 
d’una existència radicalment evangèlica.

Així doncs, juntament amb tota l’Es-
glésia, celebrarem el proper dia 30 de 
novembre, primer diumenge d’Advent, 
l’eucaristia a la Catedral a les 19.00 h, a la 
qual estàs particularment convidat. Amb 
aquesta celebració inaugurarem l’Any de 
la Vida Consagrada, que conclourà el dia 2 
de febrer de 2016, festa de la Presentació 
de Jesús al Temple.

Que aquest any signifiqui una nova ex-
periència de comunió eclesial, de la qual 
tots vivim i amb la qual tots creixem.

Rebeu el nostre afecte i benedicció.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per a la diada de Germanor 2014

Sant Feliu de Llobregat, 2-9-2014

Cada any el Dia de Germanor és ocasió de 
revifar la consciència diocesana. Aquesta 

Amb motiu de l’Any de la Vida consagrada 
a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
 
Sant Feliu de Llobregat, 4-11-2014

Benvolguts tots en el Senyor,
Com és sabut, el papa Francesc, en oca-

sió del 50è aniversari del Decret conciliar 
“Perfectae Caritatis”, ha convocat tota 
l’Església a celebrar l’Any de la Vida Con-
sagrada durant tot el 2015.

Ens fem ressò de la seva crida i ens hi 
identifiquem. Reconeixem l’oportunitat 
d’aquesta iniciativa, no només pel record 
agraït de la publicació d’aquell document, 
pel qual el Concili Vaticà II obria el camí de 
la renovació de la Vida Consagrada a l’Es-
glésia, sinó per la necessitat que sentim 
de valorar degudament l’existència dels 
consagrats a l’Església.

Així desitgem viure-ho a la nostra Diòce-
si de Sant Feliu de Llobregat. Per a nosaltres 
la Vida Consagrada té rostres concrets. Ca-
dascun sap quants béns evangèlics ha re-
but de persones consagrades. Actualment 
la nostra diòcesi compta amb 41 comuni-
tats de religioses, 14 de religiosos, amb un 
total de 447 persones consagrades, en una 
varietat de 45 carismes diferents.

Apreciem la Vida Consagrada com un 
do que ens ve de l’Esperit Sant, no només 

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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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

Convocatòria a la sessió de pregària i tre-
ball al voltant de la pastoral vocacional

Sant Feliu de Llobregat, 6-10-2014

Benvolgut,
Aquesta carta és per a convidar-te a 

participar a una sessió de pregària i treball 
al voltant de la Pastoral Vocacional, propo-
sada per la Delegació diocesana. Aquesta, 
amb les diferents Jornades i actes que orga-
nitza, ens ajuda a acollir el que s’anomena 
la “Cultura vocacional”. Un dels aspectes a 
subratllar és el del desvetllament i segui-
ment de les possibles vocacions que nei-
xen en les nostres comunitats cristianes. 

Amb aquest suggeriment, també se 
m’ha demanat que hi convidi personal-
ment a alguns preveres i diaques dels 
nostres arxiprestats, és per això que reps 
aquesta carta.

Com ajudar els nostres preveres, dia-
ques i laics a incorporar aquesta inquietud 
en la pastoral? Com estar atent i acom-
panyar les vocacions que neixen en les 
nostres comunitats? Com definir la nostra 
pastoral en clau de Cultura vocacional? 
Aquestes i altres referències les voldríem 
portar a la pregària i aprofundir amb la 
teva presencia i reflexió.

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 
per a 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 Es-
glésia particular. Tot i així, els mitjans mate-
rials a l’Església, si són ben emprats, sem-
pre poden augmentar i servir a una millor 
evangelització. Sense oblidar el compromís 
d’ésser austers i tenint cura del destí evan-
gèlic de tots els nostres béns, assumim avui 
el repte de mantenir el que tenim i fornir de 
nous mitjans la nostra tasca 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 seríem 
fidels al que ens demana Jesucrist.
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que Ell ens ha ensenyat i que els creients 
hem viscut com a font de felicitat i salvació.

L’Església és conscient de les dificultats 
i les limitacions pròpies que hi ha per edu-
car en la fe els nostres infants i joves, so-
bretot tenint present que aquesta educa-
ció inclou la confessió de fe i la promoció 
del que coneixem com “humanisme cris-
tià”. Però també és veritat que l’Església 
hi posa molts mitjans i esforços: eduquen 
els pares cristians, les parròquies i l’esco-
la... Cada instància en el seu àmbit propi.

El problema es planteja quan, a la vista 
dels resultats, ens preguntem si cada àm-
bit educa realment en cristià, si és fidel a 
la seva particular missió, si tots ens sen-
tim coresponsables, i si treballem conjun-
tament com una sola Església.

El Document que posem a les vostres 
mans respon a aquesta preocupació. Ela-
borat amb el Consell Pastoral Diocesà i les 
quatre delegacions diocesanes de Família 
i Vida, Catequesi, Pastoral de Joventut i 
Ensenyament, pretén establir un acord fo-
namental sobre el que entenem per educa-
ció cristiana, fixar el que és propi de cada 
instància educativa i motivar una acció co-
muna i coordinada, que, a més de guanyar 
eficàcia, posi de manifest que som una 
Església unida i veritablement educadora.

Aquest “Itinerari Educatiu” es limita 
a assenyalar l’horitzó vers el qual volem 
caminar. Tots ens hi sentim responsables. 
Cadascú al seu lloc haurà de mirar què pot 
fer per avançar en aquesta direcció.

La vivència de l’esperit de comunió ecle-
sial farà que el servei concret als nostres 
infants i joves esdevingui més eficaç i sigui 
més clara la seva identitat evangèlica.

+ Agustí Cortés Soriano, Bisbe

És per això que et convido a aquesta 
sessió matinal que farem el dia 27 de no-
vembre de 2014, de 10 i fins després de di-
nar, a la Casa de l’Església, amb el següent 
ordre del dia:
	10.30 h. Acollida i pregària a la capella 

de la Casa de l’Església.
	11.00 h. Sessió de treball sobre “La 

Cultura vocacional en les nostres 
comunitats cristianes”.

	12.00 h. Descans i cafè.
	12.30 h. Treball per grups, posada en 

comú i propostes.
	14.00 h. Dinar.
Et demanaria que abans del dia 27 de 

novembre poguessis llegir l’article que 
s’adjunta amb aquesta carta: “Hacia una 
cultura vocacional”.

Esperant la teva assistència, rep una 
cordial salutació,

+ Agustí Cortés Soriano, Bisbe.

Presentació del document “Itinerari edu-
catiu per a una unitat d’acció bàsica: fa-
mília, parròquia, escola”

Sant Feliu de Llobregat, 3-12-2014

Estimats:
Permeteu-nos distreure la vostra atenció 

sobre un assumpte que ens preocupa de 
debò. Cada vegada més estem girant la mi-
rada vers el món educatiu: els resultats de la 
nostra tasca educadora són acceptables pel 
que fa al coneixement de recursos i l’adqui-
sició d’habilitats, però desperta força inter-
rogants pel que fa al subjecte, les persones 
dels nostres fills i filles. Quan aquesta mirada 
es fa amb ulls cristians, la preocupació es veu 
reforçada, perquè ens sentim compromesos 
en el compliment del mandat de Jesucrist 
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Itinerari educatiu per a una unitat d’acció 
bàsica: família, parròquia, escola

Sant Feliu de Llobregat, novembre 2014

Mirant la situació dels nostres fills, infants 
i joves, compartim tots a l’Església la pre-
ocupació i la il·lusió de ser fidels avui al 
mandat de Jesús: “Aneu, doncs, a tots els 
pobles i feu-los deixebles meus, batejant-
los en el nom del Pare i del Fill i de l’Espe-
rit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò 
que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia 
rere dia fins a la fi del món” (Mt 28,19-20). 
Tots som ben conscients de les dificul-
tats que avui trobem per complir aquest 
compromís, alhora que, com deixebles de 
Crist, participem del goig d’esdevenir ins-
truments del seu Esperit, tot transmetent 
als nostres fills la fe, que ens ha salvat. 
En aquest sentit ens sentim interpel·lats 
pel que el papa Benet XVI anomenava 
“l’emergència educativa” actual i ens hi 
veiem compromesos a posar el nostre gra 
de sorra. 1

Amb aquest itinerari, el bisbe de la Di-
òcesi de Sant Feliu de Llobregat i els dele-
gats de Família, de Catequesi, de Pastoral 
de Joventut i d’Ensenyament, un cop es-
coltats els Consells Presbiteral i Pastoral, 
fent-nos ressò d’aquella preocupació, vo-

A la presidenta de Manos Unidas, Sra. So-
ledad Suárez Miguélez 

Sant Feliu de Llobregat, 22-12-2014

Estimada en el Señor:
Por la presente le comunico que el pasa-

do día 18 de diciembre, en la Casa de la Igle-
sia del Obispado de Sant Feliu de Llobregat, 
se ha realizado la Asamblea de “Mans Uni-
des-Sant Feliu de Llobregat” con la erección 
de la Delegación diocesana y firma del cor-
respondiente Decreto, que le adjunto con 
la relación de los miembros que forman la 
misma. En todo se ha procedido según los 
Estatutos de Manos Unidas.

El Sr. Joan Martí Llobet, Presidente-
Delegado de “Mans Unides-Barcelona”, 
ha asistido a la Asamblea, transmitiendo 
su conformidad y apoyo a la creación de la 
Delegación de “Mans Unides-Sant Feliu de 
Llobregat”. También le adjunto el acta de 
la Asamblea donde se recoge la votación y 
propuesta del Presidente-Delegado.

Por todo lo referido anteriormente y se-
gún los Estatutos de Manos Unidas (Cf art. 
19,2), le informo que acepto la propuesta 
del nombramiento del Sr. Josep Maria Oró 
Navarro, como Delegado-Presidente de 
“Mans Unides-Sant Feliu de Llobregat”, a 
la espera de su conformidad para proceder 
a su nombramiento.

Sin más, reciba un cordial saludo, junto 
con mi agradecimiento por la labor y tes-
timonio de Manos Unidas y mi más sen-
tida felicitación en la Navidad de Nuestro 
Señor Jesucristo.

Atentamente,

+ Agustín Cortés Soriano, Obispo 

[ ]Article i
altres escrits
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compartida, no només amb el seu 
propi equip, sinó també amb tota 
l’Església diocesana i universal.

	El model pedagògic bàsic, deduït de 
la pedagogia divina (l’Encarnació, 
deixebles d’Emmaús: Lc 24,13-
34, etc.) és històric, proposador, 
processual i positiu (salvador). 
Consisteix a apropar-se a la realitat 
de l’educand, acompanyar-lo en el 
procés de maduració, fent-li present 
la realitat viva de Jesucrist, fins a la 
seva adhesió lliure, conscient i joiosa, 
amb la verificació de la fe en la vida 
concreta.

	L’educació cristiana és global, afecta 
tota la seva vida, totes les dimensions 
de la seva persona i tots el àmbits 
on es desenvolupa: intel·ligència, 
afectivitat, voluntat, sensibilitat 
estètica, pregària, dimensió social, 
inserció comunitària, etc. Encara 
que cadascun dels espais educatius 
accentuï una o altra dimensió, 
sempre es tindrà present la globalitat 
educativa.

	La dimensió eclesial de la fe demana 
que l’educació assumeixi, en el 
seu procés i en la seva planificació, 
l’objectiu que l’educand se senti 
integrat en la comunitat concreta, tant 
la pròpia família, com la parròquia, la 
diòcesi o l’Església universal.

	L’acció educativa cristiana té un 
component testimonial ineludible. 
Tots els educadors cristians 
s’esforçaran per mostrar amb la 
seva vida el que transmeten en el 
compliment de la seva pròpia tasca.

	L’educació cristiana serà realista, 
en el sentit de tenir com a objectiu 

len expressar tant l’acord bàsic sobre el 
que ens demana el repte educatiu cristià, 
com el compromís de treballar-hi conjun-
tament, cadascú des del seu propi àmbit.

Entenem que l’educació cristiana és 
obra de l’Esperit Sant. Aquest Esperit fa 
que l’educador ofereixi els mitjans a Jesu-
crist viu perquè arribi als infants i joves i 
aquests, copsant la seva presència i amb 
el tracte assidu, l’acullin conscientment i 
lliurement i mirin de conformar-se a Ell en 
tots els àmbits de la seva vida. Busquem 
de tenir tots aquest mateix objectiu, amb 
la convicció que així servim l’Església i els 
nostres fills, transmetent-los la gran joia 
de la fe.

L’Església, com a subjecte viu i únic, 
ofereix la realitat de Jesucrist als nostres 
fills per molts mitjans. Però realitza especí-
ficament aquesta tasca per tres vies: la fa-
mília cristiana, la parròquia -especialment 
la catequesi i altres mitjans de formació- i 
l’escola, sigui confessional o no, en tant 
que lloc eclesial d’educadors cristians. Ca-
dascun d’aquests àmbits té el seu sentit i 
els seus recursos propis. La gran qüestió 
que ara ens plantegem és doble: per una 
banda, que cadascun d’ells serveixi real-
ment a aquell compromís comú segons la 
pròpia identitat i, per altra, que tots tres 
treballin amb unitat bàsica d’acció. Una 
unitat que és exigida, tant per l’eficàcia 
del treball educatiu, com pel fet de ser tots 
instruments de la tasca comuna de la ma-
teixa Església.

Reconeixem els trets essencials de la 
tasca educativa cristiana que s’hauran de 
complir en qualsevol dels tres àmbits:
	El punt de partida de l’educació 

és l’enviament i missió que vénen 
del mateix Jesucrist. Cadascun dels 
educadors en els tres àmbits s’ha de 
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nera orgànica, sintètica i vital, segons les 
característiques pròpies de l’educand. Té 
present el dinamisme i el procés propis de 
la fe, i en conseqüència impregna la seva 
tasca d’un sentit catecumenal: mitjançant 
itineraris catequètics adequats, introdueix 
al coneixement i l’experiència de Crist, la 
vida moral, la pregària, la vida sacramen-
tal, el compromís missioner, etc. 

En tant que servei eclesial voldria la im-
plicació del pares i de la resta de la comu-
nitat cristiana en la seva tasca. Així mateix, 
demana que es garanteixi la continuïtat de 
la maduració de la fe, o bé sigui mitjançant 
una catequesi continuada que acompanyi 
el creixement natural, o bé per mitjà d’es-
pais educatius cristians infantils i juvenils 
oferts per la mateixa comunitat cristiana.

b. Pastoral infantil i juvenil.
Sovint la parròquia ofereix espais i 

grups que, no essent pròpiament catequè-
tics, constitueixen un important instrument 
educatiu. Són de naturalesa molt variada, 
com ara esplais, moviments, grups de pre-
gària o d’acció social, corals, patronats... 
La seva característica comuna, però, és 
l’acompanyament educatiu, mitjançant 
una pedagogia cristiana molt a prop de la 
vida i la sensibilitat dels infants i joves, en 
ambients i amb vivències que responen al 
seu moment evolutiu. Aporten així cohe-
rència, continuïtat i verificació pràctica i 
concreta de la fe, és a dir, del que s’ha assi-
milat en la família o a la catequesi.

En aquest sentit busquen desenvolupar 
la seva tasca integrats plenament i d’una 
manera natural en la vida de la parròquia: 
activitats, celebracions, compromisos... 
Demanen que tant els pares, com tota la 
parròquia, els sentin igualment com a pro-
pis, participin dels seus projectes i comp-
tin amb ells.

preparar l’educand perquè sigui capaç 
com a cristià adult de viure inserit a la 
vida real, la del món present, sense 
perdre la seva identitat.

En conseqüència, cadascun dels àmbits 
eclesials d’educació, en l’esperit de missió 
compartida, fa seu aquest objectiu, defi-
neix la seva específica responsabilitat i en 
treu les conseqüències.

Família
La família cristiana és Església domès-

tica, constituïda assumint la tendència 
natural de les persones humanes. És el 
subjecte primari de l’educació i ofereix als 
fills l’espai natural del primer anunci de la 
fe i el seu creixement d’una manera espon-
tània i immediata. Aquesta immediatesa i 
la quotidianitat situen el testimoniatge en 
el centre de la seva aportació educativa. 
Els pares són els primers responsables de 
l’educació en la fe dels seus fills, encara 
que aquesta es completi a la parròquia 
i l’escola. Són cridats, per tant, a restar 
atents i a oferir col·laboració en aquests 
altres àmbits educatius. Així mateix de-
manen que els educadors d’aquests altres 
àmbits comptin amb ells i realitzin la seva 
tasca educativa en coherència amb els 
seus criteris bàsics.

Parròquia
És la comunitat de referència, on es ga-

ranteix i es coordina l’educació en la fe, es 
viu l’experiència de comunitat, la inserció 
en l’Església, la catolicitat, la vida litúrgi-
ca, especialment la participació en l’euca-
ristia, que n’és el centre vital.

a. Catequesi.
La catequesi parroquial s’identifica 

com aquell servei de la comunitat cristiana 
que ofereix l’educació en la fe d’una ma-
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instàncies esmentades.
En aquest itinerari sempre és present 

el subjecte educador fonamental, que és 
la comunitat cristiana (parròquia, diòcesi), 
incloent-hi la família, que sempre és pre-
sent d’una o altra forma. A més del currí-
culum escolar que està establert, el procés 
pot discórrer per dos camins:

a. Tot ell catequètic. Una catequesi 
continuada, que abasta des de la infante-
sa fins al final de l’adolescència-joventut, 
amb moments específics de preparació a 
la Primera comunió i a la Confirmació.

b. L’infant-jove viu inserit en un “espai” 
educatiu que de per si no és totalment i 
específicament catequètic. Però alterna-
tivament viu períodes específicament ca-
tequètics, d’acord amb l’edat i el grau de 
maduresa.

Segons aquest segon model, a manera 
de suggeriment, la seqüència podria ser: 
6-7 anys (“Els primers passos en la fe” i es-
pai educatiu cristià); 8-9 anys (Catequesi 
preparatòria a la Primera Comunió); 10-13 
anys (vida integrada en un espai educatiu 
cristià); 13-14 anys (Catequesi preparatò-
ria a la Confirmació); 14 anys endavant (es-
pai educatiu cristià).

Manifestem que, tant l’experiència, 
com la reflexió sobre la realitat educativa 
de la nostra Diòcesi, ens mou a encoratjar-
nos en aquest projecte. Maldem per una 
acció eclesial, en comú i articulada, de la 
qual, sens dubte, sortiran fruits ben posi-
tius per als nostres infants i joves, per tant, 
per a tota la nostra Església.

Delegacions diocesanes d’Ensenyament,
Família i Vida, Catequesi i Joventut

Escola
L’escola és un àmbit decisiu de socia-

lització, pel qual els infants i joves assi-
milen els coneixements, la cultura i les 
competències per desenvolupar-se en la 
vida. En tant que lloc de transmissió d’una 
visió del món i de la vida, constitueix un 
espai educatiu de primer ordre: ofereix, en 
efecte, sentit de la vida, criteris morals i 
pautes de conducta. L’Església considera 
per això que és necessària la presència de 
la fe, sigui en forma de classe de religió, 
transmetent coneixements intel·ligibles de 
la Veritat cristiana en l’escola pública, si-
gui a més inspirant tot el procés educatiu 
i pedagògic en el cas de col·legis confessi-
onals. Es pretén així que la fe no sigui vis-
cuda o entesa al marge de la cosmovisió 
científica o la cultura, sinó en coherència 
amb ella, alhora que s’ensenyi i compren-
gui allò que hi ha de cristià en la cultura 
mateixa.

Tant els professors de religió, com l’es-
cola catòlica, se senten servidors de l’edu-
cació integral dels alumnes i realitzadors 
d’un ministeri eclesial. Responen al dret 
original dels pares i participen de la vida 
de les comunitats cristianes concretes, 
parròquies o diòcesi. Per això mantenen 
una relació constant amb les famílies i in-
clouen entre els seus objectius l’educació 
del sentit eclesial dels alumnes, tot reco-
neixent que el referent fonamental de la 
vida de fe dels alumnes és la comunitat 
cristiana, parroquial i diocesana.

Itinerari educatiu
La realització concreta del servei edu-

catiu de l’Església particular, tal com l’en-
tenem, descriu, per tant, un itinerari que 
abasta tota la infantesa, l’adolescència i la 
joventut. L’Església educadora accedeix a 



3 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
 6

0

B i s b e  d i o c e s à

NOTES

1 Ens inspirem en el document de la 
Conferència Episcopal Espanyola 
“Orientaciones pastorales para la co-
ordinación de la familia, la parroquia 
y la escuela en la transmisión de la 
fe” (ed. EDICE, Madrid 25-2-2013). 
Trad. catalana ed. Balmes, Barcelo-
na 2013. La iniciativa de coordinació 
educativa prové del Concili Provincial 
Tarraconense (Resolucions 9 i 28).
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0 Decret 20/14.-Nomenament del vicari 

episcopal de la Demarcació del Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 4-11-2014

Pe tal d’atendre de la manera més conve-
nient el règim pastoral del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat;

Pel present decret, atès el que disposen 
els cànons 475-481 del Codi de dret canò-
nic, nomeno Vicari Episcopal dels arxipres-
tats de Bruguers, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts i Montserrat, del Bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat, el Rvd. Sr. Josep M. Domingo 
i Ferrerons per un període de tres anys a 
partir de la data d’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 21/14.- Nomenament del vicari 
episcopal de la demarcació del Penedès-
Garraf-Anoia i Piera Capellades 

Sant Feliu de Llobregat, 4-11-2014

Pe tal d’atendre de la manera més conve-
nient el règim pastoral del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat;

Pel present decret, atès el que dispo-
sen els cànons 475-481 del Codi de dret 
canònic, nomeno Vicari Episcopal dels ar-
xiprestats de Garraf, Vilafranca del Pene-
dès, Anoia i Piera-Capellades, del Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat, el Rvd. Sr. Pere 
Milà i Vidal per un període de tres anys a 
partir de la data d’aquest decret.

Decret 19/14. Nomenament de vicari ge-
neral 

Sant Feliu de Llobregat, 4-11-2014

Per tal d’atendre de la manera més conve-
nient el règim pastoral del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat;

Pel present decret, atès el que disposen 
els cànons 406.1 i 475 del Codi de Dret Ca-
nònic, nomeno Vicari general del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat, el Rvd. Sr. Jaume 
Berdoy i Alemany per un període de tres 
anys a partir de la data d’aquest decret.

Corresponen al Vicari general les facul-
tats que el dret comú i les disposicions 
diocesanes li atorguen, incloent aquelles 
que demanen mandat especial.

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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Decret 23/14.- Nomenament del delegat 
d’Evangelització i Apostolat Seglar 

Sant Feliu de Llobregat, 4-11-2014

Havent creat la Delegació diocesana 
d’Evangelització i Apostolat Seglar, (De-
cret nº 22/14, de data 4 de novembre de 
2014),

Havent de procedir al nomenament de 
Delegat d’Evangelització i Apostolat Se-
glar, en aquesta Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, 

Tenint en compte el bé pastoral i ate-
ses les circumstàncies personals de l’inte-
ressat, nomenem, per un període de tres 
anys, el Rvd. Sr. Josep Torrente i Bruna per 
al càrrec de Delegat diocesà d’Evangelit-
zació i Apostolat Seglar del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat, com a col·laborador del 
nostre ministeri en l’Església de Sant Feliu 
de Llobregat, al servei del Poble de Déu.

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 pastoral 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

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 22/14.- Erecció de la Delegació 
Diocesana d’Evangelització i Apostolat 
Seglar 

Sant Feliu de Llobregat, 4-11-2014

Considerant la necessària coordinació de 
l’acció apostòlica de l’Església (Cf. Estatut 
de la Cúria Diocesana, Capítol V – Dele-
gacions Diocesanes; Art. 24 –naturalesa i 
funcions–), per a una real i eficaç articu-
lació orgànica dels laics de la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat que exerceixen la 
seva coresponsabilitat en la vida i missió 
de l’Església, ja siguin o no associats,

Havent fet les consultes adients en els 
Consell diocesans,

Pel present, decretem la creació de la 
Delegació diocesana d’Evangelització i 
Apostolat Seglar en aquest Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat.

Correspondrà a aquesta Delegació dio-
cesana, col·laborar amb el Bisbe en l’exer-
cici del seu ofici pastoral en allò que es 
refereix a la promoció i a la coordinació de 
l’apostolat dels laics i, en general, als pro-
jectes diocesans evangelitzadors.

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
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0 ressat, nomenem, per un període de tres 

anys, Mn. Xavier Artigas i Manetas, DP per 
al càrrec de Delegat de la Delegació dioce-
sana d’Ecumenisme i relacions interreligi-
oses del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, 
com a col·laborador del nostre ministeri 
en l’Església de Sant Feliu de Llobregat, al 
servei del Poble de Déu.

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 pastoral 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 26/14.- Constitució del Consell del 
Presbiteri per als propers tres anys

Sant Feliu de Llobregat, 13-11-2014

De conformitat amb el que estableixen els 
estatuts del Consell del Presbiteri, aprovats 
el 27 de setembre de 2006 (Decret 11/06);

Havent de procedir a la constitució del 
Consell del Presbiteri de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, segons els Decrets Epis-
copals 7/14 i 8/14, del 31 de juliol de 2014;

Pel present document constituïm el 
Consell del Presbiteri de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat que, presidit pel Se-
nyor Bisbe Agustí Cortés Soriano, estarà 
format, per un període de tres anys, pels 
següents membres:

Decret 24/14.- Nomenament de Delegat 
de Càritas

Sant Feliu de Llobregat, 4-11-2014

Tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l’interessat, 
nomenem, per un període de cinc anys i 
d’acord amb els arts. 12è i 14è dels Esta-
tuts de Càritas diocesana, el Rvd. Sr. Antoni 
Roca i Roig per al càrrec de Delegat Episco-
pal de Càritas Diocesana del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat, com a col·laborador del 
nostre ministeri en l’Església de Sant Feliu 
de Llobregat, al servei del Poble de Déu.

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 pastoral 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 25/14.- Nomenament del delegat 
d’Ecumenisme 

Sant Feliu de Llobregat, 4-11-2014

Havent de procedir al nomenament de De-
legat de la Delegació diocesana d’Ecume-
nisme i relacions interreligioses, en aques-
ta Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 

Tenint en compte el bé pastoral i ate-
ses les circumstàncies personals de l’inte-
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Membres designats pel senyor Bisbe
Per tal de completar la composició del 

Consell del Presbiteri, segons el que es 
preveu a l’article 3 dels estatuts, nome-
nem:

- Mn. Antoni Roca i Roig
- Mn. Manuel Roig i Cisteré
- Mn. Joan Peñafiel i Maireles
- Mn. Josep Torrente i Bruna
- Mn. Carles Muñiz i Pérez
 -Mn. Josep-Vicenç Moragues i Pastor
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 27/14.- Nomenament de delegada 
de Mitjans de Comunicació 

Sant Feliu de Llobregat, 13-11-2014

Havent de procedir al nomenament de De-
legada de la Delegació diocesana de Mit-
jans de Comunicació, en aquesta Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat, 

Tenint en compte el bé pastoral i ate-
ses les circumstàncies personals de la 
interessada, nomenem la Sra. Amparo 
Gómez i Olmos per al càrrec de Delega-
da de la Delegació diocesana de Mitjans 
de Comunicació del Bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat, com a col·laboradora del 
nostre ministeri en l’Església de Sant 
Feliu de Llobregat, al servei del Poble de 
Déu.

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

Membres nats
- Mn. Jaume Berdoy i Alemany, Vicari 

general
- Mn. Josep M. Domingo i Ferrerons, Vi-

cari episcopal
- Mn. Pere Milà i Vidal, Vicari episcopal
- Mn. Albert Sols i Lúcia, Vicari judicial
- Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, Se-

cretari general i Canceller
Membres elegits. Representants terri-

torials
- Mn. Joan Puig i Mas, Arxiprestat de 

Bruguers
- Mn. Antoni Fernàndez i García, Arxi-

prestat de Sant Boi de Llobregat
- Mn. Vicenç Guinot i Gómez, Arxiprestat 

de Sant Feliu de Llobregat
- Mn. Daniel Palau i Valero, Arxiprestat 

de Sant Vicenç dels Horts
- Mn. Jaume Grané i Calvó, Arxiprestat 

de Montserrat
- Mn. Fermí Martín Fernández, Arxipres-

tat de Garraf
- Mn. Joaquim Rovirosa i Cendrós, Arxi-

prestat de Vilafranca del Penedès
- Mn. Josep-Ramon Ruiz i Ramon, Arxi-

prestat d’Anoia
- Mn. Ramon M. Bosch i Vendrell, Arxi-

prestat de Piera-Capellades
Membres elegits. Representants funcio-

nals
 - Mn. Xavier Armengol i Siscares, Dele-

gats i Cúria
- Mn. Lluís Alonso i Cámara, Preveres 

seculars emèrits
- P. Josep Roca i Mas, SF, Instituts de 

vida religiosa i Societats de vida 
apostòlica

 - P. Bernabé Dalmau i Ribalta, OSB, Ins-
tituts de vida religiosa i Societats de 
vida apostòlica
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El 23 de novembre de 2014 el Bisbe de 
la diòcesis Agustí Cortes Soriano nomenà: 

• Mn. Sergi Sicília i Sansi, vicari de la 
Catedral-Parròquia de Sant Llorenç, de 
Sant Feliu de Llobregat i vicari de la Parrò-
quia de Sant Joan Baptista, de Sant Feliu 
de Llobregat. 

El 15 de desembre de 2014 el Bisbe de 
la diòcesis Agustí Cortes Soriano nomenà: 

• Mn. Jordi Tres i Bosch, capellà del cen-
tre penitenciari Brians-1, de Sant Esteve 
Sesrovires.

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i Canceller

Decreto 28/14.- Erección de la Asociación 
Mans Unides en la diócesis 

Sant Feliu de Llobregat, 18-12-2014

Habiendo de proceder a la constitución de 
la Asociación “Mans Unides-Sant Feliu de 
Llobregat”, en la Diócesis de Sant Feliu de 
Llobregat, Agustín Cortés Soriano, Obispo 
titular de dicha Diócesis, 

Decreta, por la presente, según los artí-
culos del 15 al 17 de los Estatutos “Manos 
Unidas, Campaña contra el hambre” apro-
bados por la Conferencia Episcopal Es-
pañola, en la XCIX Asamblea Plenaria del 
23-27 de abril de 2012, la erección de esta 
sede diocesana de la Asociación, con los 
miembros procedentes de “Mans Unides-
Barcelona” que figuran en la lista adjunta 
y que libremente asumen este proyecto.

Lo que firmo y sello, en Sant Feliu de 
Llobregat, el 18 de diciembre de 2014

+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Por mandato del Sr. Obispo,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, Pbro.

Secretario general y canciller

[ ]Nomenaments
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0 Trobada de Corals que participaran en les 

trobades diocesanes, a la Casa de l’Esglé-
sia.
El senyor bisbe concelebra en la Missa fu-
neral de la mare del bisbe Enrique Bena-
vent a Quatretonda, València.
Mn. Jaume Berdoy, com a Vicari general, 
presideix l’eucaristia a la parròquia de 
Santa Eulàlia de Roquetes on confereix el 
sagrament de la Confirmació.

9 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la parròquia dels Sagrat Cor 
de la Colònia Güell on Mn. Pere Rovira pren 
possessió com a rector.

10-13 de novembre. IX Jornades de Forma-
ció i Animació Pastoral de la Vicaria del 
Llobregat, a la Casa de l’Església. Amb el 
títol: 10 anys de la nova diòcesi, una Esglé-
sia en marxa.

11 de novembre. El bisbe Agustí presi-
deix la trobada de preveres i diaques de 
la diòcesi, a la Casa de l’Església, amb la 
presència del Sr. Cardenal-Arquebisbe, 
Lluís Martínez Sistach amb l’aportació de 
l’experiència del Sínode Extraordinari de 
la Família al qual ha assistit convidat pel 
papa Francesc.
El bisbe Agustí presideix l’Assemblea ple-
nària de diaques de la Diòcesi de Sant Fe-
liu de Llobregat, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la reunió de la 
Fundació Laurentius a la Casa de l’Església.

13 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
la reunió del Consell del Presbiteri, a la 
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí es reuneix amb les esposes 
dels diaques permanents de la diòcesi, a 
la Casa de l’Església.

NOVEMBRE

1-30 de novembre. Cadena de pregària 
per les vocacions coordinada amb la resta 
de les diòcesis catalanes amb el lema: La 
família, font de vocacions. Estada Vocacio-
nal de la Delegació diocesana de Pastoral 
Vocacional a l’Arxiprestat de Bruguers.

3-6 de novembre. XX Jornades de Formació 
i Animació Pastoral de la Vicaria Penedès-
Anoia-Garraf, a Vilafranca del Penedès 
amb el títol: 10 anys de la nova diòcesi, 
una Església en marxa.

5 de novembre. El bisbe Agustí assisteix i 
saluda els participants de les Jornades de 
Formació i Animació Pastoral de Vilafranca 
del Penedès.

6-7 de novembre. El bisbe Agustí presideix el 
“Encuentro de Delegados de Pastoral Univer-
sitaria” com a president de la Subcomissió 
Episcopal d’Universitats de la Conferència 
Episcopal Espanyola, que es celebra a Madrid.

7 de novembre. El bisbe Agustí és entrevis-
tat per Ràdio COPE.

8 de novembre. Reunió del Consell Pasto-
ral Diocesà, a la Casa de l’Església.

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

El bisbe Agustí assisteix i saluda els parti-
cipants de les Jornades de Formació i Ani-
mació Pastoral de la Vicaria del Llobregat, 
a la Casa de l’Església.

14 de novembre. Reunió del Consell Epis-
copal.
Signatura del conveni Catedral - Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat. Aquest 
acte es realitza a l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat amb les signatures del 
bisbe Agustí i l’alcalde de la ciutat.
El bisbe Agustí saluda diversos membres 
del Consistori de Santa Coloma de Cerve-
lló que visiten l’Arxiu Històric diocesà a la 
Casa de l’Església.

15 de novembre. V Jornada d’animació 
d’agents de Litúrgia organitzada per la De-
legació diocesana de Litúrgia, a la Casa de 
l’Església.
Diàleg en Família organitzat per la Delega-
ció diocesana de Família i Vida a la Casa de 
l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç on confereix el 
sagrament de la Confirmació.

16 de novembre. Diada de Germanor de 
l’Església diocesana.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
parròquia de Santa Maria de Capellades on 
confereix el sagrament de la Confirmació.

17-21 de novembre. El bisbe Agustí partici-
pa en l’Assemblea Plenària de la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola.

21 de novembre. El bisbe Agustí partici-
pa en el sopar benèfic a favor de Càritas 
Catalunya que organitza la Confraria del 
Cava, a la Sala Oval del Palau Nacional de 

Montjuïc. En l’acte el bisbe Agustí té una 
intervenció agraint la invitació i l’aportació 
econòmica en benefici dels més necessi-
tats. També hi assisteix el director de Cà-
ritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

22 de novembre. Trobada de voluntaris or-
ganitzada per la Delegació diocesana de la 
Pastoral de la Salut, a la Casa de l’Església.
Reunió dels membres responsables de 
l’Itinerari diocesà per a la iniciació cristia-
na d’adults, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la missa de vi-
gília de la Solemnitat de Jesucrist, rei de 
l’univers, a la parròquia de Sant Martí 
Sarroca on confereix el sagrament de la 
Confirmació.

23 de novembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia en la Solemnitat de Jesucrist, 
rei de l’univers, a la Catedral de Sant Llo-
renç on confereix l’orde sacerdotal a Mn. 
Sergi Sicília i Sansi.

25 de novembre. El bisbe Agustí participa 
en la cloenda del 1r. Congrés Internacional 
de la Pastoral a les Grans Ciutats del món, 
a al Basílica de la Sagrada Família de Bar-
celona.
Reunió de la Delegació diocesana per al di-
aconat permanent, a la Casa de l’Església.

26 de novembre. El bisbe Agustí és entre-
vistat al programa “Els matins” de Televi-
sió de Catalunya.
El bisbe Agustí és entrevistat pels informa-
tius de “Cuatro” de Mediaset.
Reunió de la Comissió per al desè aniver-
sari de la creació de la diòcesi de Sant Fe-
liu de Llobregat, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la celebració 
d’Entrega de la Bíblia a la 10a. Comunitat 
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legat per a la Vida Consagrada.

DESEMBRE

1 de desembre. Trobada d’equips de pas-
toral d’escoles cristianes de la diòcesi, 
convocada per les Delegacions diocesa-
nes d’Ensenyament i Joventut, a la Casa 
de l’Església i amb la presència del bisbe 
Agustí.

4 de desembre. El bisbe Agustí saluda els 
assistents a la Trobada d’agents de Pasto-
ral de la Salut organitzada per la Delegació 
diocesana de la Pastoral de la Salut, a la 
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí es reuneix amb els rectors de 
parròquia que acullen seminaristes, al semi-
nari Conciliar de Barcelona i amb la presèn-
cia del rector i formadors del Seminari.

5 de desembre. Reunió del Consell Episco-
pal.
El bisbe Agustí inaugura el “Gran Pessebre 
artístic” a la parròquia de Sant Baldiri de 
Sant Boi de Llobregat en el seu 20è aniver-
sari. És present a l’acte l’alcaldessa de la 
ciutat i el rector de la parròquia.

7 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la parròquia de Santa Mag-
dalena de Canyelles on agraeix la col-
laboració de l’Ajuntament per la rehabili-
tació del temple i beneeix una imatge de 
Santa Bàrbara. És present a l’acte l’alcal-
dessa, la cònsol d’Andorra, altres mem-
bres del Consistori de la població, el Vicari 
episcopal, el Secretari general i el rector.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia del 
segon diumenge d’Advent a la Catedral de 
Sant Llorenç.

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

27 de novembre. Trobada de pregària i re-
flexió amb preveres i diaques sobre la Pas-
toral vocacional, a la Casa de l’Església. El 
bisbe Agustí presideix la pregària i trobada 
amb una aportació sobre la Pastoral voca-
cional.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Con-
sell de Càritas diocesana, a la Casa de l’Es-
glésia.
Pregària vocacional amb el testimoni de la 
Comunitat de Concepcionistes del Prat de 
Llobregat, a la capella de la Casa de l’Es-
glésia.
Reunió de la Delegació diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

28 de novembre. Reunió del Consell Epis-
copal.

29 de novembre. Inauguració de l’Any de 
la Vida Consagrada.
Reunió de la Delegació diocesana de Cate-
quesi, a la Casa de l’Església.
Visita d’un grup de feligresos de la parrò-
quia de Sant Joan Baptista de Sant Feliu de 
Llobregat a la Casa de l’Església.
Cloenda de l’estada vocacional amb un 
recés vocacional i eucaristia d’acció de 
gràcies. Tots dos actes presidits pel bisbe 
Agustí a la parròquia de Sant Joan de Vila-
decans.

30 de novembre. Recés d’Advent organit-
zat per la Delegació diocesana de Joventut 
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia del 
primer diumenge d’Advent a la Catedral de 
Sant Feliu de Llobregat amb l’inici de l’Any 
de la Vida Consagrada i amb una presència 
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gregació de Fills de la Sagrada Família Je-
sús, Maria i Josep i 50 anys de la creació de 
la parròquia Sant Josep Manyanet al barri 
de Sant Andreu de Barcelona.

14 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia de Festa major a la parròquia 
de Sant Nicasi a Gavà.
Trobada de Nadal de professors i mestres 
cristians de la Delegació diocesana d’En-
senyament a la catedral de Sant Llorenç. El 
senyor bisbe saluda els assistents. A con-
tinuació s’uneixen a la celebració eucarís-
tica a la Catedral.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia en el 
tercer diumenge d’Advent a la Catedral de 
Sant Feliu de Llobregat.

15 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
la Missa Funeral per D. Pedro Palau, pare 
de Mn. Daniel Palau al tanatori de Sancho 
d’Àvila de Barcelona.
Trobada de la Delegació diocesana d’Ecu-
menisme.

17 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia en la festa del 60è aniversari 
de la primera missa que es celebrà al mo-
nestir de Sant Benet de Montserrat.

18 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
l’acte d’elecció de nova priora de les ger-
manes carmelites descalces del monestir 
del Carme de Vilafranca del Penedès.
Assemblea de constitució de Mans Unides 
i elecció de president. Comunicació de 
consiliari.
Trobada nadalenca al seminari conciliar de 
Barcelona on el bisbe Agustí concelebra 
l’eucaristia i comparteix el sopar amb els 
seminaristes.

El bisbe Agustí participa en la Vetlla de 
pregària de la Immaculada a la Basílica de 
la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona i 
amb una intervenció abans de la pregària 
del Parenostre.

8 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia de la solemnitat de la Immacu-
lada Concepció de Maria a la capella del 
Col·legi del Bon Salvador de Sant Feliu de 
Llobregat.

9 de desembre. Recés d’Advent dels pre-
veres i diaques de la diòcesi, predicat pel 
Superior Provincial del Carmelites descal-
ços, P. Agustí Borrell, en el 5è. centenari 
del naixement de Santa Teresa d’Àvila. Té 
lloc a la casa d’espiritualitat de les Germa-
nes de la Caritat de Santa Anna de Vila-
franca del Penedès.
Reunió de la Coordinadora del Moviment 
de Vida Creixent, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana per al di-
aconat permanent, a la Casa de l’Església.

11 de desembre. Reunió d’Arxiprestos de la 
Vicaria del Penedès-Anoia-Garraf, a Piera.

12 de desembre. Reunió del Consell Epis-
copal.

13 de desembre. Recés d’Advent de la De-
legació per a la Vida Consagrada, predicat 
pel bisbe Agustí, a la Casa de l’Església.
Reunió de coordinadors de la Delegació 
diocesana de Família i Vida, a la Casa de 
l’Església.
Trobada de Diàleg en Família de la Delega-
ció diocesana de Família i Vida a la Casa de 
l’Església.
El bisbe Agustí presideix els actes de clo-
enda pels 150 anys de fundació de la Con-
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a Brians 2 acompanyat del vicari episco-
pal, Mn. Josep Maria Domingo.
El bisbe Agustí presideix la Missa del Gall a 
la Catedral de Sant Feliu de Llobregat.

25 de desembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia de Nadal a la parròquia de 
Sant Pere dels Hostalets de Pierola.
El bisbe Agustí participa al dinar de Nadal 
de la comunitat de Carmelites de Sant Jo-
sep a la residència per a gent gran de Sant 
Feliu de Llobregat.

19 de novembre. Reunió del Consell Epis-
copal.
El bisbe Agustí assisteix als actes d’inau-
guració de la Mostra Anual de diorames 
que organitza l’Agrupació Pessebrista de 
Sant Feliu de Llobregat al Palau Falguera 
de la mateixa població.
Trobada de Nadal dels seminaristes de la 
diòcesi a la parròquia de Sant Miquel a 
Molins de Rei on ofereix el seu testimoni 
de fe Mn. Joan Solé.

20 de desembre. Missa de Nadal al Centre 
penitenciari Brians 1, presidida pel bisbe 
Agustí acompanyat de nombrosos preve-
res i voluntaris.

21 de desembre. Dinar de Nadal de les co-
missions de l’Hospitalitat de Lourdes de 
les diòcesis de Barcelona, Terrassa i Sant 
Feliu de Llobregat.
El bisbe Agustí concelebra en l’eucaristia 
de presa de possessió de Mons. Vicente Ji-
ménez Zamora com a nou arquebisbe me-
tropolità de Saragossa.

22 de desembre. El senyor bisbe saluda 
i felicita el Nadal als treballadors i col-
laboradors de Càritas que es reuneixen a 
la Casa de l’Església.

23 de desembre. Felicitació de Nadal de la 
Cúria diocesana de Sant Feliu de Llobre-
gat.
Trobada de la Delegació diocesana dels Di-
aques a la Casa de l’Església.

24 de desembre. El bisbe Agustí participa 
en el dinar de germanor de les germanes 
de la comunitat establerta a la Casa de 
l’Església, religioses dominiques de la Pre-
sentació.
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- Sant Feliu, al capdavant de la qual hi hau-
rà el nou president delegat, Josep Maria 
Oró i Navarro, veí de Gelida.

Conveni entre l’Ajuntament de Sant Feliu i 
la Fundació Laurentius

El bisbe Agustí, com a president del patro-
nat de la Fundació Laurentius, que gestiona 
i dinamitza el patrimoni de la catedral-par-
ròquia, i l’alcalde de Sant Feliu de Llobre-
gat, Jordi San José, van signar divendres 
14 de novembre al matí un conveni de col-
laboració per tal de sumar esforços en la 
promoció i dinamització del patrimoni arqui-
tectònic, artístic i de l’acció sociocultural de 
la catedral, en benefici de la ciutat. L’acord 
subscrit preveu la creació d’una comissió 
mixta de treball entre ambdues parts.

Assemblea de constitució de Mans Uni-
des - Sant Feliu

S’ha celebrat dijous 18 de desembre, a les 
18.00 h, a la Casa de l’Església, seu del Bis-
bat de Sant Feliu de Llobregat.

Aquesta ONG espanyola de voluntaris 
lluita per eradicar la fam i la pobresa en 
el món, i ho fa amb dues línies de treball: 
el finançament de projectes de desenvo-
lupament al sud i la sensibilització a casa 
nostra. És present amb delegacions terri-
torials a cada diòcesi de l’estat.

En l’any del desè aniversari diocesà es 
materialitza la constitució de Mans Unides 

[ ]Informacions
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Jornades de formació i animació pastoral 
a les dues vicaries

Sant Feliu de Llobregat, 14-11-2014 

Van tenir lloc del 3 al 6 de novembre a Vi-
lafranca i del 10 al 13 a Sant Feliu de Llo-
bregat. 

Aquesta cita, amb més trajectòria al 
Penedès, però ja habitual també al Llobre-
gat, coincidia enguany amb el desè aniver-
sari de vida de la diòcesi, i aquest ha estat 
el fil conductor, que ha ajudat a situar-lo 
en una perspectiva ben àmplia.

Va començar per la referència als orí-
gens, amb la mirada sobre les comunitats 
cristianes del temps del Nou Testament 
que va fa oferir el Pare Antoni Pou, mon-
jo de Montserrat. El segon dia la mirada 
s’adreçava al conjunt de la història de 
l’Església, acompanyats per Mn. David 
Abadias. La mirada al nostre entorn vin-
gué de la mà de Mercè Lajara i Montser-
rat Clavera, que van presentar alguns 
exemples de visions sobre l’església que 
podem trobar en el cinema actual. El mo-
ment més testimonial va ser la taula rodo-
na sobre el recorregut, el present i el futur 
de la nostra diòcesi, amb el nostre bisbe 
Agustí Cortès i una laica: A Vilafranca, la 
treballadora social de Càritas Raquel Avi-

lés, i a Sant Feliu, la consiliària de l’ACO, 
Maria Bargalló. 

L’assistència de laics i preveres va ser 
constant i nombrosa a totes les jornades, 
en ambdues seus.[ ]Vicaria 

d’Apostolat 
Seglar i 
Evangelització
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“Sant Pere”, població de Gavà (Barcelona) 
amb data 26-4-1998. Procés tramès per la 
via breu documental i acabat amb sentèn-
cia del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
declarant afirmativament la nul·litat del 
matrimoni sense apel·lació: jutge uniper-
sonal, senyor Vicari judicial. Va agafar fer-
mesa definitiva per Decret de 26-9-2014.

4. - Causes amb contingut idèntic: PRO-
MOTOR DE JUSTÍCIA / CONGA-DIAZ i CAUS-
HAJ-DIAZ (6-7/2013). Matrimonis canònics 
contrets a la parròquia “St. Cosme i St. 
Damià” de la població El Prat de Llobregat 
(Barcelona) amb data 10-1-2008. Procés 
tramès per la via breu documental i acabat 
amb sentència del Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat declarant afirmativament la nul-
litat dels dos matrimonis sense apel·lació: 
jutge unipersonal, senyor Vicari judicial. 
Va agafar fermesa definitiva per Decret de 
20-9-2014. Hi ha “vetitum” o prohibició de 
contreure.

Sentències

Joan Manel Serra i Oller, notari del Tribunal 
Eclesiàstic

Hi dóna testimoni de les sentències que 
han abastat fermesa definitiva, any 2014.

1. - Causa: VERZI / ORTEGA (1/2012). 
Matrimoni canònic contret a la parròquia 
“Sant Vicenç, Màrtir” població de Sant 
Vicenç deis Horts (Barcelona) amb data 
5-8-2007. El Tribunal Metropolità de l’Ar-
quebisbat de Barcelona per Decret de 21-
3-2014 va confirmar la sentència del Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat publicada per 
Decret de 8-2-2014 i declarant afirmati-
vament la nul·litat del matrimoni: jutge 
ponent, senyor Vicari judicial. Hi ha “veti-
tum” o prohibició de contreure.

2. - Causa: VAZQUEZ / GARCIA (2/2012). 
Matrimoni canònic contret a la parròquia 
“San Pedro”, població gallega de Merlín 
(Pontevedra) amb data 8-8- 1998. Procés 
tramès per la via breu documental i acabat 
amb sentència del Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat declarant afirmativament la nul-
litat del matrimoni sense apel·lació: jutge 
unipersonal, senyor Vicari judicial. Va aga-
far fermesa definitiva per Decret de 17-7-
2014.

3. - Causa: OLEA / GARCIA (18/2013). 
Matrimoni canònic contret a la parròquia 

[ ]Vicaria Judicial – 
Tribunal 
Eclesiàstic
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0 transmetre. Pau VI ja va aportar nova llum 

per al sentit del patrimoni documental de 
l’Església i, alhora, Joan Pau II, des de la 
Pontificia Comisión para los Bienes Cultu-
rales de la Iglesia, va aportar documents 
d’especial significació, tant per al sentit 
genèric del patrimoni cultural de l’Esglé-
sia, com per atendre el sentit del patri-
moni documental i arxivístic de l’Església, 
d’entre els quals cal destacar la carta cir-
cular “La funcion pastoral de los archivos 
eclesiásticos”, de 2 de febrer de 1997, i la 
carta circular “Necesidad y urgencia del 
inventario y catalogación de los bienes 
culturales de la Iglesia”, de 8 de desem-
bre de 1999.

En aquest sentit, l’Església té la respon-
sabilitat no només de la custòdia sinó tam-
bé de la difusió i de la transmissió, com a 
moment de la Tradició, com a memòria de 
l’evangelització, com a instrument pasto-
ral. L’ús adequat dels béns culturals pro-
duïts per la comunitat eclesial ens ha de 
permetre incrementar el diàleg dels cristi-
ans amb el món contemporani, facilitant la 
interrelació entre fe i cultura

El Codi de Dret Canònic vigent (1983), 
en el marc de la missió evangelitzadora 
que inspira l’Església, referencia la impor-
tància –“curet (...) ut habeatur”- de l’Ar-
xiu Històric Diocesà (c.491.2), per al qual 
el bisbe titular ha de reglamentar l’ús i la 
normativa (c.486-491). És per això que, 
d’acord amb les orientacions de la Confe-
rència Episcopal Espanyola i tenint present 
la realitat dels arxius històrics parroquials, 
amb la creació de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat es feia imprescindible la po-
sada en marxa de l’Arxiu Històric Diocesà 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, tal 
com va impulsar el bisbe titular, Mons. 
Agustí Cortés, a través del Decret 10/11, de 

L’Arxiu Històric Diocesà de Sant Feliu de 
Llobregat

El patrimoni documental de l’Església
El Patrimoni històric documental de 

l’Església, a banda de ser un bé cultural 
és, per damunt de tot, un bé eclesiàstic 
i, com a tal, segons les finalitats pròpies 
dels béns de l’Església, és també una eina 
per a l’acció pastoral i l’evangelització 
de la nostra societat, en la mesura que 
aquest llegat permet reconstruir la his-
tòria de la nostra Església particular i de 
la societat en què ha fet camí. En aquest 
sentit, la memòria d’aquest patrimoni és 
un bé cultural eclesial viu que s’ofereix 
com a possibilitat de conèixer la vida de 
la comunitat eclesial i de la civil al llarg 
de les generacions. És transmissió histò-
rica en la continuïtat eclesial. El patrimoni 
històric documental de l’Església és, per 
tant, una actualització de la història sacra-
mental, és el pas del Senyor per la nostra 
història, és Crist que obra en el temps i 
és, alhora, “sensus ecclesiae”, per do-
nar-nos i donar als qui vindran la història 
d’aquest pas, del “transitas Domini” per 
aquest món. La tradició esdevé memòria 
i, alhora profecia. És per això que la docu-
mentació dels nostres arxius històrics és 
un patrimoni que cal conservar per poder 

[ ]Departament 
de Patrimoni
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puguin ser posats a disposició de la ciu-
tadania.

L’estat actual de moltes parròquies, on 
el rector no resideix en la mateixa casa rec-
toral pel fet de fer-se càrrec de diferents 
parròquies, fa que a data d’avui, molts ar-
xius històrics estiguin en condicions de se-
guretat i de conservació gens recomanable. 
És per això que és urgent continuar l’im-
puls d’aquest procés, iniciat el 2011-2012, i 
que es va portant a terme, gradualment, en 
funció de la disponibilitat pressupostària i 
dels suports externs de finançament.

El procés de concentració
A l’empara del Dret Canònic envers 

l’obligat compliment de la custòdia de 
l’Arxiu Històric (c.491.2 i 486-491), d’acord 
amb les indicacions de la Pontifícia Comis-
sió par als Béns Culturals de l’ Església, 
de la Conferència Episcopal Espanyola i 
de la mateixa Conferència Episcopal Tar-
raconense, tots aquells documents d’anti-
guitat igual i superior a cent anys han de 
custodiar-se a la seu diocesana.

En aquest sentit, el Bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat ha iniciat el procediment de 
concentració dels Arxius Històrics Parro-
quials, iniciant el procés per aquells arxius 
històrics parroquials que es troben dipo-
sitats en cases rectorals on no resideix el 
rector o bé que es troben mancats de les 
condicions bàsiques de conservació, tant 
per motius de seguretat com per motius 
d’estat de conservació, condicionament 
ambiental i ubicació, o bé perquè el rector 
no té la disponibilitat per atendre les con-
sultes dels estudiosos i historiadors que 
demanen de poder consultar-los i que han 
de poder ser atesos.

Gradualment es va conscienciant les 
parròquies de la importància de la conser-

9 de juny de 2011, constituint els diferents 
arxius de la diòcesi.

L’Església Catòlica és titular d’una part 
important del patrimoni documental del 
patrimoni cultural català, el qual forma 
part indissociadament no només de la 
vida eclesial sinó, també, de la història i 
del paisatge dels nostres pobles, ciutats i 
comarques, confegint una part important 
de les arrels de la nostra essència, com a 
Església i com a poble.

La Llei 9/1993 del patrimoni cultural 
català explicita la necessària col·laboració 
de l’Església amb les diferents administra-
cions públiques de Catalunya per a la pro-
tecció, la conservació i la difusió del pa-
trimoni de la seva titularitat. I a l’ensems, 
l’Església Catòlica de Catalunya sempre ha 
tingut el desig i el compromís ferm no no-
més de conservar el patrimoni documental 
sinó, també, de posar-lo a disposició dels 
investigadors, historiadors, genealogistes 
i de la societat civil, en general, amb el pro-
cediment i les condicions adients.

L’Arxiu Històric
La posada en marxa de la nova seu del 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat l’any 
2004 ens ofereix l’oportunitat històrica, 
amb l’adequació i la inversió en un espai 
adient i amb el mobiliari d’arxiu compac-
tat actualitzat, d’assolir el repte de la con-
centració, la recuperació, el sanejament, 
la conservació, la gestió documental i la 
difusió dels arxius històrics que es con-
serven de les cent vint-i-tres parròquies 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, a 
les comarques de l’Alt Penedès, el Baix 
Llobregat, el Garraf i part de l’Anoia, el 
Bages i el Vallès, per tal que puguin ser 
sanejats i custodiats amb les millors me-
sures de conservació i seguretat i, alhora, 
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tipus gomes, clips, plàstics, ferros, etc.
Aquest procés permet identificar els do-

cuments afectats per diferents patologies 
i diagnosticar la necessitat i/o la urgència 
del seu tractament i la seva restauració a 
través del requeriment d’una intervenció 
tècnica per afavorir el seu estat de con-
servació i/o d’enquadernació. Tot i així, 
romanen encara al pre-arxiu, mentre dura 
la fase d’implementació del Sistema de 
gestió documental AHDBSF.

Implementació del sistema de 
gestió documental
En paral·lel s’ha procedit a dissenyar el 

sistema de gestió documental, i gradual-
ment es va realitzant l’inventari, la catalo-
gació, la indexació i l’arxiu de cada unitat 
de descripció. I amb la definició dels ins-
truments de descripció, s’efectua l’anàlisi, 
el disseny i la programació de la base de 
dades per a la catalogació. Es procedeix a 
l’estudi de cada fons i de l’entitat corres-
ponent (història, organigrama, funcions, 
etc..), dissenyant el sistema de classificació 
i de descripció que relaciona la documenta-
ció (llibres, dossiers, documents solts), tot 
definint els criteris d’actuació per a la ca-
talogació de la documentació. S’ha fixat el 
quadre de classificació en base a la identi-
ficació i la classificació de la documentació, 
tot emprant criteris d’organització funcio-
nals per a fons d’arxiu parroquials. L’inven-
tari dels fons es va endegant en base a la 
descripció dels fons i sèries documentals, 
seguint la normativa NODAC (Normativa 
de Descripció Arxivística de Catalunya, que 
està subjecte a la normativa de descripció 
internacional ISAD(G). S’ha programat una 
base de dades per a la descripció de do-
cuments a nivell de catàleg, on els criteris 

vació amb garanties d’aquest llegat histò-
ric, de la digitalització i de la seva dinamit-
zació.

Fixat l’ordre de prioritat de les parrò-
quies i de comú acord amb els rectors, 
l’equip tècnic de l’Arxiu Diocesà s’ha anat 
traslladant als diferents arxius històrics 
parroquials convinguts per fer un primer 
inventari i traslladar els fons a l’Arxiu His-
tòric Diocesà. Això no obstant, abans de la 
retirada de cada Arxiu Històric Parroquial 
es procedeix a la signatura del Certificat 
de dipòsit, que acredita, als rectors titu-
lars de les parròquies, que l’arxiu històric 
de la parròquia queda en dipòsit a l’Arxiu 
Diocesà, per bé que continua essent de ti-
tularitat de les respectives parròquies.

Sanejament i restauració de la 
documentació
En la mesura que els arxius parroquials, 

tant els libres sacramentals, com els llibres 
notarials (S. XIV-XIX) i tota la tipologia que 
confegeixen l’inventari parroquial, arriben 
a l’Arxiu Diocesà, cal una acció preventiva 
de neteja, de desinfecció i de desinsecta-
ció de tota la documentació que es dipo-
sita provisionalment a la zona del pre-ar-
xiu, mentre dura aquest procés. Es tracta 
d’eliminar la major quantitat possible de 
pols, d’àcars i de restes de matèria orgà-
nica suspesa i altres que puguin afavorir la 
propagació i creixement de plagues en els 
fons documental.

Les tasques de neteja s’efectuen individu-
alment amb el material adequat: aspiradors 
de reixeta, pinzells, paletines i altres estris 
que gradualment es van adquirint en funció 
de les necessitats. Es netegen els lligalls, lli-
bres i carpetes, etc., efectuat el tractament 
en laterals, cobertes anteriors i posteriors 
de llibres i documents, tot eliminant els ele-
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Però aquest procés de posar el patrimo-
ni documental a disposició de la societat 
civil és lent i costós i es va fent gradual-
ment, en funció de la disponibilitat pres-
supostària. El procés és clar: el trasllat a 
l’Arxiu Històric Diocesà, el sanejament i 
tractament, si s’escau, l’inventari i cata-
logació i entrada a software de suport, la 
digitalització i la vinculació a la Net a tra-
vés del portal de l’Arxiu Històric, amb el 
seu manteniment, perquè sigui rendible i 
accessible des de qualsevol lloc del món.

En una primera fase, els fons parro-
quials que ja s’han traslladat, sanejat i 
inventariat, són accessibles i consultables 
físicament des de la Sala de consulta de 
l’Arxiu Històric Diocesà. 

El proppassat 2014 s’ha volgut fer un 
pas més i, en la mesura que s’avança en 
la descripció dels fons, la catalogació i 
la incorporació al Software Shades, s’ha 
volgut començar la digitalització d’alguna 
d’aquestes parròquies, molt especialment 
dels llibres sacramentals de cadascuna 
d’elles. Per això, hem sol·licitat el suport a 
la Direcció General d’Afers Religiosos per 
a la digitalització dels llibres sacramentals 
dels Arxius Històrics de les Parròquies de 
Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat, Sant 
Joan d’Olesa de Bonesvalls i Santa Magda-
lena de Pontons.

Sens dubte aquesta és una nova fita que 
ens ha de permetre el repte, tal com té ver-
tebrat l’Arxiu Històric Diocesà de l’Arque-
bisbat de Tarragona, de facilitar l’accés a la 
documentació, a través del portal de Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat, deixant constàn-
cia de l’esponsorització pública i privada.

Digitalitzar, d’una banda, és una eina de 
diàleg amb la societat civil i, d’altra banda, 
és també una inversió en la custòdia de 

bàsics per a la formació de l’estructura de 
camps de la base de dades són: La descrip-
ció arxivística, la descripció documental, 
els descriptors de cerca, la documentació 
relacionada, el control arxivístic, l’estat de 
conservació, la localització topogràfica i 
l’indicador de digitalització corresponent a 
la qualitat de la digitalització i el número 
de cares dels documents. Un cop finalitzat 
aquest procés, caldrà disposar també de 
l’aplicació didàctica del sistema de gestió 
documental de l’AHDBSF.

L’arxiu dels fons amb materials 
adients
Amb l’organització i la racionalització 

de l’espai físic del dipòsit d’arxiu i l’elabo-
ració del quadre topogràfic, ha calgut la 
compra de material d’arxiu, d’acord amb 
la normativa bàsica, amb Ph neutre, no 
acidificat de base alcalina, que garanteixi 
la conservació amb les condicions adequa-
des. Aquesta aportació s’ha realitzat amb 
la subvenció de la Direcció General d’Afers 
Religiosos del Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya.

Amb la codificació dels documents en 
cobertes, carpetes i arxivadors, s’ha pro-
cedit ja a l’arxiu dels fons dels primers deu 
arxius històrics parroquials.

Digitalitzar, una eina de diàleg 
amb la societat
El procés de recuperar el patrimoni do-

cumental per fer-lo accessible a la socie-
tat civil, a historiadors i a genealogistes, 
és fer pedagogia entre Església i societat 
civil, explicant el paper de l’Església, el 
sentit de l’acció sacramental, el paper de 
l’acció de dinamització, de vertebració i 
cohesió social, de dinamització cultural, 
de diàleg entre fe i cultura, etc...
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Reunió 8-11-2014

Després del rés de l’Hora menor a la Ca-
pella de la Casa de l’Església, el Sr. Bisbe 
saluda i agraeix l’assistència als membres, 
i comunica que haurà de deixar la reunió 
abans d’hora, per anar al funeral de la 
mare del bisbe de Tortosa.

S’aprova l’acta del dia 14 de juny, des-
prés de fer una correcció de l’aportació del 
Sr. Joan Torrents.

A continuació el Sr. Bisbe presenta el 
document elaborat per les delegacions de 
Família i Vida, Ensenyament, Delegació de 
joventut i Catequesi sobre “La coordinació 
de la Família, la Parròquia i l’Escola en la 
transmissió de la fe”, i tot seguit els Con-
sellers valoren el document presentat.

Després del descans, es continua la 
reunió fent un seguiment de les valoraci-
ons del desè aniversari de la creació de la 
Diòcesi, amb aportacions dels consellers. 
S’informa de la creació d’una comissió en 
el Consell Pastoral Diocesà per a la troba-
da diocesana del 17 de maig a Montserrat.

Tot seguit es donen una sèrie d’informa-
cions i peticions per part dels consellers: 
21 de març, sortida de l’Arxiprestat de Sant 
Feliu de Llobregat a Sant Cugat del Vallés; 
22 de novembre, Jornada de voluntaris de 
malalts, a la Casa de l’Església, amb el 

la documentació original que permet que 
s’hagi de consultar i manipular el mínim 
possible.

La dinamització dels fons de 
l’Arxiu Històric Diocesà
Tot aquest procés de conservació i de 

preservació del patrimoni històric docu-
mental eclesial requereix una tasca impor-
tant de sensibilització tant de portes en-
dins, amb la formació i la informació adient 
a tots els preveres de les 123 parròquies 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, com 
de portes enfora, de cara a les institucions, 
administracions, arxivers, historiadors, es-
tudiosos i societat civil en general, tal com 
s’ha anat realitzant gradualment. És fona-
mental fer possible l’accés a la documen-
tació històrica de l’Església, però cal fer-ho 
amb les condicions oportunes per garantir 
la conservació i la seguretat d’aquest llegat 
històric, cultural i religiós, que no pot fer-se 
sense els suports adients. En aquest sentit, 
amb el suport de la DG d’Afers Religiosos, 
d’una banda, s’han organitzat xerrades i 
jornades d’informació-formació per donar a 
conèixer el procés i el sentit del llegat docu-
mental de l’Església i, d’altra banda, s’han 
organitzat visites conjuntament amb ajun-
taments i historiadors i estudiosos locals 
per conèixer l’arxiu històric de les parròqui-
es dels seus municipis, donant a conèixer 
els fons propis de l’Arxiu Històric del Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat i de les seves 123 
Parròquies i posant-lo a disposició d’insti-
tucions públiques i privades, historiadors 
i projectes de recerca, avui des de la con-
sulta presencial i, més endavant, quan s’as-
soleixi la completa digitalització, des del 
portal del bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Mn. Xavier Armengol -Delegat de Patrimoni

[ ]Consell 
Pastoral 
Diocesà
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Reunió 13-11-2014 

El 13 de novembre es va reunir en sessió 
ordinària el Consell Presbiteral. La reunió 
bàsicament tenia com a ordre del dia el 
procés de renovació del Consell , esgotat 
un nou període del mateix Consell. Des-
prés d’unes paraules de salutació del Bis-
be on es recollien les funcions bàsiques 
dels consellers, el mateix Bisbe va comuni-
car els darrers nomenaments de diversos 
càrrecs de la Diòcesi, que van ser comu-
nicats a tots els preveres en una tramesa 
informativa.

Després es va procedir a la constitució 
del nou secretariat del Consell Presbite-
ral, que quedà constituït per Mn. Carles 
Muñiz, secretari, i Mn. Josep Vicenç Mora-
gues i Mn. Daniel Palau, adjunts. Després 
de formular algunes propostes de temes a 
tractar en aquesta nova etapa del Consell, 
va finalitzar la reunió, quedant constituït 
de nou.

tema: La saviesa del cor. També es demana 
poder concretar el mapa de la Pastoral de 
la Salut a la Diòcesi; informació de l’Arxi-
prestat de Sant Boi de Llobregat sobre la 
dedicació del nou temple de la parròquia 
de Sant Antoni M. Claret, deixant constàn-
cia que és la primera parròquia construïda 
i dedicada. També es comenta la dificultat 
per accedir a la informació en el Web i es 
suggereix publicar els documents amb les 
pàgines numerades; 15 de novembre, tro-
bada de grups de litúrgia de les parròqui-
es, a la Casa de l’Església; 30 de novembre 
a les 19.00 h, a la Catedral, eucaristia amb 
l’inici de l’Any de la Vida Consagrada; 3 i 4 
d’octubre, trobada de voluntaris de les Cà-
ritas diocesanes a Girona, constatant que 
de la nostra diòcesi hi van assistir 70 per-
sones; també s’informa sobre la Setmana 
de cinema espiritual amb el suggeriment 
de la pel·lícula: Dos dies i una nit.

Finalment es dóna una sèrie d’informa-
cions diocesanes: Cadena de Pregària per 
les vocacions i Estada vocacional a l’arxi-
prestat de Bruguers, el mes de novembre; 
23 de novembre, ordenació sacerdotal de 
Mn. Sergi Sicília, a la Catedral de Sant Llo-
renç; 13 de novembre renovació del Con-
sell del Presbiteri; s’informa que s’ha fet la 
consulta per als nomenaments dels vicaris 
episcopals, amb la constitució del Consell 
Episcopal i altres nomenaments: delegat 
de Càritas, d’Ecumenisme, etc. Així com 
del procés de la constitució del Moviment 
de Vida Creixent; Itinerari diocesà: troba-
da 22 de novembre de 2014, i; finalment 
s’informa de les Jornades de Formació i 
animació pastoral a Vilafranca i Sant Feliu 
de Llobregat.

[ ]Consell 
del Presbiteri
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Recés d’Advent per a joves

Diumenge 30 de novembre, el mateix dia 
que començava l’any litúrgic, la Delega-
ció de Pastoral de Joventut va organitzar 
una tarda de recés a la Casa de l’Església, 
conduïda per Albert Soler Llopart, pare 
de família i professor a la universitat, de 
Vilanova i la Geltrú. Van participar-hi una 
vintena de joves i adolescents, a partir de 
3r d’ESO.

Trobada amb els equips de pastoral de 
les escoles cristianes

Va tenir lloc el passat 1 de desembre a la 
tarda, a la Casa de l’Església.

El bisbe Agustí va presentar el docu-
ment “Itinerari educatiu per a una unitat 
d’acció bàsica família-parròquia-escola”, 
fruit del treball de les delegacions de Fa-
mília i Vida, Ensenyament, Catequesi i Jo-
ventut. 

També van haver-hi altres intervenci-
ons, entre les quals la de Francesc Arnà-
ez, de Càritas diocesana, que va exposar 
el significat de la campanya de Càritas 
d’aquest Nadal, per tal de poder treballar-
la a les escoles; Rosa Maria Piqué, de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya, 
que va presentar diverses iniciatives de 
la FECC previstes per als propers mesos; 
Carles Muñiz, delegat de Joventut, que va 
parlar del Camí de Sant Ignasi entre Igua-
lada-Montserrat-Manresa, com a oferta 
pastoral per al jovent.

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

normalment  “la falta de notícies no és una 
bona notícia, és una invitació a la por”.

Hi van assistir 90 persones. 

Trobada de visitadors voluntaris de la 
Pastoral de la Salut 

Sant Feliu de Llobregat, 22-11-2014
 
Dissabte 22 de novembre va tenir lloc a 
la casa de l’Església aquesta trobada. 
Després de la benvinguda i la pregària, el 
Prof. Javier Velasco va explicar el tema de 
la Campanya del Malalt 2014-15: Salut i sa-
viesa del cor: “Una altra mirada és possi-
ble” (1Sam 16,7). El “cor” en els relats de la 
Bíblia és el lloc de la intel·ligència i de les 
decisions. Veure el fons de la persona és 
veure la persona com realment és. Déu veu 
el fons del cor i no es fixa en les aparences. 
La malícia humana està renyida amb l’au-
tèntica saviesa. La persona que té saviesa 
és la que fuig del mal perquè impossibili-
ta la felicitat. Un cor nou dóna una mirada 
nova, que fa veure que no vaig a “donar” al 
malalt, sinó que vaig a compartir.

Després de veure el vídeo sobre els 10 
Anys de vida de la nostra Diòcesi, Mons. 
Agustí Cortés va comentar la tasca de la 
Delegació de Pastoral de la Salut durant 
aquests anys i la gran importància que 
té per l’Església l’atenció als malalts. Mn. 
Xavier Sobrevia, finalment, va explicar al-
guns aspectes importants per millorar la 
comunicació amb el malalt, destacant que 

[ ]Pastoral
de la salut
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da, el Pare Abat Aureli M. convoca la comu-
nitat i els dóna la primera abadessa que ell 
ha nomenat després de sentir el parer de 
cada una de les monges.

El dia 16 és el del comiat del Santuari i a 
la tarda entren al nou monestir. Es beneei-
xen totes i cada una de les dependències i 
es fa entrega a l’abadessa de les claus del 
monestir i de les constitucions.

El dia 17, se celebra la primera euca-
ristia, la primera de la casa nova, després 
d’ungir l’ara de l’altar.

De tot això ara, després de seixanta 
anys, en fem memòria per donar glòria a 
Déu”.

60 anys del Monestir de Sant Benet

Dimecres 17 de desembre, el bisbe Agustí 
participà en la celebració d’aquest aniver-
sari, presidint l’eucaristia amb la comuni-
tat de les monges benedictines i compar-
tint amb elles el dinar.

La història de la construcció d’aquest 
edifici ens l’explica la Gna. Coloma Boada, 
priora de la comunitat benedictina:

“Enguany celebrem seixanta anys de la 
inauguració del nostre monestir de Sant 
Benet de Montserrat, construït des dels 
fonaments a la darrera pedra entre el 27 
d’abril de 1953 i el començament de de-
sembre de 1954.

El dia 13 de maig de 1952 es van unir les 
dues comunitats per decret del Pare Abat 
Aureli M. Escarré, en aquell temps Visitador 
Apostòlic de les benedictines d’Espanya, 
nomenat personalment per la Santa Seu. 
El dia 11 de juliol les monges de la nova co-
munitat de sant Benet de Montserrat canvi-
aven el vot d’estabilitat de les monges dels 
monestirs de Sant Anton i Santa Clara de 
Barcelona i de Sant Benet de Mataró pel 
del monestir de Sant Benet de Montserrat.

El dia 12 de desembre, “Dominica Gau-
dete”, la comunitat deixa el monestir de 
Santa Cecília i enfila el camí cap a Mont-
serrat. Hi estaran fins el dia 16 a la tarda.

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

i font”) en els documents del Concili Vaticà 
II (del qual en continuem celebrant el 50è 
aniversari), especialment en les constitu-
cions sobre Litúrgia i sobre l’Església; una 
expressió que remet a unes imatges amb 
gran tradició bíblica i cristiana. Aquesta 
centralitat ve refermada pel Catecisme de 
l’Església Catòlica, així com també per la 
constatació del valor de la celebració de 
l’eucaristia i els sagraments; l’escena evan-
gèlica dels deixebles d’Emmaús n’és un 
bon referent bíblic. Després d’un descans, 
es va passar a les preguntes i al diàleg, du-
rant el qual es van constatar les dificultats 
de viure aquesta centralitat, tant a nivell 
personal com comunitari, alhora que tam-
bé la importància de promoure’n la consci-
ència i la vivència, sobretot amb el treball 
de preparació i d’animació que afavoreixi 
la participació dels fidels en la celebració 
litúrgica. Tots els assistents han valorat 
molt positivament aquesta trobada que 
està ja consolidada en el calendari pastoral 
del bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 

Crònica de la V Trobada d’animadors de 
la litúrgia del bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat

El passat dissabte 15 de novembre al matí 
va tenir lloc a la Casa de l’Església de Sant 
Feliu de Llobregat la V trobada dels anima-
dors de la litúrgia del bisbat, convocada 
per la Delegació de Pastoral Sacramental 
i Litúrgia. Hi van participar 135 persones 
(majoritàriament laics i laiques), provi-
nents de 37 parròquies dels diversos arxi-
prestats, que habitualment desenvolupen 
algun servei en les celebracions de les co-
munitats (lectors, monitors, directors de 
cants, músics, sagristans…). Precisament 
la trobada va començar, després del rés de 
l’hora tèrcia, amb unes paraules de benvin-
guda a càrrec del bisbe Agustí Cortés, que 
va agrair el treball i va subratllar la impor-
tància del que els laics desenvolupen en 
la preparació i animació de la missa i les 
altres celebracions litúrgiques de les par-
ròquies. El tema central de la trobada era 
“Per què la litúrgia és el cimal i la font de 
la vida cristiana”, que va ser desenvolupat, 
amb sengles intervencions, pels membres 
de la delegació organitzadora: Xavier Ay-
merich, Bernabé Dalmau, Florenci Travé i 
Montserrat Escolà. En primer lloc es va ex-
plicar l’origen d’aquesta expressió (“cimal 

[ ]Pastoral 
sacramental i 
Litúrgia
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0 de ser per a nosaltres el goig de deixar 

descendència.
10. La identitat del capellà.
Aportacions i consells pràctics
1. Incorporar en el nostre llenguatge el 

binomi crida – resposta.
2. Donar eines i recursos per treballar 

la pastoral vocacional no només el mes de 
novembre.

3. Delegat de pastoral vocacional amb 
dedicació exclusiva.

4. Acompanyament a les accions i inici-
atives pastorals.

5. Donar pistes concretes a les parrò-
quies per a fer pastoral vocacional. [Direc-
tori de bones pràctiques]

6. Parlar del ser capellà.
7. Nosaltres sembrem. Saber esperar 

els fruits.
8. Trobada d’escolans.
9. El presbiteri com a família.
10. Què cal fer quan hi ha una vocació a 

la parròquia?

Grup 2
(Secretari: Mn. Joan Salas)
1. Aquesta diagnosi és correcta però 

incompleta, cal tenir en compte aspectes 
propis de l´Església, com ara fer referèn-
cia a la primacia de la gràcia i a l’acció 
Déu.

2. Ens creiem poc que la salvació de les 
persones depèn en part de la nostra medi-
ació com a preveres 

3. La vocació ha de ser un exemple per 
altres, com eren els primers cristians.
	Presència vocacional als col·legis 

concertats, amb visitadors vocacio-
nals i organització d´activitats amb 
joves.

	Cal ser didàctics alhora d´explicar als 
candidats que es tracta d´un procés 

Acta de la trobada de pastoral vocacional 
amb preveres i diaques

Sant Feliu de Llobregat, 27-5-2014

1. Pregària vocacional a la capella de la 
Casa de l’Església.

2. Ponència del bisbe Agustí.
3. Aportacions del treball per grups

Grup 1 
(Secretari: Mn. Carles Muñiz)
Reflexió
1. La cultura juvenil no és vocacional.
2. Les tres heretgies de què parla l’arti-

cle... podem fer alguna cosa contra elles.
3. La qüestió antropològica i l’educativa 

ens supera.
4. Important el testimoni dels cape-

llans. L’alegria de la vocació.
5. Centrar la campanya d’enguany (del 

mes de novembre) en la família, ens sem-
bla excessiva, per com són les nostres fa-
mílies.

6. Recordar i valorar la vocació primera 
del batejat.

7. La pastoral vocacional ha de ser 
transversal.

8. Com concreto en la meva tasca pas-
toral la pastoral vocacional.

9. Desvetllar vocacions al ministeri, ha 

[ ]Pastoral
vocacional
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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

idea central que: ens costa fomentar el dià-
leg explícit i ens és tant necessari!
	Déu crida però cal respondre i ajudar 

a respondre. Cal generar confiança en 
Déu. 

	Necessitem una pastoral familiar po-
tent. Ens cal respostes “per a tota la 
vida”, tot i que sovint fa por el com-
promís de resposta a la crida. Pocs 
són els escollits... Ens cal centrar-nos 
en Crist, no podem donar per suposa-
da la fe.

Què trobem a faltar en els àmbits pas-
torals?

1. La família és un dels centres vocacio-
nals bàsics. Tot i que hem de saber acollir 
i acompanyar les vocacions que venen, tal 
com venen...

Com vivim la falta d’èxit humà? Tenim 
prou fe?

1. No hem de tenir por a fer opcions 
a llarg termini. Cal parar-nos a pensar i 
promoure la cultura vocacional. Hem de 
potenciar i consolidar la estratègia de pro-
moure explícitament la vocació: p.ex. amb 
la campanya dels novembres!

2. La parròquia ha de crear espais per a 
promoure i acollir la família cristiana, amb 
una atenció especial i preferent vers als 
més necessitats i trencats dels nostres po-
bles i ciutats. Potser cal deixar de “donar 
voltes” al tema i treballar-hi... Parlar-ne 
molt ens acaba fent pensar que no tenim 
eines per a fer aquesta pastoral o esperar 
tenir unes eines de mires molt humanes i 
de poca confiança en la providència. 

Propostes:
1. Pastoral d’iniciació cristiana. Pro-

moure explícitament la cultura vocacional.
2. Generar grans relats que facin créixer 

l’imaginari i el llenguatge propi de la cultu-
ra vocacional.

d´autorealització personal però a tra-
vés de Déu.

	Caldria potenciar els valors socials en 
els ambients familiars. Recuperar la 
família com a primer lloc on els joves 
tenen contacte amb la fe.

	Hem de ser valents a l’hora de dir a un 
jove si ha pensat en Déu com a font 
de la seva vida, si se sent cridat i si 
està a l´escolta.

	Millorar el cartell que sembla poc 
clar.

	Millorar l’acompanyament a les per-
sones que estan al seminari i no dei-
xar això només als formadors d’allà 
(aquí es parla de la situació de Terras-
sa com a exemple)

	Implementar a la web del bisbat i en 
un lloc ben visible on dirigir-se a la 
delegació de vocacions. 

	Crear escoles de pregària a la Cate-
dral i dirigides pel Sr. Bisbe.

	Obrir més hores els temples.

Grup 3
(Secretari Mn. Jordi Tres)
1. No es pot plantejar la Pastoral Voca-

cional sense confiança en l’acció de Déu. 
Tanmateix la crida i resposta ha de tenir 
un lloc explícit i la seva promoció en la 
Pastoral vocacional: una de les idees del 
document previ, el fet de “ser” de la Pas-
toral vocacional és importantíssim, perquè 
és una estructura que obliga a abordar el 
tema i hi dedica persones de la comunitat 
(el delegat i el seu equip).

2. Observem que en alguns llocs, l’àm-
bit de catequesi rep com una novetat es-
perançadora, fent explícit l’objectiu de la 
promoció de la cultura vocacional. Això ho 
hem de promoure en altres àmbits.

3. Es va repetint de diferents formes la 
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mes de novembre de 2014, a l’Arxiprestat 
de Bruguers, amb la Cadena de pregària 
per les vocacions i el projecte vocacional: 
On ets tu? Volem agrair-te sincerament 
l’acolliment que ens heu donat en els di-
ferents actes realitzats on ens hem fet pre-
sents i en aquells que s’han fet de manera 
anònima.

Segons ens consta, aquests han estat 
els actes realitzats:
	Informació, reflexió i entrega de ma-

terials als preveres i diaques de l’Ar-
xiprestat.

	Materials enviats a les parròquies de 
l’Arxiprestat en referència a la cadena 
de pregària per les vocacions i la pre-
sència vocacional: On ets tu?

	Trobada amb les catequistes de la 
parròquia de Sant Pere de Gavà.

	Trobada amb les catequistes de Vila-
decans, a la parròquia de Sant Joan.

	Cinefòrum vocacional amb la pel-
lícula “Alba”, a la parròquia de Sant 
Cosme i Sant Damià del Prat de Llo-
bregat.

	Trobada de pregària i reflexió sobre 
la Pastoral vocacional a la Casa de 
l’Església, amb preveres i diaques del 
bisbat, on van assistir de l’arxiprestat 
de Bruguers: Mn. Carles Muñiz i Mn. 
Xavier Sobrevia.

	Pregària vocacional a la Casa de l’Es-
glésia amb el testimoni de la comu-
nitat religiosa de les Missioneres de 
la Inmaculada Concepció del Prat de 
Llobregat.

Creiem que ha estat una bona experi-
ència en la qual, a més de conèixer perso-
nalment les comunitats cristianes i altres 
realitats pastorals, hem apropat una mica 
més la Delegació al territori de l’Arxipres-

3. S’ha de tenir clar el perfil que volem 
de sacerdot, matrimoni, vida religiosa ...

4. En el cas de les vocacions sacerdotals 
ens cal dibuixar un perfil de capellà també: 
Relació positiva amb els capellans ancians.
	Fer visible el recolzament i el sentit de 

“gremi”, la col·legialitat de cor, el tes-
timoni de respecte i amistat entre el 
clero, no oblidar tampoc el respecte i 
obediència al Sr. Bisbe...

	El testimoni de senzillesa i humilitat 
dels sacerdots. Capacitat d’estimar 
la comunitat parroquial a la que el Sr. 
Bisbe m’envia, equilibri afectiu en les 
relacions...

	Cal un treball intern per reforçar ecle-
sialment i humanament la capacitat 
d’acompanyament que tenim els ca-
pellans.

	Cal compartir per què no perseveren 
algunes vocacions o altres es tren-
quen. Conèixer els motius freqüents.

	Potenciar el treball intern de cape-
llans i laics com a acompanyants, 
formats i acompanyats per l’Església. 
Necessitem líders catòlics formats i 
acompanyats a les comunitats.

	El tema del llenguatge no és el prin-
cipal, però necessitem recuperar un 
cert llenguatge: confiar en Déu i la 
seva providència, crida i resposta, 
consagració, donar la vida a canvi de 
res...

Agraïment a l’arxiprest de Bruguers per 
l’estada vocacional al seu arxiprestat
 
Sant Feliu de Llobregat, 29-11-2014

Benvolgut Mn. Lluís Portabella:
La Delegació diocesana de Pastoral vo-

cacional vol donar-te les gràcies per l’ex-
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Trobada nadalenca dels seminaristes dio-
cesans

Sant Feliu de Llobregat, 22-12-2014

Divendres 19 de desembre, els seminaris-
tes majors de la diòcesi van passar una 
tarda-vespre “d’immersió pastoral” en 
l’àmbit de les parròquies de Molins de Rei. 

Mn. Xavier Aymerich, rector de Sant Mi-
quel Arcàngel i també de Sant Bartomeu 
de la Quadra, va apropar-los a la realitat 
parroquial de la població, tenint present 
també el seu context sociocultural. Van 
visitar el temple de Sant Miquel, on van 
resar junts les vespres.

Durant el sopar de germanor amb el bis-
be Agustí, Mn. Joan Soler, prevere jubilat 
adscrit a la parròquia principal de Molins, 
va compartir amb ells la seva experiència 
com a capellà, en clau vocacional i com a 
testimoni de tota una trajectòria de vida.

Aquesta trobada és iniciativa de la De-
legació de Pastoral Vocacional com a com-
plement de l’itinerari formatiu dels semi-
naristes

tat, transmetent i compartint el significat i 
l’experiència de la vocació cristiana.

Juntament amb el nostre agraïment, 
que ens agradaria que fessis arribar als 
preveres i diaques de l’Arxiprestat, volem 
compartir amb tu algunes valoracions que 
tot seguit et presentem:
	La necessitat d’incloure, amb nor-

malitat, la reflexió sobre la vocació 
cristiana i la Cultura vocacional en la 
vida del cristià i la comunitat, espe-
cialment en els grups de catequesi, 
en les celebracions litúrgiques, en les 
homilies...

	Incorporar en les vostres trobades i 
celebracions la pregària per la voca-
ció cristiana en general i, concreta-
ment per la vocació sacerdotal i reli-
giosa.

	I us convidem a animar els infants de 
la catequesi a formar escolanies com 
a un bon espai vocacional. Aquest 
curs tornarem a organitzar la troba-
da diocesana d’escolans, a la qual 
ens agradaria que els escolans i els 
infants de la catequesi (els de segon 
any i catequesi continuada) hi partici-
pessin.

A aquestes valoracions i propostes, ben 
segur que podríem afegir-ne d’altres que 
vosaltres podeu fer. Ens agradaria que ens 
les fessis arribar. Reiterem el nostre agra-
ïment, alhora que t’oferim el recolzament 
de la Delegació pel que necessitis.

Que la Mare de Déu de Bruguers acom-
panyi la nostra pregària, demanant res-
postes generoses a la crida del Senyor.

Atentament.

Mn. Joan-Pere Pulido
Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional
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estadístiques de les deu diòcesis amb seu 
a Catalunya, agrupades en les Províncies 
Eclesiàstiques de Tarragona (Tarragona, 
Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i 
Vic) i de Barcelona (Barcelona, Sant Feliu 
de Llobregat i Terrassa), i també el movi-
ment econòmic global ordinari i extraordi-
nari de la seva acció pastoral.

Els delegats d’Economia de les diòcesis 
amb seu a Catalunya

El Diumenge 16 de novembre, diada de 
germanor 

Barcelona, 13-11-2014

“Participar en la teva parròquia és fer una 
declaració de principis”

Com cada any per aquestes dates, l’Es-
glésia, al nostre país, dedica un dia a fer 
una col·lecta extraordinària per a cadas-
cuna de les Esglésies locals diocesanes. 
Aquest any el lema de la “Diada de Ger-
manor” és “Participar en la teva parròquia 
és fer una declaració de principis” i vol 
conscienciar tots els fidels de la necessitat 
d’ajudar l’Església perquè serveixi millor i 
més adequadament en tots els camps en 
què treballa a favor de la societat (Càritas, 
serveis d’acollida, formació i catequesi, 
Seminaris, conservació i construcció de 
temples, celebracions sacramentals, pas-
toral de joventut, esplais i colònies d’estiu, 
pastoral familiar, pastoral de la salut, aten-
ció pastoral en els centres penitenciaris, 
mitjans de comunicació social, moviments 
laïcals, atenció a la gent gran, missions i 
ajuda al tercer món, i altres).

Cadascuna de les deu diòcesis catala-
nes, i també les altres diòcesis espanyo-
les, informen aquests dies dels comptes i 
despeses de l’any 2013 i de les previsions 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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El Cardenal Antonio Cañizares Llove-
ra se ha incorporado a la Asamblea Plena-
ria tras su nombramiento como Arzobispo 
de Valencia, sede de la que tomó posesión 
el 4 octubre. Ha participado por primera 
vez Mons. D. Celso Morga Iruzubieta tras 
su toma de posesión como Arzobispo co-
adjutor de Mérida-Badajoz el pasado sá-
bado, día 15 de noviembre. El Cardenal An-
tonio Cañizares ha sido elegido por la 
Asamblea miembro del Comité Ejecutivo, 
como ya se informó en nota de prensa el 
martes 18 de noviembre. Mons.Morga ha 
quedado adscrito a la Comisión Episco-
pal del Clero y el Cardenal Antonio María 
Rouco Varela se ha incorporado a la Junta 
Episcopal de Asuntos Jurídicos.

Los obispos han tenido un recuerdo 
con los prelados fallecidos desde la última 
Asamblea Plenaria, Mons. D.José Delicado 
Baeza, Mons. D. Ramon Malla Call, Mons. 
D. Ramón Echarren Ystúriz, y Mons. D. Ja-
vier Azagra Labiano.

Una llamada a la solidaridad y a la es-
peranza 

Los obispos han aprobado una Nota 
Pastoral sobre la realidad social de Espa-
ña en la que envían un mensaje de aliento 
y cercanía en estos momentos complejos 
que generan en no pocas personas inquie-
tud e incluso deseperanza, especialmente 
en las personas más afectadas por la crisis 
económica.

Custodiar, alimentar y promover la me-
moria de Jesucristo

La Plenaria ha aprobado la Instrucción 
Pastoral sobre los catecismos de la CEE 
para niños y adolescentes con el título, 
“Custodiar y promover la memoria de Jesu-
cristo” que ha presentado el Presidente de 

Nota de prensa final de la CIV Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Es-
pañola

La Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado su 
104º reunión del 17 al 21 de noviembre.
La Plenaria se inauguraba el lunes 17 con 
el discurso del Presidente de la CEE, Mons. 
D. Ricardo Blázquez Pérez, y el saludo del 
Nuncio Apostólico en España, Mons. D. 
Renzo Fratini. Entre ambos repasaron los 
principales temas de la actualidad social 
y eclesial. En el discurso de Mons. Bláz-
quez destacaron sus palabras acerca del 
desarrollo del Sínodo Extraordinario sobre 
la familia, al que asistió como Presidente 
de la CEE; sobre la vida de los más débiles 
y sobre la necesidad de una regeneración 
ética en la vida social.

Obispos participantes en la Asamblea
Han participado en esta Plenaria 78 de 

los 80 obispos miembros de pleno dere-
cho; además del administrador diocesano 
de Zaragoza, Manuel Almor Moliner. Tam-
bién han estado presentes un numeroso 
grupo de obispos eméritos. En esta oca-
sión, ha participado como invitado el Ar-
zobispode Cebú (Filipinas), Mons. D. José 
Serofia Palma.

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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copal participará en los actos de clausura.
Además, cada diócesis ha designado 

sus templos jubilares, con especial aten-
ción a los monasterio de monjas y frailes 
Carmelitas.

Información de las Comisiones episco-
pales 

Dentro del capítulo reservado a la infor-
mación de las distintas Comisiones Episco-
pales, el Presidente de la Comisión Episco-
pal de Pastoral Social, Mons. D. Juan José 
Omella, ha presentado un proyecto de do-
cumento de trabajo sobre la Realidad So-
cial Española. La Comisión continuará con 
la redacción del texto al que se le añadirán 
las aportaciones de la Plenaria. 

El Obispo responsable del Departa-
mento de Pastoral Gitana, Mons. D. Xavier 
Novell, ha informado de los trabajos y pro-
yectos que está organizando este departa-
mento de la Comisión Episcopal de Migra-
ciones. Destaca una propuesta de pere-
grinación a Roma de todos los gitanos del 
mundo con motivo del 50 aniversario de la 
peregrinación que tuvo lugar con Pablo VI.

También pertenece a la Comisión Epis-
copal de Migraciones la sección de Infancia 
y Juventud en riesgo y su obispo respon-
sable, Mons. D. Juan Antonio Menéndez, 
ha informado sobre distintos temas de su 
competencia. Por su parte, el Presidente 
de la Comisión Episcopal del Clero, Mons. 
D. Jesús Catalá, ha expuesto algunos as-
pectos del estudio que se está elaborando 
sobre la redistribución del Clero.

Otras informaciones
El Arzobispo de Cebú (Filipinas), Mons. 

D. José Serofia Palma, ha presentado a la 
Asamblea el próximo Congreso Eucarístico 

la Subcomisión Episcopal de Catequesis, 
Mons. D. Amadeo Rodríguez Magro.

La Instrucción ofrece una visión general 
del proyecto catequético de la CEE al servi-
cio de la iniciación cristiana; facilita la com-
prensión de los diferentes textos y su peda-
gogía; ofrece criterios para la catequesis, la 
programación catequética y la elaboración 
de materiales catequéticos; y ofrece una re-
flexión significativa sobre la transmisión de 
la fe en una etapa tan decisiva de la perso-
na como es la infancia y la adolescencia (la 
Instrucción se presentará próximamente).

Plan Pastoral de la CEE
La Asamblea seguirá trabajando en la 

redacción del Plan Pastoral de la CEE para 
el cuatrienio 2016-2020. El Cardenal Fer-
nando Sebastián, que a petición de la 
Comisión Permanente está elaborando el 
documento, ha presentado un primer bo-
rrador. Este nuevo Plan Pastoral se redacta 
teniendo en cuenta la exhortación apos-
tólica del Papa Francisco, “Evangelii Gau-
dium”, centrada en el anuncio de la alegría 
del Evangelio en el mundo actual.

V Centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús

Otro de los temas de seguimiento de la 
Plenaria es la celebración del V Centenario 
del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 
Uno de los actos centrales será el Encuen-
tro Europeo de los Jóvenes, previsto del 5 
al 9 de agosto de 2015 en Ávila, y del que 
ha informado el Obispo Responsable de la 
Pastoral Juvenil, Mons. D. Xavier Novell.

El pasado 15 de octubre, el Presidente 
de la CEE, Mons. D. Ricardo Blázquez, in-
auguró el año Jubilar. El 24 de abril será el 
Jubileo de los obispos, que peregrinarán a 
Ávila al concluir la Asamblea Plenaria de 
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La concelebración eucarística, prevista 
en cada una de las Asambleas Plenarias, 
tenía lugar el miércoles 19 de noviembre 
a las 12,45 horas. En esta ocasión ha sido 
presidida por el Cardenal Antonio María 
Rouco Varela, Arzobispo emérito de Ma-
drid.

El lunes 17, al terminar la sesión de la 
tarde, se reunió la Comisión asesora del 
Fondo de Nueva Evangelización.

Carta dels bisbes de Catalunya en l’any 
de la vida consagrada

Novembre 2014

L’Advent de 2014, convocats pel Sant Pare 
Francesc, iniciem la celebració a tota l’Es-
glésia universal de l’Any de la Vida con-
sagrada i els Bisbes de Catalunya volem 
acompanyar el Poble de Déu, les parròqui-
es, comunitats religioses, moviments i ins-
titucions de les nostres Esglésies diocesa-
nes, perquè aquest temps de reflexió i de 
gràcia sigui un pas endavant en la conver-
sió i la renovació espiritual i apostòlica, tan 
fonamentals per a la nova evangelització. 

Acció de gràcies 
Quan contemplem en una visió de con-

junt la quantitat i diversitat de comunitats 
religioses presents a les nostres Esglésies 
diocesanes, tantes Congregacions que a 
Catalunya tenen els seus orígens, i el pas 
dels sants que tan fortament han marcat 
la nostra terra, el primer sentiment que 
aflora en nosaltres és d’acció de gràcies 
a Déu. Monestirs, cases d’espiritualitat i 
d’exercicis, escoles, hospitals, residències 
d’ancians, suport i col·laboració a moltes 
parròquies i moviments, presència acti-
va en barris i pobles, atenció a persones 

Internacional, que acogerá esta diócesis 
filipina del 25 al 31 de enero de 2016. El 
lema del Congreso es el texto de la frase 
de la Carta a los Colosenses: “Cristo en 
medio de vosotros es la esperanza de la 
gloria”.

También han intervenido en la Asam-
blea Plenaria, para informar sobre los or-
ganismos de los que son responsables, el 
Obispo Consiliaro de la Acción Católica Es-
pañola, Mosn. D. Carlos Escribano Subías;  
el Director General del Instituto Español de 
Misiones Extranjeras (IEME), D. José María 
Rojo; y el Director Nacional de las Obras Mi-
sionales Pontificias, D. Anastio Gil García.  

Elección de Padres Sinodales
La Asamblea Plenaria ha elegido a los 

Padres Sinodales que representarán a la 
CEE en la XIV Asamblea Ordinaria del Sí-
nodo de los Obispos, sobre la familia, que 
tendrá lugar en Roma en octubre de 2015. 
La terna elegida se hará pública una vez 
sea confirmada por el Papa Francisco.

Otros temas del orden del día
El Presidente de la Comisión Episco-

pal de Liturgia, Mons. D. Julián López, ha 
presentado a la Plenaria la traducción al 
euskera del misal y los cambios realizados 
en los cuatro volúmenes de la Liturgia de 
las Horas de la versión catalana. Ambos 
han sido aprobados, y serán remitidos a 
la Santa Sede para su recognitio.También 
se ha informado de que ha llegado ya la 
aprobación de la tercera edición del Misal 
Romano en lengua castellana y de que co-
mienza ahora el proceso para su edición.

El orden del día se ha completado con 
diversos asuntos de seguimiento y con el 
repaso a las actividades de las distintas 
Comisiones Episcopales.
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0 cristiana a renovar-se per tal d’emprendre 

«l’evangelització» que ja varen potenciar 
els seus antecessors. En una època com 
la nostra, marcada per un fort sentit de 
secularització i de relativisme, d’individu-
alisme i fragmentació, l’Església es reco-
neix portadora d’un missatge de vida i de 
salvació, que és una vertadera esperança 
per a la humanitat. Ens cal anar depassant 
tota mena de mundanitat, divisions, can-
saments i crítiques negatives que poden 
frenar els ànims i l’esperança. I ens urgeix 
trobar les propostes pastorals més adients 
per al moment actual, per tal d’anunciar 
l’Evangeli de forma creïble i autèntica, ser-
vint la pau, la justícia, la fraternitat, l’es-
piritualitat i el respecte als homes i dones 
d’altres religions i cultures. 

La vida consagrada està cridada a apor-
tar aquesta visió universal i global, ja que 
està establerta a molts països de cultures 
ben diverses. L’aportació d’universalitat 
que fan present els consagrats i les consa-
grades és fonamental en el procés actual 
d’evangelització. 

Per afrontar la missió evangelitzadora 
avui, els consagrats, a més de la sempre 
necessària conversió personal, estan cri-
dats a enfortir – com alguns ja estan fent – 
la comunió entre congregacions i instituts 
amb carismes semblants per ajudar-se a 
mantenir obres i missions. 

A Evangelii Gaudium, el Papa crida a 
«recuperar la frescor original de l’Evan-
geli», per tal de fer brollar «nous camins, 
mètodes creatius, altres formes d’expres-
sió, signes més eloqüents, paraules car-
regades de renovat significat per al món 
actual» (EG 11). Crida a una pastoral en 
clau de missió amb audàcia i creativitat 
(cf. EG. 33), i demana expressament de fer 
la proposta evangelitzadora des del cor de 

marginades i excloses, institucions univer-
sitàries i culturals, col·laboració pastoral a 
les presons, suport actiu a les Càritas di-
ocesanes, els missioners i missioneres al 
tercer i quart món... representa tot plegat 
un gran do de l’Esperit, que evangelitza, 
transforma i humanitza la nostra societat. 

Aquesta acció de gràcies a Déu la fem 
extensiva a tots els consagrats, religiosos 
i religioses, monjos i monges, contempla-
tius, verges i laics consagrats, membres 
de societats de vida apostòlica i d’instituts 
seculars, ermitans i ermitanes, verges con-
sagrades, i a tots els qui, imitant Crist i ser-
vint-lo, enriqueixen l’Església amb la seva 
vida lliurada per amor a Déu i als germans, 
i que preguen, treballen i cerquen camins 
d’evangelització en el nostre món. 

Avui dia constatem també, amb joia 
i agraïment, la notable col·laboració de 
molts laics, homes i dones, que fins i tot 
ocupen llocs de responsabilitat en insti-
tucions religioses o col·laboren de moltes 
maneres amb les comunitats i obres apos-
tòliques dels consagrats. Els carismes de 
les fundacions al servei de la vida consa-
grada s’estenen i amplien a molts infants, 
joves, homes i dones que els acullen i els 
donen nova fecunditat. També valorem la 
bona entesa i afecte amb els bisbes, pre-
veres i diaques, de forma que el cos apos-
tòlic de l’Església, es mostra cordialment 
unit pels lligams de comunió que mostren 
la unitat en la varietat de carismes que 
l’Esperit Sant reparteix generosament. 

La vida religiosa i l’evangelització 
Aquestes constatacions positives són 

també estimulants per a anar superant 
algunes limitacions, provocades en gran 
part per la disminució de les vocacions. 
El Papa Francesc convida la comunitat 
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L’anunci de l’Evangeli, també per part 
dels consagrats, ha d’anar acompanyat 
amb l’autenticitat de vida i amb la cohe-
rència amb els consells evangèlics que 
han marcat sempre la vida religiosa. Els 
fundadors de tots els temps han donat 
proves amb la seva vida i amb les seves 
paraules, de l’amor intens a l’Església i a 
tots els homes, especialment els més po-
bres. Aquesta solidaritat amb els dèbils 
continua essent avui particularment ur-
gent i significativa per contribuir a huma-
nitzar la «societat del benestar» i és per 
al món el senyal i la garantia de la «Bona 
Nova» que anunciem com un fet (Gaudium 
et Spes, 26). 

Moltes congregacions religioses es 
dediquen a l’ensenyament dels infants 
i joves i són titulars de nombroses insti-
tucions educatives que han fet un bé im-
mens en l’educació d’una bona colla de 
generacions d’homes i dones del nostre 
país. Animem les escoles cristianes, com 
a institucions eclesials que són, a fer avui 
una aportació específica a la nova evan-
gelització i els demanem que ofereixin als 
alumnes una educació que sigui essencial-
ment evangelitzadora, tenint present que 
l’element característic de l’escola catòli-
ca «és crear un clima comunitari escolar 
animat de l’esperit evangèlic de llibertat i 
de caritat» (Concili Vaticà II, Gravissimum 
educationis 8). 

La vida religiosa i l’espiritualitat 
En el marc general pastoral i evange-

litzador, cal que els religiosos i religioses 
potenciïn l’espiritualitat com una de les 
aportacions més urgents en el moment 
que viu la nostra societat. Els ordes i con-
gregacions religiosos tenen una llarga tra-
dició espiritual que prengué embranzida 

l’Evangeli, el nucli del qual és la misericòr-
dia. Aquest nucli és la font de la que brolla 
«l’alegria» (gaudium) que ha d’acompa-
nyar sempre l’evangelitzador i per això 
l’Església –i cada persona en ella– ha de 
ser i aparèixer com a portadora d’aquesta 
experiència de misericòrdia. 

Precisament, el 16 Agost 2014, a Corea, 
el Papa deia als membres de la Vida Con-
sagrada: «Sigui que el carisma del vostre 
Institut estigui orientat més a la contem-
plació o més aviat a la vida activa, sempre 
esteu cridats a ser “experts” en la mise-
ricòrdia divina. Sé per experiència que la 
vida en comunitat no sempre és fàcil, però 
és un camp d’entrenament providencial 
per al cor. És poc realista no esperar con-
flictes: sorgiran malentesos i caldrà afron-
tar-los. Però, malgrat aquestes dificultats, 
és en la vida comunitària on estem cridats 
a créixer en la misericòrdia, la paciència i 
la caritat perfecta... L’experiència de la mi-
sericòrdia de Déu, alimentada per l’oració 
i la comunitat, ha de donar forma a tot el 
que vosaltres sou, a tot el que feu». 

El testimoni de la vida dels consagrats 
és un bé preciós per a tota l’Església com 
ho és també el seu desprès treball en bé de 
tota la societat. Actualment aquesta dona-
ció generosa dels consagrats que viuen un 
compromís en els diversos camps on els 
porten la vivència del seu carisma, rep un 
merescut reconeixement, així com també 
el testimoni joiós dels monjos i monges 
que brolla de la contemplació autèntica i 
d’una vida comunitària que mostra la be-
llesa de l’amor fratern. El papa Francesc ha 
dit als consagrats i als preveres «No tin-
gueu por de mostrar l’alegria d’haver res-
post a la crida del Senyor, a la seva elecció 
d’amor, i de testimoniar el seu Evangeli en 
el servei a l’Església». 
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va proposar d’anar a les arrels i als caris-
mes fundacionals, i «reproduir amb valor 
l’audàcia, la creativitat i la santedat dels 
fundadors i fundadores com a resposta als 
signes dels temps que sorgeixen en el món 
d’avui» (cf. Vita Consecrata, 37). 

Aquesta fou una molt sàvia i encertada 
mesura del Concili Vaticà II que ha ajudat 
a la posta al dia i a la renovació de la vida 
religiosa. En donem gràcies a Déu i vo-
lem que aquest sigui un gran distintiu de 
la vida consagrada avui: fer memòria de 
l’Amor de Déu, de la seva misericòrdia i 
amor preferencial pels més pobres i neces-
sitats, i mostrar l’alegria que obté aquell 
que es dóna del tot, sense esperar res a 
canvi, a l’Amor de Déu, que s’ha revelat de 
forma plena en la persona del Crist. 

Avui hi ha un anhel notable d’espiritu-
alitat en molts sectors de la societat. Cal 
treballar i aprofundir en l’autèntica pre-
gària cristiana, en les nostres tradicions 
i estils espirituals, ben fonamentats en 
l’Evangeli, per tal que la proposta cristiana 
es faci present de forma humil però alhora 
més entenedora i accessible per a les no-
ves generacions.

 
Noves oportunitats 
L’Any de la vida consagrada és, doncs, 

una gran oportunitat de renovació i d’en-
fortiment de la comunió eclesial. El treball 
en els pobles i els barris, als hospitals, 
escoles, universitats i altres institucions 
importants de la societat no neix única-
ment d’una ètica racional fonamentada 
en els drets humans i l’altruisme, sinó que 
s’inspira i participa del seguiment de Jesús 
viscut en la comunió de l’Església, que sap 
pouar en les fonts espirituals i comunicar 
als nostres germans i germanes tant de 

bé rebut. Noves oportunitats d’evangelit-
zació s’obren avui per a una espiritualitat 
que fonamenta i mou l’acció i el servei. Tot 
el Poble de Déu i la societat on vivim ar-
relats, necessita que els consagrats i les 
consagrades siguin ben fidels als carismes 
rebuts i a les promeses fetes en la seva 
professió, i donin un testimoniatge autèn-
tic i creïble de la seva fe i del seu amor. 

«Cal servir el vi nou en bots nous», 
aconsella als consagrats el papa Francesc. 
Convé discernir la qualitat i el gust del «vi 
nou» que hem recollit en aquests darrers 
temps de renovació de la vida consagrada 
en l’Església i avaluar les actuals institu-
cions, per si són prou adequades per a 
contenir aquest «vi nou». Com recorda el 
Papa, «no hem de tenir por de deixar els 
‘bots vells’, i renovar els hàbits i estructu-
res que, en la vida de l’Església, i per tant, 
també en la vida consagrada, ja no respo-
nen al que Déu ens demana avui perquè el 
seu Regne avanci en el món» (Discurs del 
27.11.2014). I cal tenir presents els criteris 
a seguir en l’àrdua tasca d’avaluar el vi 
nou i comprovar la qualitat dels bots, entre 
els quals cal destacar l’originalitat evangè-
lica de les opcions, la fidelitat al carisma, 
la primacia del servei, l’atenció als més pe-
tits i fràgils, i el respecte per la dignitat de 
la persona. Serà l’Esperit Sant el qui ens 
conduirà tots vers la major fidelitat a Déu, 
imitant en tot la fidelitat i l’entrega del seu 
Fill estimat, en qui el Pare es complau. 

Ens encomanem a la Mare de Déu de 
Montserrat perquè des de la seva santa 
muntanya, espai d’oració, lloança, encon-
tre i pelegrinatge, ens ajudi a tots a anar 
esdevenint més fidels a l’amor a Déu i al 
proïsme, que és allò de més fonamental 
de la vida cristiana. I que la Mare de Déu 
sostingui tots els consagrats i consagra-
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Discurs del papa Francesc al Parlament 
Europeu

Estrasburg, 25-11-2014

Senyor President, Senyores i Senyors Vi-
cepresidents, Honorables Eurodiputats, 
Persones que treballen als distints àmbits 
d’aquest hemicicle, Estimats amics,

Els agraeixo que m’hagin convidat a 
prendre la paraula davant aquesta insti-
tució fonamental a la vida de la Unió Eu-
ropea i per l’oportunitat que m’ofereixen 
per dirigir-me, mitjançant vostès, als més 
de cinc-cents milions de ciutadans dels 28 
Estats membres als quals representen. Li 
agraeixo en particular a vostè, senyor Pre-
sident del Parlament, les cordials paraules 
de benvinguda que m’ha dirigit en nom de 
tots els membres de l’Assemblea.

La meva visita té lloc més d’un quart 
de segle després de la del Papa Joan Pau 
II. Moltes coses han canviat des d’alesho-
res, a Europa i a tot el món. No existeixen 
els blocs contraposats que abans dividi-
en el Continent en dos i s’està acomplint 
lentament el desig que “Europa, donant-
se sobiranament a institucions lliures, 
pugui un dia ampliar-se a dimensions 
que li han donat la geografia i encara més 
la història”. (1)

des perquè, renovant amb joia en aquest 
Any el seu «sí» a Déu, com el de Maria, do-
nin el bon testimoniatge de la felicitat que 
brolla d’un cor totalment consagrat a Déu, 
que atraurà el món cap a l’alegria de la fe 
i l’humanitzarà en la justícia, la fraternitat, 
l’esperança i l’amor.

 
Els Bisbes de Catalunya 

[ ]Santa Seu



N o v e m b r e  -  D e s e m b r e  2 0 1 44 1 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

 6
0 Juntament amb una Unió Europea més 

àmplia, existeix un món més complex i en 
ràpid moviment. Un món cada vegada més 
interconnectat i global, i, per això, sempre 
menys “eurocèntric”. Una Unió més àm-
plia, més influent, sembla anar acompa-
nyada de la imatge d’una Europa una mica 
més envellida i reduïda, que tendeix a sen-
tir-se menys protagonista en un context 
que la contempla sovint amb distància, 
desconfiança i, potser, amb sospita.

En dirigir-me avui a vostès, des de la 
meva vocació de Pastor, desitjo enviar a 
tots els ciutadans europeus un missatge 
d’esperança i d’ànim. Un missatge d’es-
perança fonamentat en la confiança que 
les dificultats puguin convertir-se en fonts 
promotores d’unitat, per vèncer totes les 
pors que Europa –juntament amb tot el 
món– està travessant.

Esperança en el Senyor, que transforma 
el mal en bé i la mort en vida. Un missatge 
d’alè per tornar a la ferma convicció dels 
Pares fundadors de la Unió Europea, els 
quals desitjaven un futur fonamentat en 
la capacitat de treball junts per superar les 
divisions, afavorint la pau i la comunió en-
tre tots els pobles del Continent. Al centre 
d’aquest ambiciós projecte polític es tro-
bava la confiança en l’home, no tant com a 
ciutadà o subjecte econòmic, sinó en l’ho-
me com a persona dotada d’una dignitat 
transcendent.

Voldria subratllat, abans de tot, l’estret 
vincle que existeix entre aquestes dues 
paraules: “dignitat” i “transcendent”.

La “dignitat” és una paraula clau que ha 
caracteritzat el procés de recuperació de la 
segona postguerra. La nostra història re-
cent es distingeix per la indubtable centra-
litat de la promoció de la dignitat humana 
contra les múltiples violències i discrimi-

nacions, que no han mancat, tampoc a Eu-
ropa, al llarg dels segles. La percepció de 
la importància dels drets humans neix pre-
cisament com a resultat d’un llarg camí, 
fet també de molts patiments i sacrificis, 
que ha contribuït a formar la consciència 
del valor de cada persona humana, única 
i irrepetible. Aquesta consciencia cultural 
troba el seu fonament no sols en els es-
deveniments històrics, sinó sobretot en el 
pensament europeu, caracteritzat per una 
rica trobada de moltes i llunyanes fonts 
provinents de Grècia i Roma, dels ambi-
ents celtes, germànics i eslaus, i del cris-
tianisme que els marcà profundament (2), 
donant lloc al concepte de “persona”.

Avui, la promoció dels drets humans 
ocupa un paper central al compromís de 
la Unió Europea, amb la finalitat d’afavo-
rir la dignitat de la persona, tant en el seu 
interior com a les relacions amb els altres 
Països. Es tracta d’un compromís impor-
tant i admirable, ja que persisteixen moltes 
situacions on els éssers humans són trac-
tats com a objectes, dels quals es poden 
programar la concepció, la configuració i la 
utilitat, i que després poden ésser refusats 
quan ja no serveixen, per ser dèbils, malats 
o ancians.

Efectivament, quina dignitat existeix 
quan falta la possibilitat d’expressar lliu-
rement el propi pensament o de professar 
sense constricció la pròpia fe religiosa? 
Quina dignitat és possible sense un marc 
jurídic clar, que limiti el domini de la força i 
faci prevaldre la llei sobre la tirania del po-
der? Quina dignitat pot tenir un home o una 
dona quan és objecte de tot tipus de discri-
minació? Quina dignitat podrà trobar una 
persona que no té per menjar o el mínim 
necessari per viure o, encara pitjor, que no 
té el treball que l’ungeix de dignitat?
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près a l’univers creat; (4) significa sobretot 
mirar l’home no com un absolut, sinó com 
un ésser relacional. Una de les malalties 
que veig més esteses avui per Europa és 
la soledat, pròpia de qui no té cap llaç. 
Es veu particularment als ancians, sovint 
abandonats al seu destí, com també en 
els joves sense punt de referència i sense 
oportunitats de futur; es veu igualment en 
els nombrosos pobres que poblen les nos-
tres ciutats i en els ulls perduts dels immi-
grants que han vingut fins aquí per buscar 
un futur millor.

Aquesta soledat s’ha aguditzat per la 
crisi econòmica, els efectes de la qual en-
cara perduren amb conseqüències dramà-
tiques des del punt de vista social. Es pot 
constatar que, en el curs dels últims anys, 
junt al procés d’ampliació de la Unió Euro-
pea, ha anat creixent la desconfiança dels 
ciutadans respecte a les institucions con-
siderades distants, dedicades a establir 
regles que es senten llunyanes de la sensi-
bilitat de cada poble, fins i tot pernicioses. 
Des de moltes parts es rep una impressió 
general de cansament, d’envelliment, 
d’una Europa vella que ja no és fèrtil ni vi-
vaç. Els grans ideals que han inspirat Euro-
pa semblen haver perdut força d’atracció, 
en favor dels tecnicismes burocràtics de 
les seves institucions.

A això s’associen alguns estils de vida 
una mica egoistes, caracteritzats per una 
opulència insostenible i sovint indiferent 
respecte al món circumdant, i sobretot 
als més pobres. Ens consta amargament 
el predomini de les qüestions tècniques i 
econòmiques al centre del debat polític, 
en detriment d’una orientació antropològi-
ca autèntica (5). L’ésser humà corre el risc 
de ser reduït a un mer engranatge d’un 
mecanisme que el tracta com un simple 

Promoure la dignitat de la persona sig-
nifica reconèixer que posseeix drets inali-
enables, dels quals no pot ser privat arbi-
tràriament per ningú i, menys encara, en 
benefici d’interessos econòmics.

És necessari posar atenció per no cau-
re en alguns dels errors que puguin néixer 
d’una errònia comprensió dels drets hu-
mans i d’un paradoxal mal ús d’aquests 
drets. Existeix avui, en efecte, la tendència 
cap a una reivindicació sempre més àmplia 
dels drets individuals -estic temptat de dir 
individualistes- que amaguen una concep-
ció de la persona humana deslligada de 
tot context social i antropològic, quasi una 
“mònada”, cada vegada més insensible a 
les altres “mònades” del seu voltant. Sem-
bla que el concepte de dret ja no s’associa 
al del deure, igualment essencial i comple-
mentari, de manera que s’afirmen els drets 
de l’individu sense tenir en compte que 
cada ésser humà està unit a un context so-
cial en el qual els seus drets i deures estan 
connectats als dels altres i al bé comú de 
la societat mateixa.

Considero per això que és vital aprofun-
dir avui en una cultura dels drets humans 
que pugui unir sàviament la dimensió in-
dividual, o millor, personal, amb la del bé 
comú, amb aquest “tots nosaltres” format 
per individus, famílies i grups entremitjos 
que s’uneixen en una comunitat social. 
(3) En efecte, si el dret de cadascú no està 
harmònicament ordenant al bé més gran, 
acaba per concebre’s sense limitacions i, 
conseqüentment, es transforma en font de 
conflicte i de violències.

Així, parlar de la dignitat transcendent 
de l’home, significa apel·lar a la seva na-
turalesa, a la seva innata capacitat de dis-
tingir del bé del mal, a aquesta “brúixola” 
inscrita als nostres cors i que Déu ha im-
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0 Al centre hi són Plató i Aristòtil. El primer 

amb el dit apunta cap dalt, cap el món de 
les idees, podríem dir cap el cel; el segon 
estén la mà cap endavant, cap a l’observa-
dor, cap a la terra, la realitat concreta. Em 
sembla una imatge que descriu correcta-
ment Europa a la seva història, feta d’una 
permanent trobada entre el cel i la terra, 
on el cel indica l’obertura cap el transcen-
dent, cap a Déu, que ha caracteritzat des 
de sempre l’home europeu, i la Terra repre-
senta la seva capacitat pràctica i concreta 
d’afrontar les situacions i els problemes.

El futur d’Europa depèn del redesco-
briment del nexe vital i inseparable entres 
aquest dos elements. Una Europa que no 
es capaç d’obrir-se a la dimensió transcen-
dent de la vida és una Europa que corre el 
risc de perdre lentament la pròpia ànima i 
també aquell “esperit humanista” que, no 
obstant, estima i defensa.

Precisament, és a partir de la necessitat 
d’una obertura a la transcendència, que 
desitjo afirmar la centralitat de la persona 
humana, que d’una altra manera estaria en 
mans de les modes i poders del moment. 
En aquest sentit, considero fonamental no 
només el patrimoni que el cristianisme ha 
deixat en el passat per la formació cultu-
ral del continent, sinó, sobretot, la contri-
bució que pretén donar avui i en el futur 
pel seu creixement. Aquesta contribució 
no constitueix un perill per la laïcitat dels 
Estats i per la independència de les insti-
tucions de la Unió, sinó que és un enriqui-
ment. Ens ho indiquen els ideals que l’han 
format des de l’inici, com són: la pau, la 
subsidiarietat, la solidaritat recíproca i un 
humanisme centrat sobre el respecte a la 
dignitat de la persona.

Per això, voldria renovar la disponibili-
tat de la Santa Seu i de l’Església Catòlica, 

bé de consum per ser utilitzat, de mane-
ra que –lamentablement el percebem so-
vint-. Quan la vida ja no serveix a l’esmen-
tat mecanisme, se la descarta sense tants 
miraments, com és el cas dels malalts, els 
malalts terminals, els ancians abandonats 
i sense atencions, o dels fills assassinats 
abans de néixer.

És el gran equívoc que es produeix 
“quan preval l’absolutització de la tècnica” 
(6), que finalitza per causar “una confusió 
entre els fins i els mitjans” (7). És el resul-
tat inevitable de la “cultura del rebuig” i 
del “consumisme exasperat”. Al contrari, 
afirmar la dignitat de la persona significa 
reconèixer el valor de la vida humana, que 
se’ns dóna gratuïtament i, per això, no pot 
ser objecte d’intercanvi o de comerç.

Vostès, en la seva vocació de parla-
mentaris, estan cridats també a una gran 
missió, malgrat que pugui semblar inútil: 
preocupar-se de la fragilitat, de la fragilitat 
dels pobles i de les persones. Tenir cura de 
la fragilitat vol dir força i tendresa, lluita i 
fecunditat enmig d’un motlle funcionalista 
que condueix inexorablement a la “cultura 
del rebuig”. Cuidar de la fragilitat de les 
persones i dels pobles significa protegir 
la memòria i l’esperança; significa fer-se 
càrrec del present en la seva situació més 
marginal i angoixant, i ser capaç de dotar-
lo de dignitat. (8)

Per tant, com retornar l’esperança al 
futur, de manera que, partint de les joves 
generacions, es trobin la confiança per per-
seguir el gran ideal d’una Europa unida i en 
pau; creativa i emprenedora, respectuosa 
dels drets i conscient dels propis deures?

Per respondre aquesta pregunta, per-
meteu-me fer ús d’una imatge. Un dels 
més cèlebres frescs de Rafael que es tro-
ba al Vaticà representa l’Escola d’Atenes. 
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manipulacions i fòbies. Posar-se al centre 
de la persona humana significa sobretot 
deixar que mostri lliurement el propi ros-
tre i la pròpia creativitat, tant dins l’àmbit 
particular com de poble.

Per altra part, les peculiaritats de ca-
dascú constitueixen una autèntica riquesa 
en la mesura en què es posen al servei de 
tots. És necessari recordar sempre l’arqui-
tectura pròpia de la Unió Europea, cons-
truïda sobre els principis de solidaritat i 
subsidiarietat, de manera que prevalgui 
l’ajut mutu i que es pugui caminar, ani-
mats per la confiança mútua.

En aquesta dinàmica d’unitat-parti-
cularitat, se’ls planteja també, senyors i 
senyores eurodiputats, l’exigència de fer-
se càrrec de mantenir viva la democràcia, 
la democràcia dels pobles d’Europa. No 
se’ns amaga que una concepció uniforma-
dora de la globalitat fa mal a la vitalitat del 
sistema democràtic, debilitant el contrast 
ric, fecund i constructiu de les organitzaci-
ons i dels partits polítics entre si.

D’aquesta manera es corre el perill de 
viure en el regne de les idees, de la mera pa-
raula, de la imatge, dels sofisme... i s’acaba 
per confondre la realitat de la democràcia 
amb un nou nominalisme polític. Mantenir 
viva la democràcia a Europa exigeix evitar 
tanta “manera globalitzant” de diluir la 
realitat: els purismes angèlics, els totalita-
rismes d’allò relatiu, els fonamentalismes 
ahistòrics, els eticismes sense bondat, els 
intel·lectualismes sense saviesa. (10)

Mantenir viva la realitat de les demo-
cràcies és un repte d’aquest moment his-
tòric, evitant que la seva força real –força 
política expressiva dels pobles– sigui des-
plaçada davant les pressions d’interessos 
multinacionals no universals, que les fan 
més febles i les transformen en sistemes 

mitjançant les Comissions de les Confe-
rències Episcopals Europees (COMECE), 
per mantenir un diàleg profitós, obert i 
transparent amb les institucions de la Unió 
Europea. Estic igualment convençut que 
una Europa capaç d’apreciar les pròpies 
arrels religioses, sabent aprofitar la rique-
sa i potencialitat, pot ser també més fà-
cilment immune a tants extremismes que 
s’expandeixen en el món actual, també pel 
gran buit dins l’àmbit dels ideals, com ho 
veiem a l’esmentat Occident, perquè “és 
precisament aquest oblit de Déu, en lloc 
de la seva glorificació, el que engendra la 
violència.” (9)

Respecte d’això, no podem oblidar aquí 
les nombroses injustícies i persecucions 
que pateixen quotidianament les minori-
es religioses, i en particular cristianes, en 
diverses parts del món. Comunitat i perso-
nes que són objecte de cruels violències: 
expulsats de les seves pròpies cases i pà-
tries; venudes com esclaves; assassina-
des, decapitades, crucificades i cremades 
vives sota el vergonyós i còmplice silenci 
de tants.

El lema de la Unió Europea és Unitat 
dins la diversitat, però la unitat no significa 
uniformitat política, econòmica, cultural, o 
de pensament. En realitat, tota autèntica 
unitat viu de la riquesa de la diversitat que 
la compon: com la família, que està tant o 
més unida quan cada un dels seus mem-
bres pot ser més plenament ell mateix 
sense por. En aquest sentit, considero que 
Europa és una família de pobles, que po-
dran sentir properes les institucions de la 
Unió si aquestes saben conjuntar l’anhelat 
ideal de la unitat, amb la diversitat pròpia 
de cada un, valorant totes les tradicions; 
prenent consciència de la seva història i 
de les seves arrels; alliberant-se de tantes 
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nia d’un lloable compromís en favor de 
l’ecologia. En efecte, aquesta terra nostra 
necessita de constant cura i atencions, i 
cadascú té una responsabilitat personal 
en la custòdia de la creació, do preciós 
que Déu ha posant a les mans dels homes. 
Això significa, per una part, que la natura 
està a la nostra disposició, podem gaudir-
la i fer-ne un bon ús; per una altra, signi-
fica que no som els amos. Custodiadors, 
però no amos. Per això l’hem d’estimar i 
respectar, mentre que “nosaltres en canvi 
ens guiem sovint per la supèrbia de domi-
nar, de posseir, de manipular, d’explotar; 
no la “custodiem”, no la respectem, no la 
considerem com un do gratuït que hem 
de cuidar.” (11) Respectar l’ambient no 
significa només limitar-se a evitar fer-lo 
malbé, sinó també fer-lo servir pel bé. Pen-
so sobretot en el sector agrícola, cridat a 
donar sosteniment i aliment a l’home. No 
es pot admetre que milions de persones 
en aquest món morin de fam, mentre que 
tones de restes d’aliments es llencen cada 
dia de les nostres taules. A més a més, 
el respecte per la natura ens recorda que 
l’home mateix n’és part fonamental. Junta-
ment amb una ecologia ambiental, és ne-
cessària una ecologia humana, realitzada 
des del respecte de la persona, que avui 
he volgut recordar dirigint-me a vostès.

El segon àmbit on floreixen els talents 
de la persona humana és el treball. És 
l’hora d’afavorir les polítiques d’ocupació, 
però és necessari sobretot tornar a donar 
dignitat al treball, garantint també les con-
dicions adequades pel seu desenvolupa-
ment. Això implica, per un costat, buscar 
nous mètodes per conjugar la flexibilitat 
del mercat amb la necessària estabilitat i 
seguretat de les perspectives laborals, in-

uniformadors de poder financer al servei 
d’imperis desconeguts. Aquest és un repte 
que avui la història ens ofereix.

Donar esperança a Europa no signifi-
ca només reconèixer la centralitat de la 
persona humana, sinó que implica també 
afavorir les seves qualitats. Es tracta, per 
això, d’invertir en ella i en tots els àmbits 
on els seus talents es formen i donen fruit. 
El primer àmbit és segurament el de l’edu-
cació, a partir de la família, cèl·lula fona-
mental i element preciós de tota societat. 
La família unitat, fèrtil i indissoluble porta 
amb si els elements fonamentals per do-
nar esperances al futur. Sense aquesta 
solidesa es construeix sobre la sorra, amb 
les greus conseqüències socials. Per l’altra 
part, subratllar la importància de la famí-
lia, no només ajuda a donar perspectives 
i esperances a les noves generacions, sinó 
també als nombrosos ancians, moltes ve-
gades obligats a viure en condicions de so-
ledat i d’abandonament perquè no existeix 
l’escalf d’una llar familiar capaç d’acompa-
nyar-los i sostenir-los.

Juntament amb la família hi ha les ins-
titucions educatives: escola i universitat. 
L’educació no pot limitar-se a oferir un con-
junt de coneixement tècnics, sinó que ha 
d’afavorir un procés més complex de crei-
xement de la persona humana en la seva 
totalitat. Els joves d’avui demanen poder 
tenir una formació adequada i completa 
per mirar cap el futur amb esperança, i no 
amb desil·lusió. Nombroses són les po-
tencialitats creatives d’Europa en diversos 
camps de la investigació científica, alguns 
dels quals no estan explorats encara com-
pletament. Només cal pensar, per exem-
ple, en les fonts alternatives d’energia, el 
desenvolupament de les quals contribuiria 
molt a la defensa de l’ambient.
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Unió Europea por respondre a l’ideal de 
pau a una regió que ha patit molt pels con-
flictes del passat. Per últim, la consciència 
de la pròpia identitat és indispensable en 
les relacions amb els altres països veïns, 
particularment amb aquell de la conca 
mediterrània, molts dels quals pateixen a 
causa de conflictes interns i per la pressió 
del fonamentalisme religiós i del terroris-
me internacional.

A vostès, legisladors, els correspon la 
tasca de custodiar i fer créixer la identitat 
europea, de manera que els ciutadans tro-
bin de nou la confiança en les institucions 
de la Unió i en el projecte de pau i d’amis-
tat en el qual es fonamenten. Tot sabent 
que “quan més creix el poder de l’home, 
més gran és la seva responsabilitat indivi-
dual i col·lectiva.” (12) Els exhorto, doncs, 
a treballar perquè Europa redescobreixi la 
seva ànima bona.

Un autor anònim del s. II va escriure 
que “els cristians representen en el món 
el que l’ànima al cos.” (13) La funció de 
l’ànima és la de sostenir el cos, de ser la 
seva consciència i la memòria històrica. 
I dos mil anys d’història uneixen Europa 
amb el cristianisme. Una història on no 
han mancat els conflictes i errors, també 
pecats, però sempre animada pel desig de 
construir pel bé. Ho veiem en la bellesa de 
les nostres ciutats, i encara més, en la de 
multitud d’obres de caritat i d’edificació 
humana comuna que constel·len el Con-
tinent. Aquesta història, en gran part, ha 
de ser encara escrita. És el nostre present 
i també el nostre futur. És la nostra iden-
titat. Europa té la gran necessitat de re-
descobrir el seu rostre per créixer, segons 
l’esperit dels seus Pares fundadors, en la 
pau i en la concòrdia, perquè ella mateixa 
no està encara lliure de conflictes.

dispensables pel desenvolupament humà 
dels treballadors; per un altre costat, sig-
nifica afavorir un adequat context social, 
que no apunti cap a l’explotació de les 
persones, sinó garantir, mitjançant el tre-
ball la possibilitat de construir una família 
i educar els fills.

És igualment necessari afrontar la qües-
tió migratòria. No es pot tolerar que el mar 
Mediterrani es converteixi en una gran ce-
mentiri. A les barcasses que arriben quoti-
dianament a les costes europees hi ha ho-
mes i dones que necessiten acollida i ajut. 
L’absència d’un suport recíproc dins la Unió 
Europea corre el risc d’incentivar solucions 
particularistes del problema, que no tenen 
en compte la dignitat humana dels immi-
grants, afavorint el treball esclau i contínu-
es tensions socials. Europa serà capaç de 
fer-ne front a les problemàtiques associa-
des a la immigració si és capaç de proposar 
amb claredat la seva pròpia identitat cul-
tural i posant en pràctica legislacions ade-
quades que siguin capaces de tutelar els 
drets dels ciutadans europeus i de garantir 
al mateix temps l’acollida als immigrants; 
si és capaç d’adoptar polítiques correctes, 
valentes i concretes que ajudin els països 
d’origen en el seu desenvolupament socio-
polític i a la superació dels seus conflictes 
interns –causa principal d’aquest feno-
men–, en lloc de polítiques d’interès que 
augmenten i alimenten aquests conflictes. 
És necessari actuar sobre les causes i no 
només sobre els efectes.

Senyor President, Excel·lències, Senyo-
res i Senyors Diputats: Ser conscients de 
la pròpia identitat és necessari també per 
dialogar de manera proposadora amb els 
Estats que han sol·licitat entrar a formar 
part de la Unió en el futur. Penso sobretot 
en l’àrea dels Balcans, perquè l’ingrés a la 
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0 Missatge del papa Francesc per a la cele-

bració de la XLVIII Jornada Mundial de la 
Pau 1-1-2015

Vaticà, 8-12-2014

No més esclaus, sinó germans
1. A l’inici d’un nou any, que rebem com 

una gràcia i com un do de Déu a la humani-
tat, vull adreçar a cada home i cada dona, 
així com als pobles i nacions del món, als 
caps d’Estat i de Govern i als líders de les 
diferents religions, els millors desitjos de 
pau, que acompanyo amb les meves pre-
gàries per a la finalització de les guerres, 
els conflictes i els molts sofriments causats 
per l’home o per antigues i noves epidèmi-
es, així com pels efectes devastadors dels 
desastres naturals. Prego de manera espe-
cial perquè, responent a la nostra vocació 
comuna de col·laborar amb Déu i amb tots 
els homes de bona voluntat en la promoció 
de la concòrdia i de la pau en el món, resis-
tim a la temptació de comportar-nos d’una 
manera indigna de la nostra humanitat.

En el missatge per a l’1 de gener passat, 
vaig assenyalar que del desig d’«una vida 
plena […] forma part un anhel indeleble 
de fraternitat, que ens invita a la comunió 
amb els altres, en qui trobem no enemics 
o contrincants, sinó germans a qui acollir i 
estimar».1 L’home, pel fet de ser un ésser 
relacional, destinat a realitzar-se en un con-
text de relacions interpersonals inspirades 
per la justícia i la caritat, és essencial que 
per al seu desenvolupament es reconegui 
i respecti la seva dignitat, la seva llibertat i 
la seva autonomia. Per desgràcia, el flagell 
cada vegada més generalitzat de l’explota-
ció de l’home per part de l’home malmet 
seriosament la vida de comunió i la crida 
a estrènyer relacions interpersonals mar-

Benvolguts Eurodiputats, ha arribat 
l’hora de construir junts l’Europa que no 
giri entorn de l’economia, sinó de la sa-
cralitat de la persona humana, dels valors 
inalienables; l’Europa que abraci amb va-
lentia el seu passat, i miri amb confiança el 
seu futur per viure plenament i amb espe-
rança el seu present. Ha arribat el moment 
d’abandonar la idea d’una Europa ate-
morida i replegada sobre si mateixa, per 
suscitar i promoure una Europa protago-
nista, transmissora de ciència, art, músi-
ca, valors humans i també de fe. L’Europa 
que contempla el cel i persegueix ideals; 
l’Europa que mira, defensa i tutela l’home; 
l’Europa que camina sobre terra segura i 
ferma, preciós punt de referència per tota 
la humanitat.

Gràcies.
Francesc, papa. 

NOTES
(1) Joan Pau II, Discurs al Parlament Eu-

ropeu, 11 d’octubre 1988, 5.
(2) Cf. Joan Pau II, Discurs a l’Assemblea 

Parlamentària del Consell d’Europa 8 d’oc-
tubre 1988, 3.

(3) Benet XVI Caritas in veritate, 7 Con. 
Ecum. Vat II, Const. Past. Gaudium et spes, 
26.

(4) Cf. Compendi de la doctrina social 
de l’Església, 37, 37.

(5) Evangelii gaudium, 55
(6) Benet XVI, Caritas in veritate, 71
(7) Ibíd.
(8) Evangelii gaudium, 209.
(9) Benet XVI, Discurs al Membres del 

Cos diplomàtic, 7 de Gener 2013.
(10) Evangelii gaudium, 231.
(11) Audiència General, 5 de juny 2013
(12) Gaudium et spes, 34.
(13) Carta a Diognet, 6.
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els germans, si bé units per naixement i 
per la mateixa naturalesa i dignitat. Com 
a germans i germanes, totes les persones 
estan per naturalesa relacionades amb 
les altres, de les quals es diferencien però 
amb les quals comparteixen el mateix ori-
gen, naturalesa i dignitat. Gràcies a això la 
fraternitat crea la xarxa de relacions fona-
mentals per a la construcció de la família 
humana creada per Déu.

Per desgràcia, entre la primera creació 
que narra el llibre del Gènesi i el nou naixe-
ment en Crist, que fa dels creients germans 
i germanes del «primer d’una multitud de 
germans» (Rm 8,29), es troba la realitat 
negativa del pecat, que moltes vegades 
interromp la fraternitat creatural i deforma 
contínuament la bellesa i noblesa de ser 
germans i germanes de la mateixa família 
humana. Caín, a més de no suportar el seu 
germà Abel, el mata per enveja i comet el 
primer fratricidi. «L’assassinat d’Abel per 
part de Caín deixa constància tràgicament 
del rebuig radical de la vocació a ser ger-
mans. La seva història (cf. Gn 4,1-16) posa 
en evidència la dificultat de la missió a què 
estan cridats tots els homes: viure units, 
preocupant-se els uns dels altres.» 2 

També en la història de la família de Noè 
i els seus fills (cf. Gn 9,18-27), la maldat de 
Cam contra el seu pare és el que empeny 
Noè a maleir el fill irreverent i beneir els 
altres, que sí que l’honoraven, donant lloc 
a una desigualtat entre germans nascuts 
del mateix ventre.

En la història dels orígens de la famí-
lia humana, el pecat de la separació de 
Déu, de la figura del pare i del germà, es 
converteix en una expressió del rebuig 
de la comunió i es tradueix en la cultura 
de l’esclavitud (cf. Gn 9,25-27), amb les 
conseqüències que això comporta i que 

cades pel respecte, la justícia i la caritat. 
Aquest fenomen abominable, que trepitja 
els drets fonamentals dels altres i aniquila 
la seva llibertat i dignitat, adquireix formes 
múltiples sobre les quals vull fer una breu 
reflexió, de manera que, a la llum de la Pa-
raula de Déu, considerem tots els homes 
«no més esclaus, sinó germans».

A l’escolta del projecte de Déu sobre la 
humanitat

2. El tema que he escollit per a aquest 
missatge recorda la carta de sant Pau a Fi-
lèmon, en la qual li demana que rebi Onè-
sim, antic esclau de Filèmon que després 
es va fer cristià, mereixent per això, segons 
Pau, que sigui considerat com un germà. 
Així ho escriu l’Apòstol als gentils: «Qui 
sap si Onèsim es va separar un moment 
de tu perquè ara el recobris per sempre! 
I no ja com un esclau, sinó molt més que 
un esclau: com un germà estimat» (Flm 
1,15-16). Onèsim es va convertir en germà 
de Filèmon en fer-se cristià. Així, la conver-
sió a Crist, l’inici d’una vida de discipulat 
en Crist, constitueix un nou naixement (cf. 
2Co 5,17; 1Pe 1,3) que regenera la frater-
nitat com a vincle que fonamenta la vida 
familiar i la base de la vida social.

En el llibre del Gènesi llegim que Déu 
va crear l’home, home i dona, i els va be-
neir perquè creixessin i es multipliquessin 
(cf. 1,27-28). Va fer que Adam i Eva fossin 
pares, els quals, complint la benedicció de 
Déu de ser fecunds i multiplicar-se, van 
concebre la primera fraternitat de Caín i 
Abel. Caín i Abel eren germans, perquè van 
venir del mateix ventre, i per tant tenien el 
mateix origen, naturalesa i dignitat dels 
seus pares, creats a imatge i semblança 
de Déu.

Però la fraternitat expressa també la 
multiplicitat i la diferència que hi ha entre 
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amo, destacant allò que ambdós tenen 
en comú: la filiació adoptiva i el vincle de 
fraternitat en Crist. Jesús mateix va dir als 
seus deixebles: «Ja no us dic servents, per-
què el servent no sap què fa el seu amo. 
A vosaltres us he dit amics perquè us he 
fet conèixer tot allò que he sentit del meu 
Pare» (Jn 15,15).

Rostres múltiples de l’esclavitud de lla-
vors i d’ara

3. Des de temps immemorials, les dife-
rents societats humanes coneixen el feno-
men del sotmetiment de l’home per part de 
l’home. Hi ha hagut períodes en la història 
humana en què la institució de l’esclavitud 
estava generalment acceptada i regulada 
pel dret. Aquest establia qui naixia lliure 
i qui, en canvi, naixia esclau, i en quines 
condicions la persona nascuda lliure podia 
perdre la llibertat o obtenir-la novament. 
En altres paraules, el dret mateix admetia 
que algunes persones podien o havien de 
ser considerades propietat d’una altra per-
sona, la qual en podia disposar lliurement; 
l’esclau podia ser venut i comprat, cedit i 
adquirit com una mercaderia.

Avui, com a resultat d’un desenvolupa-
ment positiu de la consciència de la huma-
nitat, l’esclavitud, crim de lesa humanitat, 

4 està oficialment abolida en el món. El 
dret de qualsevol persona a no ser sotme-
sa a esclavitud ni a servitud està recone-
gut en el dret internacional com a norma 
inderogable.

Amb tot, malgrat que la comunitat inter-
nacional ha adoptat diversos acords per a 
posar fi a l’esclavitud en totes les seves 
formes, i ha disposat diferents estratègies 
per a combatre aquest fenomen, encara 
hi ha milions de persones —nens, homes 
i dones de totes les edats— privades de 

es perpetuen de generació en generació: 
rebuig del proïsme, maltractament de les 
persones, violació de la dignitat i dels 
drets fonamentals, institucionalització de 
la desigualtat. D’aquí ve la necessitat de 
convertir-se contínuament a l’Aliança, con-
sumada per l’oblació de Crist a la creu, se-
gurs que «on abundà el pecat, sobreabun-
dà la gràcia […] per Jesucrist» (Rm 5,20.21). 
Ell, el Fill estimat (cf. Mt 3,17), va venir a 
revelar l’amor del Pare per la humanitat. 
Aquell qui escolta l’evangeli i respon a la 
crida de conversió, arriba a ser en Jesús 
«el meu germà, la meva germana, la meva 
mare» (Mt 12,50) i, per tant, fill adoptiu del 
seu pare (cf. Ef 1,5).

No s’arriba a ser cristià, fill del Pare i 
germà en Crist, per una disposició divina 
autoritària, sense el concurs de la llibertat 
personal, és a dir, sense convertir-se lliure-
ment a Crist. Ser fill de Déu respon a l’im-
peratiu de la conversió: «Convertiu-vos, i 
que cada un de vosaltres es faci batejar 
en el nom de Jesucrist per obtenir el perdó 
dels pecats, i així rebreu el do de l’Esperit 
Sant» (Ac 2,38). Tots els qui van respondre 
amb la fe i la vida a aquesta predicació de 
Pere van entrar en la fraternitat de la pri-
mera comunitat cristiana (cf. 1Pe 2,17; Ac 
1,15.16; 6,3; 15,23): jueus i grecs, esclaus 
i homes lliures (cf. 1Co 12,13; Ga 3,28), la 
diversitat d’origen i condició social dels 
quals no disminueix la dignitat de cadas-
cun, ni exclou ningú de la pertinença al Po-
ble de Déu. Per això, la comunitat cristiana 
és el lloc de la comunió viscuda en l’amor 
entre els germans (cf. Rm 12.10; 1Te 4,9; He 
13,1; 1Pe 1,22; 2Pe 1,7).

Tot això demostra que la Bona Nova de 
Jesucrist, per la qual Déu fa «noves totes 
les coses» (Ap 21,5), 3 també és capaç 
de redimir les relacions entre els homes, 
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No puc deixar de pensar en els nens i 
adults que són víctimes del tràfic i comer-
cialització per a l’extracció d’òrgans, per a 
ser reclutats com a soldats, per a la men-
dicitat, per a activitats il·legals com la pro-
ducció o venda de drogues, o per a formes 
encobertes d’adopció internacional.

Penso finalment en tots els segrestats i 
en els tancats en captivitat per grups ter-
roristes, posats al seu servei com a com-
batents o, sobretot les nenes i les dones, 
com a esclaves sexuals. Molts d’ells de-
sapareixen, d’altres són venuts diverses 
vegades, torturats, mutilats o assassinats.

Algunes causes profundes de l’esclavi-
tud

4. Avui, com ahir, a l’arrel de l’esclavi-
tud es troba una concepció de la persona 
humana que admet que pugui ser tractada 
com un objecte. Quan el pecat corromp el 
cor humà, i l’allunya del seu Creador i dels 
seus semblants, aquests ja no es veuen 
com éssers de la mateixa dignitat, com 
germans i germanes en la humanitat, sinó 
com objectes. La persona humana, creada 
a imatge i semblança de Déu, queda priva-
da de la llibertat, mercantilitzada, reduïda 
a ser propietat d’un altre, per la força, l’en-
gany o la constricció física o psicològica; 
és tractada com un mitjà i no com un fi.

Juntament a aquesta causa ontològi-
ca –rebuig de la humanitat del proïsme– 
n’hi ha d’altres que ajuden a explicar les 
formes contemporànies d’esclavitud. Em 
refereixo en primer lloc a la pobresa, al 
subdesenvolupament i a l’exclusió, es-
pecialment quan es combinen amb la 
manca d’accés a l’educació o amb una 
realitat caracteritzada per les escasses, 
per no dir inexistents, oportunitats de 
treball. Sovint, les víctimes del tràfic i de 
l’esclavitud són persones que han cercat 

llibertat i obligades a viure en condicions 
similars a l’esclavitud.

Em refereixo a tants treballadors i treba-
lladores, fins i tot menors, oprimits de ma-
nera formal o informal en tots els sectors, 
des del treball domèstic fins al de l’agricul-
tura, de la indústria manufacturera fins a 
la mineria, tant en països on la legislació 
laboral no compleix les mínimes normes 
i estàndards internacionals, com, encara 
que de manera il·legal, en aquells en què la 
legislació protegeix els treballadors.

Penso també en les condicions de vida 
de molts emigrants que, en el seu viatge 
dramàtic, pateixen gana, es veuen privats 
de la llibertat, despullats dels seus béns 
o dels quals s’abusa físicament i sexual-
ment; en aquells que, un cop arribats a la 
seva destinació després d’un viatge durís-
sim i amb por i inseguretat, són detinguts 
en condicions de vegades inhumanes. 
Penso en aquells que es veuen obligats 
a la clandestinitat per diferents motius 
socials, polítics i econòmics, i en aquells 
que, amb la finalitat de romandre dins la 
llei, accepten viure i treballar en condici-
ons inadmissibles, sobretot quan les le-
gislacions nacionals creen o permeten una 
dependència estructural del treballador 
emigrat respecte del qui contracta, com, 
per exemple, quan es condiciona la lega-
litat de l’estància al contracte de treball… 
Sí, penso en el «treball esclau».

Penso en les persones obligades a 
exercir la prostitució, entre les quals hi ha 
molts menors, i en els esclaus i esclaves 
sexuals; en les dones obligades a casar-
se, en aquelles dones que són venudes 
amb vista al matrimoni o en les lliurades 
en successió a un familiar després de la 
mort del marit, sense tenir el dret de donar 
o no el seu consentiment.
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0 Compromís comú per a derrotar l’escla-

vitud
5. Sovint, quan observem el fenomen 

del tràfic de persones, del tràfic il·legal 
dels emigrants i d’altres formes conegu-
des i desconegudes d’esclavitud, tenim 
la impressió que tot això s’esdevé sota la 
indiferència general.

Malgrat que, per desgràcia, això és 
cert en gran part, voldria fer referència al 
gran treball silenciós que realitzen moltes 
congregacions religioses, especialment 
femenines, des de fa molts anys en favor 
de les víctimes. Aquests Instituts treballen 
en contextos difícils, de vegades dominats 
per la violència, intentant trencar les ca-
denes invisibles que tenen encadenades 
les víctimes als seus traficants i explo-
tadors; cadenes les baules de les quals 
estan fetes de mecanismes psicològics 
subtils, que converteixen les víctimes en 
dependents dels seus botxins, a través 
del xantatge i l’amenaça, a ells i als seus 
éssers estimats, però també a través de 
mitjans materials, com la confiscació de 
documents d’identitat i la violència física. 
L’activitat de les congregacions religioses 
s’estructura principalment a l’entorn de 
tres accions: l’assistència a les víctimes, la 
seva rehabilitació sota l’aspecte psicològic 
i formatiu, i la seva reinserció en la socie-
tat de destí o d’origen.

Aquest treball immens, que requereix 
coratge, paciència i perseverança, mereix 
l’estima de tota l’Església i de la societat. 
Però, naturalment, per ell mateix no és su-
ficient per a posar fi al flagell de l’explo-
tació de la persona humana. Es requereix 
també un triple compromís a nivell institu-
cional de prevenció, protecció de les víc-
times i persecució judicial en contra dels 
responsables. A més, com que les organit-

una manera de sortir d’un estat de pobre-
sa extrema, creient sovint en falses pro-
meses de treball, per a caure després en 
mans de xarxes criminals que trafiquen 
amb éssers humans. Aquestes xarxes uti-
litzen hàbilment les tecnologies informà-
tiques modernes per a ensibornar joves i 
infants arreu del món.

Entre les causes de l’esclavitud cal in-
cloure-hi també la corrupció dels qui estan 
disposats a fer qualsevol cosa per a enri-
quir-se. En efecte, l’esclavitud i el tràfic de 
persones humanes requereixen una com-
plicitat que molt sovint passa a través de 
la corrupció dels intermediaris, d’alguns 
membres de les forces de l’ordre o d’altres 
agents estatals, o de diferents instituci-
ons, civils i militars. «Això s’esdevé quan 
en el centre d’un sistema econòmic hi ha 
el déu diner i no l’home, la persona huma-
na. Sí, en el centre de qualsevol sistema 
social o econòmic, ha d’haver-hi la per-
sona, imatge de Déu, creada per a ser el 
dominador de l’univers. Quan la persona 
és desplaçada i ve el déu diner s’esdevé 
aquest trastorn dels valors.» 5 

Altres causes de l’esclavitud són els 
conflictes armats, la violència, el crim i el 
terrorisme. Moltes persones són segres-
tades per a ser venudes o reclutades com 
a combatents o explotades sexualment, 
mentre que d’altres es veuen obligades 
a emigrar, deixant tot el que tenen: ter-
ra, casa, propietats, i fins i tot la família. 
Aquestes darreres es veuen empeses a 
cercar una alternativa a aquestes terribles 
condicions fins i tot a costa de la dignitat 
i supervivència pròpies, amb risc d’entrar 
d’aquesta manera en aquest cercle viciós 
que les converteix en víctimes de la misè-
ria, de la corrupció i de les seves conse-
qüències pernicioses.
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de l’empresa cal unir la responsabilitat so-
cial del consumidor, ja que cada persona 
ha de ser conscient que «comprar és sem-
pre un acte moral, a més de ser un acte 
econòmic».7

Les organitzacions de la societat civil, 
per la seva part, tenen la comesa de sen-
sibilitzar i estimular les consciències sobre 
les mesures necessàries per a combatre i 
eradicar la cultura de l’esclavitud.

En els darrers anys, la Santa Seu, aco-
llint el crit de dolor de les víctimes del trà-
fic de persones i la veu de les congregaci-
ons religioses que les acompanyen vers el 
seu alliberament, ha multiplicat les crides 
a la comunitat internacional perquè els di-
ferents actors uneixin els seus esforços i 
cooperin per a posar fi a aquesta plaga. 8 
A més, s’han organitzat alguns encontres 
amb la finalitat de donar visibilitat al fe-
nomen del tràfic de persones i facilitar la 
col·laboració entre els diferents agents, 
inclosos experts del món acadèmic i de 
les organitzacions internacionals, organis-
mes policials dels diferents països d’ori-
gen, trànsit i destinació dels emigrants, 
així com representants de grups eclesials 
que treballen per les víctimes. Espero que 
aquests esforços continuïn i es redoblin en 
els propers anys.

Globalitzar la fraternitat, no l’esclavitud 
ni la indiferència

6. En la seva comesa d’«anunci de la 
veritat de l’amor de Crist a la societat»,9 
l’Església s’esforça constantment en les 
accions de caràcter caritatiu partint de la 
veritat sobre l’home. Té la missió de mos-
trar a tothom el camí de la conversió, que 
porti a canviar la manera de veure el proïs-
me, a reconèixer en l’altre, sigui qui sigui, 
un germà i una germana en la humanitat; 
reconèixer-ne la dignitat intrínseca en la 

zacions criminals utilitzen xarxes globals 
per a aconseguir els seus objectius, l’acció 
per a derrotar aquest fenomen requereix 
un esforç conjunt i també global per part 
dels diferents agents que conformen la so-
cietat.

Els Estats han de vetllar per tal que la 
seva legislació nacional en matèria de mi-
gració, treball, adopcions, deslocalització 
d’empreses i comercialització dels produc-
tes elaborats mitjançant l’explotació del 
treball respecti la dignitat de la persona. 
Calen lleis justes, centrades en la persona 
humana, que defensin els seus drets fo-
namentals i que els restableixin quan són 
trepitjats, rehabilitant la víctima i garan-
tint-ne la integritat, així com mecanismes 
de seguretat eficaços per a controlar l’apli-
cació correcta d’aquestes normes, que no 
deixin espai a la corrupció i a la impunitat. 
Cal que es reconegui també el paper de la 
dona en la societat, treballant també a ni-
vell cultural i de comunicació per a obtenir 
els resultats desitjats.

Les organitzacions intergovernamen-
tals, d’acord amb el principi de subsidia-
rietat, estan cridades a implementar inici-
atives coordinades per a lluitar contra les 
xarxes transnacionals del crim organitzat 
que gestionen el tràfic de persones i el trà-
fic il·legal d’emigrants. És necessària una 
cooperació a diferents nivells, que inclogui 
les institucions nacionals i internacionals, 
així com les organitzacions de la societat 
civil i del món empresarial.

Les empreses,6 efectivament, tenen 
l’obligació de garantir als seus treballa-
dors condicions de treball dignes i sous 
adequats, però també han de vetllar per 
tal que no es produeixin formes de servi-
tud o de tràfic de persones en les cadenes 
de distribució. A la responsabilitat social 
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0 Hem de reconèixer que ens trobem da-

vant un fenomen mundial que sobrepassa 
les competències d’una sola comunitat o 
nació. Per a derrotar-lo, cal una mobilit-
zació d’una dimensió comparable a la del 
mateix fenomen. Per aquesta raó, faig una 
crida urgent a tots els homes i dones de 
bona voluntat, i a tots els qui, de lluny o de 
prop, fins i tot en els nivells més alts de les 
institucions, són testimonis del flagell de 
l’esclavitud contemporània, per tal que no 
siguin còmplices d’aquest mal, per tal que 
no apartin els ulls del sofriment dels seus 
germans i germanes en humanitat, privats 
de llibertat i dignitat, sinó que tinguin el 
valor de tocar la carn sofrent de Crist, 12 
que es fa visible a través dels rostres nom-
brosos dels qui ell mateix anomena «ger-
mans meus més petits» (Mt 25,40.45).

Sabem que Déu ens demanarà a cadas-
cun de nosaltres: «Què has fet amb el teu 
germà?» (cf. Gn 4,9-10). La globalització 
de la indiferència, que ara afecta la vida 
de tants germans i germanes, ens demana 
que siguem artífexs d’una globalització de 
la solidaritat i de la fraternitat, que els doni 
esperança i els faci refer amb ànim el camí, 
a través dels problemes del nostre temps i 
de les noves perspectives que comporta, i 
que Déu posa a les nostres mans.

Francesc, papa. 

NOTES
1. N. 1.
2. Missatge per a la Jornada Mundial de 

la Pau 2014, 2.
3. Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 11.
4. Cf. Discurs a l’Associació Internacio-

nal de Dret Penal, 23 d’octubre de 2014: 
L’Osservatore Romano, Ed. llengua espa-
nyola, 31 d’octubre de 2014, p. 8.

5. Discurs als participants en l’encon-

veritat i en la llibertat, com ens ho mostra 
la història de Josefina Bakhita, la santa 
provinent de la regió de Darfur, al Sudan, 
segrestada quan tenia nou anys per trafi-
cants d’esclaus i venuda a amos ferotges. 
A través d’esdeveniments dolorosos va ar-
ribar a ser «filla lliure de Déu», mitjançant 
la fe viscuda en la consagració religiosa 
i en el servei als altres, especialment els 
petits i els dèbils. Aquesta Santa, que va 
viure entre els segles XIX i XX, és avui un 
testimoni exemplar d’esperança10 per a 
les nombroses víctimes de l’esclavitud i 
un suport en els esforços de tots aquells 
que es dediquen a lluitar contra aquesta 
«ferida en el cos de la humanitat contem-
porània, una ferida en la carn de Crist».11

En aquesta perspectiva, vull invitar a 
cadascú, segons la seva posició i respon-
sabilitats, a fer gestos de fraternitat amb 
aquells que es trobin en un estat de sot-
metiment. Preguntem-nos, tant comunità-
riament com personalment, com ens sen-
tim interpel·lats quan trobem víctimes del 
tràfic de persones o les tractem en la vida 
quotidiana, o quan hem d’escollir produc-
tes que probablement podrien haver estat 
realitzats mitjançant l’explotació d’altres 
persones. Alguns fan els ulls grossos, ja 
sigui per indiferència o perquè es desen-
tenen de les preocupacions diàries, o per 
raons econòmiques. D’altres, però, opten 
per fer alguna cosa positiva, participant 
en associacions civils o fent petits gestos 
quotidians –que són tan valuosos–, com 
dir una paraula, una salutació, un «bon 
dia» o un somriure, que no ens costen 
gens, però que poden donar esperança, 
obrir camins, canviar la vida d’una persona 
que viu en la invisibilitat, i fins i tot canviar 
les nostres vides en relació amb aquesta 
realitat.
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d’una verge, en compliment de les anti-
gues profecies. La verge es diu Maria, i el 
seu espòs, Josep.

Són persones humils, plenes d’espe-
rança en la bondat de Déu, que acullen 
Jesús i el reconeixen. Així, l’Esperit Sant va 
il·luminar els pastors de Betlem, que van 
anar corrents a la cova i van adorar el nen. 
I després l’Esperit va guiar els ancians Si-
meó i Anna al temple de Jerusalem, i van 
reconèixer en Jesús el Messies. «Els meus 
ulls han vist el Salvador» -exclama Simeó-, 
«que preparaves per presentar-lo a tots els 
pobles» (Lc 2,30-31).

Sí, germans, Jesús és la salvació per a 
totes les persones i tots els pobles.

A ell, el Salvador del món, demano avui 
que guardi els nostres germans i germa-
nes de l’Iraq i de Síria, que pateixen des 
de fa massa temps els efectes del conflicte 
que encara perdura i, juntament amb els 
qui pertanyen a altres grups ètnics i religi-
osos, sofreixen una persecució brutal. Que 
el Nadal els porti esperança, així com a 
tants desplaçats, pròfugs i refugiats, nens, 
adults i ancians d’aquella regió i de tot el 
món; que la indiferència es transformi en 
proximitat i el rebuig en acollença, per tal 
que els qui ara estan sumits en la prova 
rebin l’ajuda humanitària necessària per a 
sobreviure als rigors de l’hivern, puguin re-
tornar als seus països i viure amb dignitat. 
Que el Senyor obri els cors a la confiança i 
atorgui la pau a tot l’Orient Mitjà, a partir 
de la terra beneïda pel seu naixement, sos-
tenint els esforços dels qui es comprome-
ten activament en el diàleg entre israelites 
i palestins.

Que Jesús, Salvador del món, custodiï 
tots aquells que estan sofrint a Ucraïna i 
concedeixi a aquella estimada terra supe-
rar les tensions, vèncer l’odi i la violència 

tre mundial dels moviments populars, 28 
d’octubre de 2014: L’Osservatore Romano, 
Ed. llengua espanyola, 31 d’octubre de 
2014, p. 3.

6. Cf. Consell pontifici per a la justícia i 
la pau, La vocazione del leader d’impresa. 
Una riflessione, Milà i Roma, 2013.

7. Benet XVI, Cart. enc. Caritas in veri-
tate, 66.

8. Cf. Missatge al Sr. Guy Ryder, director 
general de l’Organització internacional del 
treball, amb motiu de la Sessió 103 de la 
Conferència de l’OIT, 22 de maig de 2014: 
L’Osservatore Romano, Ed. lleng. espa-
nyola 6 de juny de 2014, p. 3.

9. Benet XVI, Carta. enc. Caritas in veri-
tate, 5.

10. «A través del coneixement d’aquesta 
esperança ella va ser “redimida”, ja no se 
sentia esclava, sinó filla lliure de Déu. Va 
entendre allò que Pau volia dir quan va re-
cordar als efesis que abans estaven en el 
món sense esperança i sense Déu» (Benet 
XVI, Carta. enc. Spe salvi, 3).

11. Discurs als participants en la II Con-
ferència internacional sobre el tràfic de 
persones: Church and Law Enforcement 
in partnership, 10 d’abril de 2014: L’Os-
servatore Romano, Ed. lleng. espanyola 11 
d’abril de 2014, p. 9; cf. Exhort. ap. Evange-
lii gaudium, 270.

12. Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24; 
270.

Missatge Urbi et Orbi del papa Francesc

Santa Seu, 25-12-14

Benvolguts germans i germanes, bon Na-
dal!

Jesús, el fill de Déu, el Salvador del 
món, ens ha nascut. Ha nascut a Betlem 
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seva sang ronda avui l’ombra dels Herodes 
actuals. Hi ha veritablement moltes llàgri-
mes en aquest Nadal junt a les llàgrimes 
de l’infant Jesús.

Benvolguts germans i germanes, que 
l’Esperit Sant il·lumini avui els nostres 
cors, per tal que puguem reconèixer en 
l’infant Jesús, nascut a Betlem de Maria 
Verge, la salvació que Déu dóna a cadas-
cun de nosaltres, a tots els homes i a tots 
els pobles de la terra. Que el poder de 
Crist, que és alliberament i servei, es faci 
sentir en tants cors que sofreixen la guer-
ra, la persecució, l’esclavitud. Que aquest 
poder diví, amb la seva mansuetud, extirpi 
la duresa de cor de molts homes i dones 
sumits en allò mundà i en la indiferència, 
en la globalització de la indiferència. Que 
la seva força redemptora transformi les 
armes en arades, la destrucció en creativi-
tats, l’odi en amor i tendresa. Així podrem 
dir amb alegria: «Els nostres ulls han vist 
el Salvador.»

Amb aquests pensaments, bon Nadal a 
tots.

Francesc, papa. 

i emprendre un nou camí de fraternitat i 
reconciliació.

Que Crist Salvador concedeixi la pau 
a Nigèria, on es vessa més sang i massa 
persones són apartades injustament dels 
seus éssers estimats i retingudes com a 
hostatges o massacrades. També invoco la 
pau per a altres parts del continent africà. 
Penso, en particular, en Líbia, en el Sudan 
del Sud, en la República Centreafricana i 
en diverses regions de la República Demo-
cràtica del Congo; i demano a tots els qui 
tenen responsabilitats polítiques que es 
comprometin, mitjançant el diàleg, a supe-
rar contrastos i construir una convivència 
fraternal duradora.

Que Jesús salvi tants nens víctimes de 
la violència, objecte de tràfic il·lícit de per-
sones, o forçats a convertir-se en soldats; 
nens, tants nens que sofreixen abusos. 
Que consoli les famílies dels nens morts 
al Pakistan la setmana passada. Que si-
gui proper als qui pateixen per malaltia, 
en particular les víctimes de l’epidèmia de 
l’ebola, especialment a Libèria, a Sierra 
Leone i a Guinea. Dono les gràcies de cor 
als qui s’estan esforçant amb valentia per 
ajudar els malalts i les seves famílies, i re-
novo una crida ardent perquè es garanteixi 
l’atenció i el tractament necessaris.

L’infant Jesús. Penso en tots els nens 
avui maltractats i morts, siguin els qui ho 
pateixen abans de veure la llum, privats de 
l’amor generós dels seus pares i sepultats 
en l’egoisme d’una cultura que no estima 
la vida; siguin els nens desplaçats per 
causa de les guerres i les persecucions, 
subjectes a abusos i explotació davant els 
nostres ulls i amb el nostre silenci còmpli-
ce; els nens massacrats en els bombarde-
jos, fins i tot allí on ha nascut el Fill de Déu. 
Encara avui, el seu silenci impotent crida 
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Galli i Alphonse Borràs, així com l’expert 
en pastoral urbana i nova evangelització, 
el mexicà Benjamín Bravo; el vicari episco-
pal de la diòcesi de Milà, Luca Bressan i el 
sacerdot de Kinshasa, Jean-Bosco Matand. 

En aquesta segona fase del Congrés, 
els pastors de les grans ciutats, a partir 
del document de síntesi elaborat pels ex-
perts en la primera fase, dialogaran i faran 
propostes concretes en relació a com s’ha 
de fer present l’anunci de l’Evangeli en les 
grans ciutats, que avui acullen ja més de la 
meitat de la població mundial.

Els Cardenals i Arquebisbes de les grans 
metròpolis que participen a la fase conclu-
siva d’aquest Congrés són, d’Europa, el 
Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arque-
bisbe de Barcelona; el Cardenal Agostino 
Vallini, Vicari del papa per l’arxidiòcesi de 
Roma; Mons. Carlos Osoro, Arquebisbe de 
Madrid; Mons. Manuel J. Macario, Arque-
bisbe de Lisboa; el Cardenal Crescencio 
Sepe, Arquebisbe de Nàpols; el Cardenal 
Philippe Barbarin, Arquebisbe de Lió; el 
Cardenal Jean Pierre Ricard, Arquebisbe 
de Bordeus; el Cardenal Kazimierz Nycz, 
Arquebisbe de Varsòvia; el Cardenal Josip 
Bozanic, Arquebisbe de Zagreb, i hi parti-
cipa també el bisbe auxiliar de Barcelona, 
Mons. Sebastià Taltavull. 

D’Amèrica, els participants són Mons. 
Salvatore J. Cordioleone, Arquebisbe de 
San Francisco; Mons. Rogelio Cabrera Ló-
pez, Arquebisbe de Monterrey; el Cardenal 
Orani Joao Tempesta, Arquebisbe de Rio 
de Janeiro; el Cardenal Odilo Pedro Sche-
rer,  Arquebisbe de Sao Paulo; el Cardenal 
Andrello Ricardo Ezzati, Arquebisbe de 
Santiago de Xile, i hi participa també un 
dels bisbes auxiliars de Buenos Aires.

Els participants africans són el Cardenal 
Laurent Mosengwo Pasinya, Arquebisbe 

Cardenals i arquebisbes d’arreu de l’es-
glésia es reuneixen, a Barcelona, per ana-
litzar els reptes de l’evangelització a les 
grans ciutats

Barcelona, 26-11-2014

Avui, dilluns 24 de novembre, ha comen-
çat, a Barcelona, la segona etapa del 
Congrés Internacional de Pastoral de les 
Grans Ciutats, organitzat pel Cardenal Ar-
quebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez 
Sistach, en la qual vint-i-dos cardenals i 
arquebisbes de grans ciutats del món es 
reuneixen, fins dimecres dia 26, per refle-
xionar, debatre i posar en comú les seves 
experiències pastorals a la llum dels con-
tinguts que van aportar els tècnics en la 
primera fase del Congrés, celebrada, tam-
bé a Barcelona, el passat mes de maig. 

La primera fase del Congrés va comp-
tar amb la participació de nou experts de 
prestigi internacional, entre sociòlegs, 
teòlegs i pastoralistes. Els participants 
van ser el catedràtic emèrit de Planifica-
ció Urbana de la Universitat de Berkeley, 
Manuel Castells; el president de l’École 
des Hautes Études de París, Marc Augé; el 
catedràtic emèrit de Sociologia de la Uni-
versitat de Deusto, Francisco Javier Elzo; 
els teòlegs Angeli di Berardino, Carlos M. 

[ ]Altres
informacions
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0 zat per la Facultat de Teologia de Catalu-

nya (FTC) i l’Arquebisbat de Barcelona.
En la inauguració del Simposi, el carde-

nal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martí-
nez Sistach, ha saludat els participants i 
ha subratllat la importància i la vigència 
eclesials del treball i dels documents ela-
borats pel Concili Vaticà II, del qual ara 
s’està recordant el cinquantè aniversari.

La primera ponència del Simposi l’ha 
pronunciada el professor Andrea Riccardi, 
fundador de la Comunitat de Sant’Egidi i 
antic ministre del govern d’Itàlia. Riccardi 
ha tractat de “La inajornable renovació 
eclesial”, basant-se en l’exhortació apos-
tòlica Evangelii Gaudium del papa Fran-
cesc, especialment en els números 25 a 33 
i ha destacat “el gran disseny del Papa en 
la represa de la dinàmica evangèlica i del 
somni del Concili: el missatge d’una Esglé-
sia en sortida, una Església que no vol per-
dre el poble, que vol ser l’ànima del poble 
i col·labora amb ell”.

La segona ponència ha estat a càrrec de 
Mons. Enrique Benavent, bisbe de Tortosa, 
que ha tractat de “El cor de l’evangeli i la 
jerarquia de veritats”, en relació també als 
números 34 a 45 de l’Evangelii Gaudium. 
Altres ponències han tractat sobre “El de-
bat postconciliar sobre l’Església”, dictada 
pel vicedegà de la FTC, Dr. Joan Planellas; 
sobre “L’Església en sortida”, a càrrec del 
professor de la Universitat de Comillas, 
Santiago Madrigal i sobre la “Justícia i 
misericòrdia a l’interior de l’Església”, 
presentada pel Dr. Santiago Bueno, vicari 
judicial de l’arquebisbat de Barcelona.

El segon dia les ponències han estat a 
càrrec del Dr. Xavier Morlans, professor de 
la FTC, que s’ha preguntat sobre “Neces-
sitem ser salvats? La mediació de l’Esglé-
sia”; del Dr. Jordi Font, rector del Seminari 

de Kinshasa; el Cardenal John Olorunfemi, 
Arquebisbe d’Abuja i Mons. Samuel Kleda, 
Arquebisbe de Douala.

Del continent asiàtic, el Cardenal Os-
wald Gracias, Arquebisbe de Bombai; el 
Cardenal Andrew Yeom Soo-Jung, Arque-
bisbe de Seül i Mons. Paul Bui Van Doc, 
Arquebisbe de Saigon.

Demà dimarts 25 de novembre, a dos 
quarts de vuit del vespre, la Basílica de la 
Sagrada Família acollirà un acte cultual i 
cultural, “Paraula de Déu i músiques del 
món”, obert al públic, que comptarà amb 
l’assistència dels cardenals, arquebisbes i 
bisbes que participen en el Congrés, així 
com dels altres arquebisbes i bisbes de 
les diòcesis amb seu a Catalunya. El papa 
Francesc dirigirà una salutació als assis-
tents, se celebrarà una litúrgia de la Parau-
la i hi hauran les intervencions musicals de 
la Polifònica de Puig-reig i de l’Escolania 
de Montserrat. 

Acabats els treballs de la segona fase 
del Congrés a Barcelona, els participants 
es traslladaran a Roma on el dijous 27 de 
novembre, a les 11 del matí, el papa Fran-
cesc els rebrà en audiència privada, i clou-
rà el Congrés Internacional de Pastoral de 
les Grans Ciutats.

Tercer Simposi Internacional, a Barcelo-
na, sobre el Concili Vaticà II

Barcelona, 12-12-2014

l’Església, misteri de comunió i missió
Els dies 10 i 11 de desembre de 2014 

s’ha celebrat, a l’Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona, el III Simposi Inter-
nacional sobre el Concili Vaticà II, que ha 
tractat sobre “L’Església, misteri de comu-
nió i missió”. El Simposi ha estat organit-
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de Girona, que ha parlat sobre “Temps de 
Déu, temps dels homes. Celebració del 
temps en la Litúrgia” i del director de l’Ins-
titut Superior de Litúrgia de Barcelona, Dr. 
Jaume González Padrós, que ha afirmat 
que “L’Eucaristia fa l’Església”.

El Simposi ha conclòs amb les ponènci-
es presentades pel professor Santiago del 
Cura, de la Universitat Pontifícia de Sala-
manca i de la Facultat de Teologia del Nord 
d’Espanya, sobre “El ministeri ordenat al 
servei del poble sacerdotal”; pel Dr. Salva-
dor Pié, professor de la FTC, sobre “Cons-
truïm una teologia del laïcat” i per la Gna. 
Margarida Bofarull, que ha parlat sobre el 
“Carisma i testimoni de la vida consagra-
da”.
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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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