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La pau amb vosaltres (4-1-2015)

Déu meu, quantes vegades ens hem salu-
dat amb aquestes paraules! I sonen molt 
millor en començar l’any, quan el futur és 
ja present, almenys en la intenció i en el 
desig sincer.

Encara sonaven més belles en boca dels 
àngels, quan saludaven els pastors i tota 
la humanitat:

“Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra 
pau als homes que Déu estima” (Lc 2,14)

Ningú no assaborirà més aquestes pa-
raules que aquell que tingui fam de verita-
ble pau. No bastarà que hom sofreixi pels 
conflictes i les seves conseqüències, sinó 
que caldrà un autèntic anhel que aquests 
conflictes “es resolguin” per la via de la 
pau i no de les transaccions o de la victòria 
del més fort. És una llàstima que la pro-
clama al realisme i al seny ens impedeixin 
cridar aquesta salutació amb profunda i 
intensa convicció. No volem passar-nos 
d’il·lusos i ingenus: la realitat de la convi-
vència familiar, social o política, la fuetada 
incessant de la guerra, les lluites i enfron-
taments d’interessos grupals i ideològics 
ens tempten cada dia a sucumbir al pes-
simisme. I què dir de la violència criminal 
perpetrada en nom de Déu?

Podrem encara intercanviar aquesta 
bella salutació sense que soni a formalitat 

litúrgica o a paraules convencionals, fins i 
tot entre persones d’edat madura, que te-
nen al darrere tantes frustracions?

Heus aquí com solucionen aquest pro-
blema molts homes i dones de tot el món: 
imaginar o afirmar un món “en el cel” on 
s’hi és feliç, un món de pau i harmonia; 
la terra és lloc de sofriment, es nega, se 
suporta o s’ha de superar mitjançant tèc-
niques, productes evasius o ritus. Així, al-
gunes teràpies, espiritualitats, religions o 
tota classe d’“experiències de vertigen”, 
com diria un filòsof. Uns altres preferiran 
lluitar aferrissadament per canviar aques-
ta terra, perquè ja no hi hagi més sofri-
ment…

Som conscients del que realment signi-
fica la fe cristiana, concretament el misteri 
de l’Encarnació que celebrem? Significa 
que en Jesucrist el cel i la terra s’han vin-
culat en una abraçada (matrimoni) indis-
soluble. Per aquest motiu cel i terra, tot i 
romandre diferents, no solament no són 
estranys entre si, sinó que existeixen l’un 
en l’altre: Jesús és per a nosaltres el cel i 
per al cel és la humanitat.

És per això que la salutació dels àngels 
està plenament justificada, té tot sentit, 
és veritat. En Jesucrist Déu és glorificat i 
la terra pot ja viure la pau. Les dues coses 
s’uneixen en un mateix esdeveniment.

En conseqüència, podem dir que Déu és 
glorificat quan a la terra hi ha pau; i també 
que a la terra hi ha pau quan Déu és glori-
ficat. I podem imaginar el que passa quan 
no hi ha pau a la terra o quan Déu no és 
glorificat.

Hem de preguntar-nos per què fracas-
sem en els intents innombrables de cons-
truir la pau. Potser oblidem que necessi-
tem la reconciliació entre el cel i la terra, 
tant com la reconciliació entre els éssers 

[ ]Escrits
dominicals
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humans. El millor argument per convèncer-
nos d’això és fer l’experiència:

“Apropa’t a Jesucrist, reconcilia’t amb 
Déu i veuràs com el proïsme deixa de ser 
un enemic per esdevenir germà”.

Llavors Déu serà glorificat.

El palau d’Herodes (11-1-2015)

El palau d’Herodes era (és) un espai real, el 
lloc en el qual es vivia i s’exercia el poder, 
el que corresponia a Herodes el Gran, rei 
dels jueus, i el dels seus fills tetrarques Ar-
quelau i Antipes i el seu nét Herodes Agri-
pa, sempre sota el predomini imperialista 
romà. Però la imatge que d’aquest lloc ens 
ha transmès el Nou Testament és la de 
prototip de l’opressió, l’ambició, la rique-
sa injusta, la corrupció, el luxe, l’interès i 
el plaer personal, la infidelitat i la mentida. 
Tota una representació de l’horror i de la 
prepotència, com dirà l’historiador romà 
Flavi Josep. Sempre deixant darrere seu, 
al costat d’alguna gran construcció, com 
ara el Temple de Jerusalem, que afavoria el 
populisme i la vanitat, tot un reguitzell de 
víctimes: des del propi Jesús, els nens in-
nocents, Joan el Baptista, l’apòstol Jaume, 
fins als primers cristians…

És una casualitat que els primers pas-
sos de Déu a la terra hagin estat els d’unes 
víctimes d’aquest poder? Ens resistim a 
creure que l’exercici del poder polític hagi 
d’anar acompanyat sempre d’aquestes xa-
cres. Més aviat afirmem el contrari. Per sort 
no sempre el poder ha engendrat sang de 
víctimes. També hi ha hagut polítics sants.

La veritat és que Déu, per fer-se un de 
nosaltres i salvar-nos, ha triat moments, 
llocs i persones, propis de víctimes de la 
maldat i el pecat. Així mateix, és cert que 
aquesta perversitat, en la “història huma-

na” de Déu, ha pres cos en diferents for-
mes de poder, de manera que la vida del 
Déu cristià entre els homes ha estat mar-
cada per la contradicció i el sofriment.

No ho podem oblidar, precisament 
quan, passada la contemplació candorosa 
del naixement de Jesús, el veiem adult, ini-
ciant la seva vida pública sota el signe del 
Baptisme. Tot i així avui sabem que el Déu 
amb nosaltres no és només víctima, sinó 
que abans de res és inici ja present d’una 
nova humanitat.

Què seria, llavors, un palau d’Herodes 
segons aquesta nova humanitat? Com se-
ria un exercici del poder, una política, se-
gons el Déu fet home, d’acord amb el seu 
Esperit?

- Potser l’espai on s’exercís el poder no 
seria tan “palau”. Seria un espai on 
els ciutadans, fins als més desval-
guts, i sobretot ells, se sentissin com 
a casa seva, perquè realment els per-
tanyia.

- Sens dubte seria un lloc on el polític 
tingués el bé comú del poble com a 
únic objectiu, al qual se subordinari-
en tots els altres interessos, inclosos 
sobretot els propis i individuals. Un 
bé comú que respongués a una con-
cepció veritablement humanitzadora 
de la persona i de la convivència.

- Hi regnarien les virtuts morals, no 
solament en l’exercici del servei pú-
blic, sinó també en la vida personal. 
La fidelitat, l’honradesa i la transpa-
rència, que acompanyessin l’estil de 
vida, il·luminarien la gestió econòmi-
ca, els compromisos polítics, els pro-
jectes socials, la gestió de l’interès 
públic.

I una llarga llista de “virtuts polítiques”, 
que penetrarien i fecundarien l’exercici del 



G e n e r  -  F e b r e r  2 0 1 51 0
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
1 poder, transformant-lo en servei, en caritat 

política. També allí treballaria l’Esperit de 
Déu per retornar-nos el rostre veritable-
ment humà, que anem perdent pel camí.

Caminem plegats I (18-1-2015)

El Papa realitza una consulta al Poble de 
Déu sobre els grans temes del Sínode so-
bre la família. A la Diòcesi de Sant Feliu 
consultem sobre possibles vicaris episco-
pals i sobre l’organització i funcionament 
de la nostra diòcesi. Als ulls profans les 
consultes que fem al Poble de Déu són 
un esforç de l’Església per “democratit-
zar-se”, adaptar-se als temps o guanyar 
adeptes entre els descontents… Res més 
lluny de la realitat. Aquesta pràctica és tan 
antiga com la mateixa Església; en lloc de 
ser una “tàctica”, obeeix a l’ésser mateix 
de l’Església.

Normalment l’organització de la socie-
tat obeeix a la pregunta: aquí, qui mana? 
Que equival a preguntar: qui té l’autoritat 
i el poder? Uns respondran amb el sistema 
autocràtic, uns altres amb el dictatorial, 
uns altres amb el democràtic. El demòcrata 
sap que qui té el poder és el poble. Aquest 
encarrega (cedeix) a uns ciutadans, que 
responen a la ideologia majoritària (par-
tit polític), l’exercici d’aquest poder. I el 
poble segueix controlant constantment 
aquesta tasca a través del Parlament. Els 
polítics així, agrupats en partits, busquen 
guanyar el major nombre d’adeptes en la 
societat mitjançant programes i decisions 
que, en principi, ells pensen que són bons 
per al poble. Quan un polític s’aparta de la 
voluntat general del poble, en democràcia 
diem que “no està legitimat per exercir el 
poder”. Encara que la democràcia pot ser 
manipulada i corrompuda, és el sistema 

polític més respectuós amb els drets hu-
mans: una llei fonamental, que anome-
nem Constitució, sobre la qual tots estan 
d’acord, estableix les regles de joc, és a 
dir, els principis i procediments a seguir 
en l’exercici del poder, la resolució de les 
tensions de la forma més respectuosa amb 
els drets de tots.

A l’Església aquest llenguatge no funci-
ona; cap sistema polític d’organització no 
s’adequa al que ella és. Si alguna vegada 
s’ha volgut aplicar un model polític a l’ús, 
ha estat traint el seu propi ésser. El mateix 
concepte de “poder” a l’Església és molt 
especial. No som un poble que es troba 
unit per una història, un mateix territori, 
una cultura, una ideologia, uns mateixos 
interessos, de manera que els seus mem-
bres s’hagin d’organitzar segons drets i 
capacitat de poder.

“Som simplement un poble format per 
aquells que han estat cridats per Jesucrist, 
creuen en Ell, han estat batejats en el seu 
nom i viuen animats pel seu mateix Esperit.”

En essència això és l’Església. D’aquí es 
deriva almenys una conseqüència impor-
tant: que allò propi de l’Església és cami-
nar junts, no només caminar, sinó també 
caminar units. Procedim del mateix origen, 
anem en la mateixa direcció i ens veiem re-
units i vivificats per la mateixa força. I això, 
encara que siguem de cultures, pobles, 
ideologies, temperaments, tradicions, his-
tòries, mentalitats diferents.

Això és possible perquè, si se’ns per-
met parlar així, “l’única font de legitimació 
de poder” a l’Església ve de Jesucrist ma-
teix, que és qui crida, consagra, destina a 
una missió i acompanya. En conseqüència, 
si consultem el Poble de Déu,

- És perquè Jesucrist ha cridat, consagrat 
i destinat a tots.
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- Tots i cadascun té tracte amb Ell.
- De la boca de tots i cadascun pot sortir 

una veu de l’Esperit.
S’entén que més que un dret o privilegi, 

ser consultat és un seriós compromís no 
gens fàcil de complir.

Caminem plegats II (25-1-2015)

Diem que “de la boca de tots i cadascun 
pot sortir una veu de l’Esperit”. Ens reafir-
mem en aquesta convicció. Però ara se’ns 
planteja la pregunta: com entendre que 
aquesta veu no sigui unànime?

Avui aquestes paraules tenen per a nos-
altres una ressonància especial, ja que es 
dóna la coincidència de dues circumstàn-
cies, que ens fan sentir molt viu el proble-
ma de la unitat a l’Església. Hi ha el proble-
ma en relació amb esglésies separades, 
però també en les nostres relacions inter-
nes. D’una banda, vivim la qüestió ecumè-
nica en el marc de la “Pregària per la unitat 
dels cristians”. Llavors ens preguntem: 
la veu dels nostres germans separats, és 
també de l’Esperit? Caminem també amb 
ells? D’altra banda, justifiquem les consul-
tes que fem a l’Església sobre qüestions 
que ens afecten a tots. En aquest sentit, al-
guns ens interpel·larien: per aquest camí, 
¿no obtindríem tantes respostes com per-
sones o grups, cadascun amb les seves 
diferents mentalitats, ideologies, maneres 
de pensar? ¿Quin sentit té una consulta, 
si entre nosaltres hi ha una diversitat tal 
de “teologies” o “espiritualitats” que ob-
tindríem opinions fins i tot contràries o in-
compatibles entre si? 

Llavors, ¿en què consisteix la unitat 
dels cristians, tant dels qui pertanyen a 
les esglésies separades, com dels grups 
plurals que en principi no estan fora de 

l’Església catòlica? ¿Consistirà a posar-se 
d’acord en un mínim de fe, acceptat per 
tots o almenys per la majoria? ¿O més 
aviat consistirà senzillament a mantenir 
“bones relacions” respectuoses i fraternes 
encara que no coincidim en tot?

Caldria parlar-ne molt per respondre 
aquesta objecció. Recordem si més no que 
no hem de parlar tant de’”unitat”, com de 
“comunió eclesial”. La unitat és relativa-
ment fàcil i s’obté fins i tot per vies polí-
tiques. Tant de bo que s’arribi a una for-
mulació de la fe cristiana acceptable per 
tots els que avui estem separats. També 
és desitjable que les aportacions de tots 
siguin coincidents en l’essencial. Però 
l’Església que camina en comunió és molt 
més: la fórmula única de professió de fe i 
els acords solament són factors de quel-
com molt més important, la vida comparti-
da, l’amor de Déu que dóna vida a tots. El 
que Crist ens demana és que “caminem en 
comunió”, en comunió de pensament, de 
virtut i de vida.

En aquestes mateixes pàgines, en el 
marc de la crida a compartir la responsa-
bilitat sobre la nostra Diòcesi, parlàvem de 
“Discernir la unitat en l’amor”. Seguint el 
que aleshores dèiem, caminar en comunió

- És un dinamisme, un procés mai no 
acabat.

- Consisteix a caminar compartint vida, 
no sols pensament, ni solament 
acció, ni només sentiments.

- Obeeix a la força del mateix Esperit, 
que estimula a descobrir en l’altre 
un rostre, una veu, una presència de 
Crist.

El papa Joan Pau II va posar l’espiritua-
litat de la comunió eclesial al centre del 
programa pastoral per al futur:

“Sense aquest camí espiritual, de poc 
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1 El segon és el cercle de les grans reli-

gions, anomenades així, “monoteistes”. 
Jueus, cristians i musulmans compartim la 
fe en el mateix Déu d’Abraham i de Moisès. 
Seguim la Llei de Déu que rebem al Sinaí, 
que conté dos preceptes fonamentals:

“No prendràs el nom de Déu en va”
“No mataràs”
Però alguns ofenen el nom de Déu bur-

lant-se’n i insultant-lo. Uns altres usen 
Déu en va precisament per matar en el 
seu nom. Uns altres aixequen murs entre 
pobles i religions adoradores d’aquest ma-
teix Déu. Molts posen aquest Déu al servei 
de la pròpia identitat nacional. Uns altres li 
resen amb una mà elevada al cel i una altra 
sostenint la metralleta.

El tercer cercle d’unitat és el que abas-
taria tots els éssers humans. Teòlegs cris-
tians del segle XVI i el Romanticisme del 
segle XIX van proclamar que tots tenim la 
mateixa naturalesa o som membres de “la 
mateixa humanitat”. Però no s’ha donat ni 
un minut en tota la història en el qual no 
hi hagi hagut guerra i morts d’uns contra 
uns altres.

Molts han volgut donar resposta a 
aquest greu problema que afecta l’Esglé-
sia, les religions i tota la humanitat. El que 
aquí ens interessa és subratllar que els 
cristians, sobre la base de la fe en Crist, 
ho tindríem molt fàcil, si fóssim capaços 
de descobrir en tots petjades de la seva 
presència.

- Un sol poble reunit pel seu mateix 
Esperit.

- Una sola família engendrada en ell i 
filla d’un mateix Pare.

- Una sola humanitat que troba en ell la 
seva plenitud i la seva perfecció.

Naturalment això passa per anar res-
ponent constantment la gran pregunta: 

servirien els instruments externs de la co-
munió. Es convertirien en mitjans sense 
ànima, màscares de comunió més que les 
seves maneres d’expressió i creixement” 
(Novo millenio ineunte 3)

No pot ser bona una Església sense 
cos visible, però encara pitjor seria un cos 
eclesial sense ànima. No oblidem allò es-
sencial, la resta es trobarà de més a més.

Caminem plegats III (1-2-2015)

Evitem tota pretensió de “quedar bé” o 
d’acontentar tothom, a força de trair la ve-
ritat o dissimular la realitat.

Desitjaríem sincerament caminar junts, 
amb tots, siguin els qui siguin. De fet no 
ens veiem fora de tota una humanitat que 
ressegueix la història buscant ser feliç. 
Però la mateixa sinceritat ens compromet 
a respondre aquesta pregunta: anem tots 
realment pel mateix camí? Seguim la ma-
teixa direcció? Caminem de la mateixa ma-
nera?

Ens repel·leixen les falsificacions i els 
silencis interessats. La realitat mateixa, 
sobretot, ens està dient que estem molt 
lluny de caminar junts.

Vegem els tres grans cercles de possi-
ble unitat.

El primer és el cercle dels qui ens con-
fessem cristians. Cal discernir. A l’hora de 
“dir” la fe no tots entenem el mateix. S’es-
devenia als mateixos començaments de 
l’Església. Així, ja la Primera Carta de Sant 
Joan, amb els seus grans i bells missatges 
sobre l’amor fratern, afirmava rotunda-
ment que qui no confessés que Jesucrist 
és vertader Déu fet home i qui no estimés 
el germà no és de Déu, encara que “tots 
els que creuen i han estat batejats tenen la 
unció de l’Esperit” (1Jn 2,20.27).
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grestada als nou anys, cinc vegades va 
ser venuda com a esclava, amb maltrac-
taments i vexacions constants (144 cica-
trius per tot el seu cos que li van quedar 
per a tota la vida), fins que va passar a 
mans del seu últim “amo”, el cònsol italià 
Calixto Legnani, en la família del qual va 
ser tractada per primera vegada com a és-
ser humà i va conèixer el que, segons ella, 
havia portat sempre al cor: el Déu Pare de 
Jesucrist. Després de la seva conversió i 
iniciació cristiana entra a la Congregació 
de les Germanes Canosianes de Venècia. 
Entre treballs pels pobres i conferències 
va desenvolupar el seu servei, no a un 
amo que esclavitza, sinó a un Pare, de 
l’amor del qual no podia dubtar, perquè 
havia compartit tot sofriment humà en el 
seu Fill. Va ser canonitzada per sant Joan 
Pau II l’any 2000.

Avui, per tant, hem de recordar que la 
fam, la pobresa i la inhumanitat, d’una 
banda, no estan tan lluny; d’altra banda, 
que encara que les vegem lluny física-
ment, les hem d’apropar, fins a sentir-les 
com a pròpies. Ens adonem que la majoria 
dels pobres, no sols pateixen la pobresa, 
sinó que a més són víctimes. La història de 
Josefina Bakhita ens pot commoure. Però, 
de víctimes com ella n’hi ha hagut i n’hi 
pot haver milions. ¿Com, per què ens han 
d’afectar?

Més que tenir notícia concreta de cada 
història de sofriment inhumà, tota aques-
ta humanitat sofrent ens arriba a través de 
la mirada que ens presta Jesucrist, quan 
creiem en ell. Aquesta mirada desperta la 
consciència, l’amor concret, la paraula que 
denuncia, l’acció que intenta apaivagar el 
dolor de les víctimes.

L’organització Mans Unides, juntament 
a tantes iniciatives que sorgeixen a l’Esglé-

¿això que veig en l’altre, sigui qui sigui, 
aquesta paraula, aquesta actitud, aquesta 
opinió, aquesta decisió, aquesta acció, és, 
potser, realment de l’Esperit de Jesucrist? 
Solament en ell trobem la unitat; solament 
amb ell podem caminar com a germans.

Mans Unides contra la inhumanitat 
(8-2-2015)

Resulta providencial tornar un any i un al-
tre a celebrar la Campanya Contra la Fam, 
promoguda per l’organització catòlica 
Mans Unides. És una cosa ja tradicional i 
“instituïda”. Un exemple que la institució 
tantes vegades ens salva de la inconsis-
tència dels nostres entusiasmes i d’oblits 
interessats, quan toca fer alguna cosa que 
ens costa. Seguim a més sotmesos a la 
temptació que el sofriment viscut a prop 
amb la crisi econòmica ens impedeixi aten-
dre els qui sofreixen molt més que nosal-
tres, encara que físicament estiguin lluny.

D’altra banda, hem rebut de la Secreta-
ria d’Estat del Vaticà una carta convidant-
nos a celebrar tal dia com avui la “Jornada 
mundial d’oració, reflexió i acció contra 
el tracte d’éssers humans”, una iniciati-
va nascuda en el marc de l’Any de la Vida 
Consagrada. Som cridats a col·laborar en 
la sensibilització social i eclesial sobre 
aquest fenomen tràgic que afecta, també 
avui, nombrosos grups de persones sot-
meses i vexades en la seva dignitat.

Aprofitem l’oportunitat que ens brinda 
el fet d’haver-se triat la memòria de San-
ta Josefina Bakhita per celebrar aquesta 
Jornada. El papa Benet XVI va posar com 
a testimoniatge d’esperança cristiana 
aquesta gran santa, prototip de víctima 
de l’esclavitud i del maltractament (en-
cíclica “Salvats en esperança” n. 3). Se-
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1 En la diòcesi promovem el que ano-

menem “l’Itinerari educatiu”. Respon al 
compromís d’afrontar honradament una 
contradicció que vivim cada dia. D’una 
banda, constatem els problemes dels nos-
tres joves i, especialment, la ruptura que 
mostren respecte de la fe i la cultura que a 
nosaltres ens sustenta i dóna sentit. D’una 
altra, mirem l’estadística corresponent a 
un any de vida diocesana: 3.894 nens que 
són batejats i se suposa que creixen en 
famílies cristianes, els 3.079 que passen 
per les nostres catequesis de Primera Co-
munió, els 25.769 alumnes en escoles ca-
tòliques en la Diòcesi, els 15.361 alumnes 
matriculats en l’assignatura de Religió de 
Primària i Secundària en escoles estatals, 
els 333 adolescents que són confirmats 
i els qui formen part de grups educatius 
parroquials, com scouts, “esplais”, mo-
viments cristians, etc. Què passa? Estem 
convençuts que tot ha de ser així, tal com 
les dades i els fets ens mostren? ¿Creiem 
que som impotents enfront d’altres ins-
tàncies que realment eduquen els nostres 
fills, com ara la televisió, les xarxes soci-
als, les ideologies, les polítiques, els inte-
ressos econòmics, etc.?

Fa quatre anys el papa Benet XVI felici-
tava la Conferència Episcopal Italiana per 
haver triat com a objectiu central del seu 
Pla d’acció per a la propera dècada “aten-
dre l’emergència educativa”. Va convidar 
tothom a anar fins a les arrels profundes 
d’aquesta emergència per trobar també 
les respostes adequades a aquest desafia-
ment. L’any passat la Comissió Pontifícia 
per a Amèrica Llatina va assumir el mateix 
repte, aplicat a les circumstàncies concre-
tes d’aquell continent.

En l’àmbit escolar se succeeixen les re-
formes i els plans educatius dels diferents 

sia i, concretament, en el si de la Vida Con-
sagrada, manté desperta la veu i encesa la 
flama de l’amor compromès vers el pobre – 
víctima. “Reflexió, oració, acció concreta” 
són tres moments indispensables. Però 
formen part d’un únic moviment: la sortida 
de si mateix, del propi benestar, cap a l’al-
tre que pateix. Com va fer el Senyor, quan 
veié tantes criatures seves que morien de 
fam i maltractament, perquè ningú no els 
donava pa ni els retornava la seva dignitat.

Emergència educativa I (15-2-2015)

En el si de la nostra Església hem sentit la 
veu, més aviat el clam, nascut en la matei-
xa realitat dels nostres fills, infants i joves, 
cridant-nos a posar tots els nostres esfor-
ços en l’educació.

Només la inconsciència ofega aquest 
crit. Lamentablement en els estudis socio-
lògics, no hi figura el problema educatiu 
entre les preocupacions avui sentides com 
a més urgents per la societat. Tan sols les 
mirades intel·ligents s’adonen de la seva 
gravetat i profunditat, quan analitzen fets 
com la violència, la marginació juvenil, la 
desmotivació, el buit de la civilització eu-
ropea, la fugida a fonamentalismes, l’indi-
vidualisme, la manca d’ideals…

Fa quinze dies celebràvem els dos-
cents anys del naixement de sant Joan 
Bosco. Si alguna cosa ha de quedar en 
nosaltres del seu testimoniatge, és aque-
lla sensibilitat, aquella generositat, aquell 
“sentir com Jesucrist” que el va fer capaç 
de veure’s totalment afectat i implicat en el 
repte de l’educació dels joves. ¿Qui, entre 
els cristians, s’atreviria a dir avui: «Això de 
l’educació no va amb mi, està fora de les 
meves possibilitats, que ho solucionin els 
qui poden, saben i “cobren” per fer-ho»?
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no serà possible si no és tornant a l’oració. 
Millor dit, tornant al Déu de Jesucrist, amb 
qui tractem en l’oració.

Perquè l’oració, segons hem escoltat 
tantes vegades de la santa, 

“No es otra cosa que el trato de amis-
tad, estando muchas veces tratando a 
solas con quien sabemos que nos ama” 
(Vida, 8,5)

I tractem a aquest que ens estima,
“como Padre, como hermano y como 

Señor y como esposo” (CE 46,3)
Parlant amb propietat, no és l’oració el 

que ens canvia, sinó l’amistat que hi vivim 
amb Déu. I que l’amor veritable ens canvia 
és evident, ho sabem per experiència. Ens 
canvia en la mesura en què l’amic és bo i 
veritable i la comunicació és autèntica. Per 
això, ens recomana Santa Teresa:

“Imagínate al Señor junto a ti y mira con 
qué amor y humildad te está enseñando; y 
créeme, mientras puedas, no andes sin tan 
buen amigo. Si te acostumbras a tenerlo 
cerca y él ve que lo haces con amor y pro-
curas contentarle, no te lo podrás quitar 
de encima, no te faltará nunca, te ayudará 
en todos los trabajos y le encontrarás en 
todas partes. ¿Piensas que es poco tener 
un tal amigo al lado? (Camino de perfec-
ción, 42,1)

Ens vénen a la ment els tipus de per-
sones que no poden fer oració. En primer 
lloc, els qui no saben o no volen estimar. 
Però també els qui solament s’estimen a si 
mateixos. També els que pensen que Déu 
és un ésser indeterminat, sense rostre ni 
nom, que haurà de ser trobat per acord 
entre religions. Igualment els qui sostenen 
que l’oració és un exercici d’interioritat 
espiritualista i relaxant, o els qui entenen 
que la fe cristiana consisteix en la transfor-
mació del món segons un model utòpic… 

governs. Es fan anàlisis simplistes i super-
ficials, com aquells que pretenen solucio-
nar-ho tot amb més recursos materials o 
facilitant l’accés dels joves al treball. Són 
mesures certament bones i necessàries, 
però molt parcials i curtes, i a més distreuen 
l’atenció sobre els problemes reals.

Si ens quedéssim aquí, trairíem una di-
mensió essencial del nostre ser Església. 
L’Església és essencialment educadora i 
exerceix aquesta missió a la família, a la 
parròquia i a l’escola; també indirecta-
ment en l’àmbit de la cultura, dels mitjans 
de comunicació i de tota tasca evangelitza-
dora. Ningú no podrà restar aliè a aquest 
repte: el nostre amor cap als joves d’avui, i 
cap a les generacions futures, ens ho pro-
hibirien.

En camí (22-2-2015)

La Quaresma sempre és oportuna. Sempre 
estem necessitats de canvi renovador, de 
la conversió que ens faci créixer. Una ne-
cessitat que reconeixem en tots els qui ens 
trobem en camí, tant individualment com 
col·lectivament, cadascun i la comunitat 
de l’Església en qualsevol de les seves for-
mes.

Aquest any ens deixem acompanyar 
per santa Teresa d’Àvila, ella que en sabia 
tant de “caminar”, en tot sentit, no sola-
ment físicament, sinó també humanament 
i espiritualment. Ella que al final de la seva 
vida pronunciava aquestes paraules: “Ger-
manes, és temps de caminar”.

Una Quaresma “teresiana” no pot co-
mençar sinó per la crida a l’oració. Per a 
ella l’oració formava part de l’essència de 
la vida cristiana. Era la via indispensable 
per a tota transformació. La renovació que 
tots desitgem, de cadascun i de l’Església, 
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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 aten-
ció sobre un assumpte que ens preocupa 
de debò. Cada vegada més estem girant la 
mirada vers el món educatiu: els resultats 
de la nostra tasca educadora són accepta-
bles pel que fa al coneixement de recursos 
i l’adquisició d’habilitats, però desperta 
força interrogants 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 d’educar els nos-
tres fills i filles segons allò que Ell ens ha 
ensenyat i que els creients hem viscut com 
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 

Possiblement totes aquestes persones 
no han descobert que l’amor cristià (i per 
tant l’oració) és una contínua sortida d’un 
mateix cap a Jesucrist, en qui ens trobem 
a nosaltres mateixos i a tota la humanitat.

Assumim, doncs, la Quaresma com un 
camí d’aprenentatge a estimar, concre-
tament, com un camí de canvi personal i 
eclesial en el tracte d’amor amb Jesucrist. I 
ho farem perquè així volem, amb una “de-
terminada determinació”, convençuts que 
ens hi juguem poder gaudir de l’alegria de 
la Pasqua.

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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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-
trument 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 sorra1.

Amb aquest itinerari, el bisbe de la Diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat i els dele-
gats de Família, de Catequesi, de Pastoral 
de Joventut i d’Ensenyament, un cop escol-
tats els Consells Presbiteral i Pastoral, fent-
nos ressò d’aquella preocupació, volen 
expressar tant l’acord bàsic sobre el que 
ens demana el repte educatiu cristià, com 
el compromís de treballar-hi conjuntament, 
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-

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 
eclesial farà que el servei concret als nos-
tres infants i joves esdevingui més eficaç 
i sigui més clara la seva identitat evangè-
lica.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Itinerari educatiu per a una unitat d’acció 
bàsica: família, parròquia i escola

Sant Feliu de Llobregat, novembre de 2014

Mirant la situació dels nostres fills, infants 
i joves, compartim tots a l’Església la preo-
cupació i la il·lusió de ser fidels avui al 
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1 Encara que cadascun dels espais educa-

tius accentuï una o altra dimensió, sempre 
es tindrà present la globalitat educativa.
	 La dimensió eclesial de la fe de-

mana que l’educació assumeixi, en el seu 
procés i en la seva planificació, l’objectiu 
que l’educand se senti integrat en la co-
munitat 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 mos-
trar 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 prepa-
rar 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 

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 aquell compromís comú segons la 
pròpia identitat i, per altra, que tots tres 
treballin amb unitat bàsica d’acció. Una 
unitat que ve 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 ma-
teix Jesucrist. Cadascun dels educadors en 
els tres àmbits s’ha de sentir com partici-
pant en una missió 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, dei-
xebles d’Emaús: Lc 24,13-34, etc.) és his-
tòric, propositiu, processual i positiu (sal-
vador). 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 dimen-
sions de la seva persona i tots el àmbits on 
es desenvolupa: intel·ligència, afectivitat, 
voluntat, sensibilitat estètica, pregària, 
dimensió social, inserció comunitària, etc. 
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nats... 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.

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 confessio-
nals. 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-

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-
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, bé sigui mitjançant 
una catequesi continuada que acompanyi 
el creixement natural, 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 cate-
quètics, constitueixen, un important ins-
trument educatiu. Són de naturalesa molt 
variada, com ara esplais, moviments, grups 
de pregària o d’acció social, corals, patro-
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1 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: Ensenyament, 
Família i Vida, Catequesi i Joventut

NOTES
1. Ens inspirem en el document de 
la Conferència Episcopal Espanyo-
la “Orientaciones pastorales para la 
coordinación de la familia, la parroquia 
y la escuela en la transmisión de la fe” 
(ed. EDICE, Madrid 25-2-2013). Trad. 
catalana ed. Balmes, Barcelona 2013. 
La iniciativa de coordinació educativa 
prové del Concili Provincial Tarraco-
nense (Resolucions 9 i 28).

Carta a la presidenta d’Adevida, Sra. Mª 
Teresa Segura Ferns 

Sant Feliu de Llobregat, 7-1-2015

Estimada en el Señor:
He recibido vuestra carta, en la que 

además de felicitarnos la Navidad, men-
cionáis la situación por la que atraviesa la 
familia y en especial la protección a la vida 
en nuestra sociedad.

Compartimos esta preocupación, que 
nos llevaría a hacer mucho más de lo que de 

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 
la vida dels infants i joves mitjançant les 
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 to-
talment i específicament catequètic. Però 
alternativament viu períodes específica-
ment catequètics, 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 
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Carta sobre la jornada mundial de pre-
gària, reflexió i acció contra el tràfic dels 
éssers humans

Sant Feliu de Llobregat, 26-1-2015

Benvolguts i benvolgudes, 
Amb la present us informo que hem 

rebut el suggeriment, de part de la Confe-
rència Episcopal Espanyola per encàrrec 
de la Secretaria d’Estat del Vaticà, de la 
celebració de la Jornada Mundial de pre-
gària, reflexió i acció contra el tràfic dels 
éssers humans, el proper diumenge, dia 8 
de febrer de 2015.

Aquesta Jornada ha estat promoguda 
per les Unions Internacionals dels Su-
periors i Superiores Generals, entre les 
celebracions per a l’Any dedicat a la vida 
consagrada amb la intenció de contribuir 
a la sensibilització, en la opinió pública i 
en la comunitat eclesial, sobre aquest greu 
fenomen social i humà.

Us convido a tenir present aquesta in-
tenció amb diferents propostes que pu-
guin sortir en les nostres comunitats cris-
tianes i, especialment, amb la pregària de 
en les diferents celebracions litúrgiques 
del diumenge 8 de febrer. 

La Delegació diocesana de Pastoral sa-
cramental i litúrgia ens proposa la següent 
pregària:

Per tots aquells que, arreu del món, són 
víctimes de tantes formes d’esclavitud, o 
del tràfic de persones, vivint sense lliber-
tat ni dignitat, obligats a viure o treballar 
en condicions i situacions inhumanes. Pre-
guem.  

Units en la pregària, rebeu una cordial 
salutació.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

hecho estamos haciendo según la concien-
cia cristiana. Damos gracias a Dios y a todos 
vosotros, porque esta conciencia toma cuer-
po en compromisos concretos, gracias a los 
cuales la vida humana como don sagrado de 
Dios es más valorada y respetada.

De ello dan prueba los datos estadísti-
cos de vuestra actividad a lo largo del año 
2013, que nos habéis enviado. Paso infor-
mación oportuna a la Delegación diocesa-
na de Familia y Vida.

Que Dios bendiga vuestros trabajos.

† Agustín Cortés Soriano, 
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Carta a D. Juan Miguel Villar Mir, presi-
dente del comité organizador de la expo-
sición “A su imagen”

Sant Feliu de Llobregat, 19-1-2015

Estimado Juan Miguel:
He recibido vuestra comunicación sobre 

la exposición de arte sacro “a Su imagen. 
Arte, cultura y religión”. Os felicito por tal 
iniciativa en favor de la difusión de la cultu-
ra iconográfica de la Iglesia. Efectivamente 
se trata de una buena oportunidad para 
reivindicar el legado cultural de la Iglesia y 
acercarlo a los niños y adolescentes, por lo 
cual hemos proporcionado la debida infor-
mación a la Delegaciones Diocesanas de 
Medios de Comunicación y de Enseñanza 
para su difusión. Le informo que nuestro 
Delegado de Enseñanza, Rvdo. Manuel 
Duaso se hará presente en la Exposición 
durante la primera semana de febrero.

Aprovecho para saludaros cordialmente 
en el Señor.

† Agustín Cortés Soriano, 
Obispo de Sant Feliu de Llobregat. 
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1 Después de diez años, gracias a la ayu-

da del Espíritu y a la generosidad de los fie-
les, vemos la Diócesis consolidada, tanto 
por lo que se refiere a la vida interna de co-
munión en la fe, como en lo referente a los 
servicios esenciales que una Iglesia parti-
cular ha de ofrecer a las diferentes comu-
nidades y a los fieles del Pueblo de Dios.

Hemos dedicado este curso a realizar 
una revisión y un discernimiento sobre los 
diez años de vida de nuestra Iglesia y a 
proyectar el futuro, según lo que entende-
mos que Dios nos pide.

Rogamos, si tiene a bien hacerlo, dispo-
ner de algunas palabras suyas, que poda-
mos leer a toda la asamblea el próximo día 
17 de mayo de 2015, en el marco de la Eu-
caristía, que celebraremos, Dios mediante, 
en el Monasterio de Montserrat, con moti-
vo de la clausura de este aniversario.

No quisiéramos distraerle de sus mu-
chas y graves ocupaciones. Sabemos, que, 
en todo caso, contamos con su bendición.

Con profunda y sincera comunión en el 
Señor.

† Agustín Cortés Soriano, 
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Carta a Mª Teresa Íñiguez, Superiora Pro-
vincial Hermanas Hospitalarias del Sa-
grado Corazón de Jesús

Sant Feliu de Llobregat, 11-2-2015

Rvda. M. Provincial:
He recibido su invitación al acto de 

concesión de la medalla de oro al Mérito 
Cívico a la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Je-
sús que se celebrará el próximo 16 de fe-
brero en Barcelona. Muchas gracias.

Carta a Mn. Jaume Fontbona, president 
del Centre de Pastoral Litúrgica 

Sant Feliu de Llobregat, 21-1-2015

Benvolgut:
He rebut la teva carta amb la informa-

ció del lliurament del I Memorial Pere Tena 
que el Centre de Pastoral Litúrgica de Bar-
celona atorga a l’Abadia de Montserrat, el 
proper dia 10 de febrer.

Agraeixo la teva comunicació i invitació. 
Confirmo la meva assistència a l’acte que 
coincideix amb les Jornades de Formació i 
Espiritualitat a Montserrat per a preveres i 
diaques de la Diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat i que es faran els dies, 9, 10 i 11 de 
febrer.

Atentament,

+ Agustí Cortés Soriano, 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Carta al Papa Francesc amb motiu del 
desè aniversari de la diòcesi 

Sant Feliu de Llobregat, 23-1-2015

Santidad:
Permítame que le moleste con el si-

guiente ruego. Este año se cumple el déci-
mo aniversario de nuestra Diócesis de Sant 
Feliu de Llobregat, provincia de Barcelona. 
El 15 de junio de 2004 recibimos el encar-
go de S. S. Juan Pablo II de iniciar el camino 
como Iglesia particular, desmembrada de la 
Diócesis histórica de Barcelona. Como tal 
Diócesis, no contábamos con ninguna rea-
lidad preexistente, aunque partíamos de 
aquellos fragmentos eclesiales heredados 
de la antigua Diócesis: unas realidades de 
Iglesia de larga tradición y de rica historia.
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decimiento por la labor y testimonio de 
Manos Unidas.

Reciba un cordial saludo,

+ Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

He podido solucionar algunos compro-
misos definidos en agenda y, como ya he-
mos informado por teléfono, os confirmo 
mi asistencia al acto de concesión de la 
medalla de oro al Mérito Cívico a vuestra 
Congregación.

Aprovecho la ocasión para manifesta-
ros, junto con toda la Diócesis de Sant Fe-
liu de Llobregat, nuestro agradecimiento 
por vuestra presencia, tan significada, en 
esta Iglesia particular, concretando vues-
tro carisma al lado de nuestros hermanos 
y hermanas más necesitados.

Pido a Dios, por intercesión de San Be-
nito Menni y M. Angústias Giménez, que os 
sigan bendiciendo, especialmente en este 
año dedicado a la Vida consagrada, para 
que continuéis este servicio y testimonio 
en nuestra Iglesia diocesana y en nuestra 
sociedad.

Reciba un sincero y cordial saludo, con 
mi bendición.

† Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Carta a la Presidenta de Mans Unides 
agraint la conformitat del nomenament 
del nou delegat de “Mans unides de Sant 
Feliu de Llobregat” 

Sant Feliu de Llobregat, 20-1-2015

Estimada en el Señor:
Por la presente acuso recibo de su aten-

ta carta del pasado día 9 de los corrientes, 
en la que nos da su conformidad al nom-
bramiento del Sr. Josep Maria Oró Navarro, 
como Presidente-Delegado de “Mans Uni-
des - Sant Feliu de Llobregat”.

Le adjunto copia del nombramiento del 
Sr. Navarro, a la vez que reitero mi agra-
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Resum de la revisió dels 10 anys de vida 
de la diòcesi 

Sant Feliu de Llobregat, 9-01-2015

De la revisió dels 10 anys de vida i del mo-
ment present (respostes al qüestionari 
plantejat pel bisbe Agustí Cortés al setem-
bre 2014) hem subratllat:

Identitat
• La consolidació d’una major identitat 

diocesana.
Organització territorial
• La revisió de l’organització territorial 

(zones, equips pastorals, agrupacions par-
roquials).

• La presència dels vicaris episcopals 
en el territori.

• La distribució d’actes i celebracions 
importants per tot el territori.

Els serveis diocesans
• La major claredat i coneixement dels 

serveis i l’organització diocesana.
• La presència dels delegats i persones 

qualificades per ajudar la reflexió en les 
reunions del Consell Episcopal.

• La millor regulació i definició de fun-
cions, competències i durada dels càrrecs i 
responsabilitats diocesanes.

• La creació de la figura del coordinador per 
a les qüestions econòmiques i de patrimoni. 

Nomenaments diocesans

El dia 20 de gener de 2015 el bisbe Agustí 
Cortes Soriano nomenà

• Sr. Josep Maria Oró i Navarro 
per al càrrec de President-Delegat de 

Mans Unides - Sant Feliu de Llobregat, per 
un període de tres anys

El dia 25 de gener de 2015 el bisbe 
Agustí Cortes Soriano nomena. 

• El Sr. David Villalonga i Malus d’Ani-
mador de la Fe en les Demarcacions del 
Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès dels 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya en 
el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

El dia 27 de gener de 2015 el bisbe 
Agustí Cortes Soriano nomenà: 

• Mn. Vicenç Guinot i Gómez
• Mn. Antoni Roca i Roig
per al càrrec de membre del Col·legi de 

Consultors del Bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat. 

El dia 2 de febrer de 2015 el bisbe Agus-
tí Cortes Soriano nomenà

• Mn. Agustí Roig i Marcè
per al càrrec de consiliari dels esplais 

presents a la Diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat, així com l’atenció i seguiment d’al-
tres realitats d’educació en el lleure, per 
un període de dos anys. 

[ ] [ ]Nomenaments Altres
informacions



2 7

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 6

1

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

• La revisió i actualització del llenguat-
ge de la catequesi de 1ª comunió i de con-
firmació.

• La creació d’una nova delegació per a 
l’evangelització.

• La creació d’un secretariat de pastoral 
bíblica.

• La creació d’un servei de mediació i 
assessorament a la família.

• La creació d’un servei diocesà de Vida 
Creixent.

• L’explicitació del sentit missioner de 
la diòcesi.

• La creació d’un organisme que vetlli 
pel diàleg fe-cultura.

• L’impuls del diàleg interreligiós.
• La creació d’un servei d’acollida als 

immigrants.
Vida eclesial
• Diàleg, comunicació i comunió entre 

clergat i poble, entre grups diocesans.
• Impuls a la formació del laïcat
• Nou impuls a la coresponsabilitat laï-

cal en la vida de l’Església.
• Vetllar per la presència de la dona en 

llocs de responsabilitat.
• Renovar l’esforç pedagògic i catequè-

tic de la litúrgia i les celebracions.

Proposta d’objectius diocesans

Resum de les aportacions
Les propostes –que amb motiu del X 

aniversari s’han fet per a plantejar-nos 
l’objectiu per aquests propers anys– es 
poden sintetitzar en l’expressió d’Evange-
lii Gaudium: “deixebles evangelitzadors” 
[EG120]. Això vol dir tenir presents dues di-
mensions: l’autenticitat de la vida cristia-
na i la crida a l’evangelització.

L’autenticitat de la vida cristiana
En la primera dimensió sobresurt 

• La creació d’una fundació que gestio-
ni l’economia i el patrimoni parroquials.

• La incorporació de laics i laiques en 
paritat en llocs de coordinació i direcció.

• La millor coordinació i suport de les 
delegacions a l’acció pastoral de les par-
ròquies.

• La creació d’equips pastorals de zona 
que facin equip amb els rectors i els donin 
suport.

• La coordinació dels arxiprestats amb 
la diòcesi a través de la figura del respon-
sable arxiprestal.

• La figura de l’enllaç laic de suport a la 
coordinació parroquial.

• La millora de la informació-comunica-
ció entre delegacions i parròquies, rectors 
i comunitats.

• La creació de la figura del vicari del 
clergat amb especial dedicació als preve-
res grans o malalts.

L’acció pastoral
• La creació d’una delegació de pastoral 

que planifiqui i coordini transversalment 
un pla pastoral diocesà.

• L’elaboració d’un pla pastoral que 
inclogui els àmbits de pastoral social, uni-
versitària, penitenciària, educativa, d’as-
sociacions i fundacions i familiar.

• Un nou impuls a la pastoral vocacional.
• La creació d’un seminari diocesà amb 

nous plantejaments d’acompanyament, 
formació, discerniment i experiència pas-
toral per als candidats.

• La promoció del diaconat permanent.
• La vertebració d’una xarxa d’agents 

pastorals.
• La promoció dels moviments juvenils i 

del voluntariat.
• La coordinació efectiva entre parrò-

quies, escoles religioses i delegacions de 
joventut i família.
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1 - en els diversos col·lectius (d’una ma-

nera singular en les famílies, els joves 
i els infants), 

- en l’àgora pública (mitjans de comu-
nicació)

- en el testimoni i la proposta “de tu a 
tu”.

• La necessitat de formació i d’experi-
ència comunitària per redescobrir la rique-
sa de la vocació baptismal.

• El respecte, la promoció i la crida a la 
participació dels diversos carismes (orde-
nats, religiosos, laïcals –homes i dones–) 
en bé de tots.

• L’exercici pràctic i concret de la co-
munió des del nivell parroquial fins al dio-
cesà, que té la seva major expressió en 
l’eucaristia compartida.

• El testimoni joiós humil i creïble d’una 
vida personal i eclesial alimentada per la 
fe.

• El cultiu de la interioritat i la pregària 
personal i comunitària.

• L’acolliment de tothom, que sàpiga 
proposar –sense imposar– l’experiència 
creient.

La crida a l’evangelització
En la segona dimensió apareix 
• un objectiu ad intra que fa referèn-

cia a fer sostenible, dinàmica, evangèlica 
i encarnada l’organització eclesial. Hi so-
bresurt:

- La necessitat d’un mapa pastoral 
fet amb realisme i esperança. Amb 
participació qualificada dels laics i de 
les laiques.

- La urgència d’avançar en una església 
que s’obri als altres, que és més 
evangèlica i que evangelitza. 

- La prioritat de la formació eclesial i 
bíblica.

• un objectiu ad extra que posa l’accent 
en la presència dialogant i significativa –a 
nivell diocesà, arxiprestal i parroquial– 

- en la societat i els grans problemes 
que la marquen,

- en les perifèries de pobresa (material, 
espiritual), 



2 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

1

[ ]
Vi

da
 D

io
ce

sa
na



G e n e r  -  F e b r e r  2 0 1 53 0
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
1 Joan Torras. A continuació es va fer un tre-

ball de grups i una cloenda realitzada pel 
mateix bisbe. 

11-17 de gener. El bisbe Agustí assisteix als 
exercicis espirituals per a Bisbes a Pozue-
lo de Alarcón, Madrid, dirigits pel P. Miguel 
Márquez ocd.
 
12 de gener. Reunió de la Delegació dioce-
sana per a la Vida Consagrada, a la Casa 
de l’Església.

13 de gener. Trobada de preveres i diaques 
de la Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf a 
la Residència Mare Ràfols, de les germa-
nes de la Caritat de Santa Anna, a Vila-
franca del Penedès, amb la presentació de 
l’Itinerari educatiu per a una unitat d’acció 
educativa.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Sacramental i Litúrgia, a la casa de 
l’Església.

17 de gener. Trobada de Diàleg en Família 
organitzada per la Delegació diocesana de 
Família i Vida, a la Casa de l’Església.

18-25 de gener. Setmana de pregària per 
la unitat dels cristians amb el lema “Jesús 
li diu, dóna’m aigua”, fent referència a Jn 
4,7.

19 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
reunió de l’executiva de la Fundació Lau-
rentius.

20 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia en la Festa de sant Sebastià, màr-
tir, i el vot de poble a Sant Llorenç d’Hor-
tons, i a continuació comparteix el dinar 
amb el rector i els mossens de la contrada.

GENER 

7 de gener. El bisbe Agustí presideix la reu-
nió de la Comissió del 10è Aniversari de la 
creació de la Diòcesi, a la Casa de l’Esglé-
sia.

8 de gener. El bisbe Agustí assisteix a la 
presentació del llibre biografia: “Bisbe 
Joan Carrera un bisbe del poble”, per Joa-
quim Ferrer i Francesc Teruel. A l’Auditori 
del Palau de la Generalitat.

9 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la capella de les Filles del Bon 
Salvador de Caen en la Festa del seu fun-
dador, amb l’assistència d’alumnes, pro-
fessors i religioses.
Reunió del Consell Episcopal.

10 de gener. Segona trobada diocesa-
na a la Casa de l’Església amb motiu del 
10è aniversari de la creació de la Diòcesi, 
amb la presentació de la síntesi de les res-
postes al qüestionari de valoracions de la 
vida diocesana, presentada en la primera 
trobada del passat dia 12 de setembre. 
La trobada va consistir: pregària de l’Ho-
ra menor, benvinguda per part del bisbe 
Agustí, presentació de la síntesi per Mn. 
Josep Torrente, Mn. Florenci Travé i el Sr. 

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

Reunió de la Delegació diocesana de la 
Pastoral Vocacional, a la Casa de l’Església.

21 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
trobada d’arxiprestos de la Vicaria del Pe-
nedès, Anoia, Garraf, a Sitges.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Catedral en la Festa anual dels sants pa-
trons Fructuós, bisbe i màrtir i Auguri i 
Eulogi, diaques i màrtirs en ocasió de la 
trobada anual dels diaques de la Província 
Eclesiàstica de Barcelona. On es celebrà 
l’admissió a Ordes dels Srs. Albert Manich 
i Rafael Galofré vers el camí al diaconat.

22 de gener. Trobada de la Delegació dio-
cesana de Joventut, a la Casa de l’Església.

23 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
Pregària en l’Octavari per a la unitat dels 
cristians a la Catedral de Sant Llorenç. Tot 
seguit, a la casa de l’Església, es troba 
amb els representants de les confessions 
cristianes que han assistit a la pregària i el 
delegat diocesà d’Ecumenisme.

24 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
reunió dels Delegats diocesans de Família 
i Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya 
a la Casa de l’Església.
Trobada diocesana d’adolescents i joves a 
la Parròquia de Sant Antoni Abat de Vila-
nova i la Geltrú, organitzada per la Delega-
ció diocesana de Joventut. El bisbe Agustí 
assisteix a la trobada amb unes paraules 
de benvinguda i amb la presència en dife-
rents actes organitzats en la trobada.

25 de gener. El bisbe Agustí imparteix una 
conferència sobre el desè Aniversari de 
la creació de la diòcesi, a la parròquia de 
Santa Maria de Castelldefels.

27 i 28 de gener. El bisbe Agustí assisteix a 
la reunió de bisbes de la Conferència Epis-
copal Tarraconense, a Terrassa i Tiana.

27 de gener. Trobada de preveres i diaques 
de la Vicaria del Llobregat a la Casa de l’Es-
glésia amb la presentació de l’Itinerari edu-
catiu per a una unitat d’acció educativa.
Reunió informativa del Projecte Raquel, a 
la Casa de l’Església.

29 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Llo-
bregat, a Sant Vicenç dels Horts.
El bisbe Agustí presideix la Pregària voca-
cional organitzada per la Delegació dioce-
sana de Pastoral Vocacional a la capella de 
la Casa de l’Església i amb el testimoni de 
les religioses Mercedàries.

30 de gener. Reunió del Consell Episcopal.

31 de gener. Reunió de la Delegació dioce-
sana de Catequesi, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en la 
commemoració del segon centenari del 
naixement de sant Joan Bosco, a la parrò-
quia de Maria Auxiliadora. A continuació 
comparteix el sopar amb la comunitat de 
salesians.

FEBRER

2 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Catedral de Sant Llorenç, en la 
solemnitat de la Presentació del Senyor i la 
Jornada diocesana de la Vida Consagrada 
i de la Vida Creixent, amb una presència 
significada de religiosos i religioses i mem-
bres de les diverses parròquies que acu-
llen grups de Vida Creixent. En la mateixa 
celebració es va informar de la propera 
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1 i una representació de germanes teresia-

nes, així com el director del centre, profes-
sors, alumnes i famílies.

9-11 de febrer. XI Jornades de Formació i 
Espiritualitat a Montserrat amb el tema: 
Deixebles evangelitzadors. Subratllats 
sacerdotals de l’Exhortació apostòlica 
Evangelii gaudium i amb la presència de 
l’Arquebisbe-bisbe Joan-Enric Vives.

10 de febrer. Reunió de la Delegació dio-
cesana d’Ecumenisme, a la Casa de l’Es-
glésia.
Reunió de l’equip responsable de Mans 
Unides, a la Casa de l’Església.

11 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Catedral de Barcelona en la 
Festa de la Mare de Déu de Lourdes i la 
presència de l’Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes.

14 de febrer. Reunió de l’Equip de coordi-
nadors de pastoral familiar, a la Casa de 
l’Església.
El bisbe Agustí presideix la segona troba-
da de treball sobre el qüestionari dels Li-
neamenta per al Sínode de la Família, a la 
Casa de l’Església.

15 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la capella de la Residència de 
Sant Josep de Sant Boi de Llobregat. Tot 
seguit saluda els residents i comparteix el 
dinar amb ells i els treballadors i Mn. Lluís 
Alonso, capella del centre.

16 de febrer. El bisbe Agustí assisteix a 
l’acte d’entrega de la Medalla d’Or al mè-
rit cívic de l’Ajuntament de Barcelona a les 
germanes Hospitalàries del Sagrat Cor. 

creació del Moviment a la Diòcesi, així com 
del consiliari, en la persona de Mn. Xavier 
Ribas.
Reunió de la Delegació diocesana de la Sa-
lut, a la Casa de l’Església.

3 de febrer. Reunió del bisbe Agustí amb el 
Secretariat del Consell del Presbiteri, a la 
Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana per al Dia-
conat permanent, a la Casa de l’Església.

4 de febrer. El bisbe Agustí assisteix a la 
celebració del 40è aniversari de la funda-
ció de la Facultat de Teologia de València.
Reunió de la Comissió per a la preparació 
de la trobada diocesana del 17 de maig a 
Montserrat en el desè aniversari de la crea-
ció de la Diòcesi, a la Casa de l’Església.

5 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’ac-
te de la presentació del llibre “Bisbe Joan 
Carrera, un bisbe del poble”, amb la pre-
sència dels autors, els Srs. Joaquim Ferrer 
i Francesc Teruel, l’alcalde de Sant Feliu de 
Llobregat i els testimonis de Mn. Francesc 
Nicolau, el Sr. Joan Torras i el Sr. Salvador 
Obiols.

6 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.

7 de febrer. El bisbe Agustí presideix la pri-
mera trobada de treball sobre el qüestio-
nari dels Lineamenta per al Sínode de la 
Família, a la Casa de l’Església.

8 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la capella de l’escola de les Tere-
sianes de Vilanova i la Geltrú en la celebra-
ció del V centenari del naixement de Santa 
Teresa de Jesús, amb la presència de Mn. 
Agustí Pañella, el delegat d’Ensenyament 
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El bisbe Agustí presideix la Pregària voca-
cional organitzada per la Delegació dioce-
sana de Pastoral Vocacional a la capella 
Casa de l’Església i amb el testimoni dels 
Fills de la Sagrada Família.

27 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.

17 de febrer. Reunió del Consell d’Assump-
tes Econòmics, a la Casa de l’Església.

18 de febrer. Reunió del bisbe Agustí amb 
el Secretariat del Consell Pastoral Diocesà.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
catedral en la Missa del dimecres de cen-
dra.

19 de febrer. Reunió del Col·legi del Con-
sultors, a la Casa de l’Església.

20 de febrer. Reunió del Consell Episcopal.

21 de febrer. Trobada de voluntaris de Càri-
tas diocesana, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la tercera trobada 
de treball sobre el qüestionari dels Linea-
menta per al Sínode de la Família, a la Casa 
de l’Església.
Trobada formativa amb els catecúmens 
que rebran el ritu de l’elecció i inscripció 
del nom al catecumenat, a la Casa de l’Es-
glésia.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del 
primer diumenge de Quaresma a la cate-
dral amb el ritu de l’elecció i inscripció del 
nom al catecumenat.

22 de febrer. El bisbe assisteix a l’ordena-
ció episcopal i presa de possessió del nou 
bisbe de Barbastre-Montsó, Mons. Ángel 
Javier Pérez Pueyo.
Recés de Quaresma de la Delegació dioce-
sana de Joventut, a la Casa de l’Església.

24 de febrer. Reunió de la coordinadora 
del Moviment de Vida Creixent, a la Casa 
de l’Església.

26 de febrer. Reunió del Consell del Pres-
biteri, a la casa de l’Església.
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1 que quasi la totalitat s’han elaborat col-

lectivament. Una comissió formada pel Sr. 
Joan Torras, del Departament de Patrimo-
ni, Mn. Josep Torrente, nou delegat d’Evan-
gelització i Apostolat Seglar, i Mn. Florenci 
Travé, DP, de l’equip de la Delegació de 
Pastoral Sacramental i Litúrgia, van realit-
zar una síntesi de les respostes, que van 
presentar tot seguit, mitjançant un “power 
point” i una exposició oral.

Posteriorment, els assistents a la troba-
da es van repartir en cinc grups de treball i, 
per avançar en l’elaboració dels objectius 
diocesans per als propers tres anys, van 
treballar la síntesi de les respostes, mirant 
d’identificar les prioritats de la dimensió 
d’autenticitat de la vida cristiana i de la di-
mensió evangelitzadora o missionera.

En la cloenda final, el bisbe Agustí va 
destacar el “protagonisme col·lectiu” 
d’aquest procés de revisió de la vida dels 
10 anys de la Diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat i va fer present les actuacions que, 
a hores d’ara, ja s’han realitzat, fruit de 
les demandes recollides, com ara la rees-
tructuració de les vicaries, la creació de la 
Delegació d’Evangelització, la presència 
estructurada de Mans Unides i Vida Crei-
xent a la diòcesi, entre altres.

En les properes setmanes es continuarà 
treballant de tal manera que, a la trobada 
diocesana d’acció de gràcies que tindrà 
lloc el proper 17 de maig a Montserrat, es 
podrà presentar plenament vertebrat l’ob-
jectiu diocesà de l’Església de Sant Feliu 
de Llobregat per als propers anys.

Presentació a Sant Feliu de Llobregat del 
llibre Joan Carrera, un bisbe del poble

El que fou bisbe auxiliar de Barcelo-
na, Joan Carrera Planas, traspassat el 3 

Segona etapa de la revisió diocesana en 
el 10è aniversari

Gairebé un centenar de persones es van 
reunir dissabte 10 de gener a la Casa de 
l’Església, en una matinal de treball per a 
la presentació de la síntesi de les respos-
tes recollides al qüestionari de revisió de 
la vida diocesana, fet públic el passat mes 
de setembre, coincidint amb el 10è aniver-
sari de la creació de la diòcesi.

A la trobada de dissabte passat van ser 
convocats els membres del Consell del 
Presbiteri i del Consell Pastoral Diocesà, 
els arxiprestos, representants de cada De-
legació diocesana, els seminaristes i laics 
representants de les Vicaries del Llobregat 
i del Penedès-Anoia-Garraf.

El bisbe Agustí va introduir els treballs, 
recordant la “tasca de discerniment, apas-
sionant, pròpia d’homes i dones lliures” 
en la qual estem embarcats amb motiu 
dels 10 anys de vida de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat.

A continuació, el vicari general, Mn. Jau-
me Berdoy, va exposar el camí recorregut 
en aquesta revisió de vida diocesana. Re-
ferint-se al qüestionari plantejat al setem-
bre 2014, va informar que s’havien recollit 
un centenar de respostes, que suposa la 
implicació de moltes més persones, ja 

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

va confirmar que presentaria al consistori 
municipal la proposta de nomenar el bis-
be Joan Carrera com a fill adoptiu de Sant 
Feliu de Llobregat, i que es consideraria 
la possibilitat de dedicar-li alguna plaça o 
carrer.

d’octubre 2008, va passar la seva infante-
sa i joventut a la vila de Sant Feliu de Llo-
bregat. Aquest fet ha portat al Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat a organitzar aquest 
acte de presentació de la seva biografia 
escrita per Francesc Teruel i per l’exconse-
ller Joaquim Ferrer, dijous 5 de febrer a les 
19.00 h a l’auditori de la Casa de l’Esglé-
sia, amb la participació d’una setantena 
de persones.

La biografia Joan Carrera, un bisbe del 
poble, està organitzada en vuit capítols 
que recorren la naixença i els primers anys 
d’infantesa, durant la guerra civil; els ini-
cis de la vocació religiosa i els anys de 
seminari; les diverses parròquies i la par-
ticipació en diversos grups i associacions; 
l’ordenació episcopal, la relació amb els 
mitjans de comunicació; la seva mort i el 
ressò popular, ple de record i agraïment.

El bisbe Agustí Cortés va moderar la 
taula, introduint i concloent l’acte. Els 
dos coautors, Joaquim Ferrer i Francesc 
Teruel, van presentar respectivament el 
contingut del llibre, organitzat en vuit 
capítols, i el procés de recerca de docu-
mentació, amb un ampli espai d’agraï-
ments a entitats i persones diverses. 
L’acte va enriquir-se notablement amb els 
testimoniatges de tres persones que van 
explicar nombroses anècdotes i records 
que parlaven de la seva relació personal 
amb el bisbe Carrera: el pintor santfeliuenc 
Joan Torras i Viver; Mn. Francesc Nicolau, 
molinenc, company de curs al seminari del 
bisbe Carrera; Salvador Obiols, que va re-
cordar la seva vinculació a la vila de Sant 
Feliu de Llobregat.

L’alcalde de la vila, Jordi San José, recor-
dant la figura del bisbe Joan Carrera, i com 
a resposta a les invitacions rebudes durant 
l’acte de retre-li algun tipus d’homenatge, 
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Sentència

Joan Manel Serra i Oller, notari del Tribunal 
Eclesiàstic, dóna testimoni de la sentèn-
cia que ha abastat fermesa definitiva, any 
2014, que no va ser publicada al butlletí 
anterior per omissió involuntària.

Causa: ROZAS / GARCIA. Matrimoni ca-
nònic contret a la parròquia “Mare de Déu 
del Mont Carmel”, arquebisbat de Barce-
lona, amb data 9-5-1987. Sentència de 
desembre de 2014 declarant negativament 
la nul·litat del matrimoni sense apel·lació. 
Jutge ponent, senyor Vicari judicial.

[ ]Vicaria Judicial – 
Tribunal 
eclesiàstic
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ròquia de Crist Salvador de Martorell, la 
celebració d’inici d’any dels catequistes 
de les  parròquies de Martorell.

Hi va haver una assistència molt nom-
brosa de catequistes,  que vàrem partici-
par a l’Eucaristia i que posteriorment vam 
compartir coca i torrons, com escau a les 
dates.

Des de la Delegació de Catequesi, ens 
vam posar a la disposició dels preveres 
responsables i dels catequistes, per tal 
d’oferir-los tot el suport i agrair la res-
posta a aquesta missió tan especial que 
ens és encomanada: la d’acompanyar en 
el descobriment de la fe a infants, joves i 
les seves famílies, alhora que aprofitant 
l’avinentesa de la celebració del desè ani-
versari de nostra diòcesi, fer més visible 
aquesta comunió de la nostra Església do-
mèstica amb l’Església universal, sempre 
guiats per aquest estel de Betlem que ens 
condueix al Salvador.

A l’Arxiprestat de Sant Feliu de Llobre-
gat, la Sra. Montserrat Martínez, els dies 
8 i 9 de gener conduí les dues jornades 
que va durar la formació, tot presentant-
nos els “Recursos Catequètics per a l’Any 
Litúrgic”.

Amb una participació d’entre 80 i 90 
catequistes cada dia, acompanyats dels 
mossens responsables de la catequesi a 
les nostres parròquies, vam seguir el cur-
set que va presentar, com ella fa habitual-
ment, d’una manera molt pràctica i asse-
quible.

A l’Arxiprestat de Sant Vicenç, els dies 
12 i 13 de gener van tenir lloc els cursets 
de catequistes. El primer dia, la delegada, 
Isabel Campmany va presentar  “Els ca-
tequistes: Testimonis de Jesucrist”. Una 
ponència en la qual es presentà els cate-

Trobades de catequistes

El dia 30 de desembre 2014, a les 9 del 
vespre, va tenir lloc la primera trobada de 
catequistes  de l’Arxiprestat de Montser-
rat, a la Parròquia de Santa Eulàlia d’Es-
parreguera.

Vam comptar amb l’assistència d’uns 
40 catequistes i dos preveres  de les parrò-
quies d’Esparreguera, Olesa, Sant Andreu, 
Martorell, Collbató, Gelida i  Abrera, que 
malgrat la fredor de la nit, van saber escal-
far els cors de tots els assistents.

Aquesta reunió és la primera de les que 
es faran periòdicament d’aquesta nova 
coordinadora arxiprestal de catequesi que 
pretén ajudar els catequistes en la missió 
que els ha estat encomanada, i tot fent 
camí plegats trobar la millor manera de 
transmetre la bona nova de l’Evangeli a jo-
ves i infants, i a les seves famílies.

Igualment la Delegació Diocesana de 
Catequesi es posa al seu servei per tot 
allò que calgui i pugui ajudar, fer costat als 
catequistes, i donar-los tot el suport pos-
sible pel que fa a formació, material i el 
contacte humà que faci possible treballar 
conjuntament i coordinada.

Vam compartir plegats una pregària i 
després una mica de coca i cava, per cele-
brar junts les festes de Nadal.

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

Recepció dels catecúmens per al ritu 
d’elecció 

Dissabte 21 de febrer a les cinc de la tarda 
a la casa de l’Església, l’equip del servei 
del catecumenat va realitzar una trobada 
amb els set catecúmens que en aquesta 
propera Pasqua rebran els sagraments 
de la iniciació cristiana: Baptisme, Con-
firmació i Eucaristia. En les seves parrò-
quies han acollit la seva demanda i s’han 
preparat ingressant al catecumenat. Els 
set catecúmens pertanyen a les següents 
comunitats parroquials; Sant Andreu de 
Sant Andreu de la Barca, Santa Maria de 
Salas de Viladecans, Santa Maria de Cube-
lles, Sant Vicenç de Castellbisbal, Sant Llo-
renç de Sant Feliu de Llobregat, Santuari 
de Montserrat de Monistrol i Sant Miquel 
de Molins de Rei. La trobada del dia 21 va 
constar de dues parts. La primera a la casa 
de l’Església on van rebre els candidats 
una catequesi sobre el sentit del catecu-
menat i de l’elecció per a ser batejats la 
propera Pasqua. La segona a la catedral, 
durant la missa de vigília del primer Diu-
menge de Quaresma que presidi el bisbe 
Agustí, on els candidats van signar en el lli-
bre dels elegits i així els trobà aptes per a 
completar el seu itinerari catecumenal en 
la propera Pasqua. 

quistes com els testimonis actuals de Je-
sús, com ens veiem, i com presentem el 
nostre testimoni als infants actuals. Què 
fem, per què ho fem i com ho fem. El segon 
dia la Sra. Montserrat Llop, va presentar la 
sessió de catequesi com una recepta en la 
qual la qualitat dels ingredients, el temps 
i la gràcia per a combinar-los, fan que en 
sorgeixi un plat exquisit i nutritiu per a 
l’esperit. Ambdós dies vam tenir la parti-
cipació d’uns 80 catequistes acompanyats 
dels mossens. Tothom en va quedar molt 
satisfet.

A l’Arxiprestat de Vilafranca les reu-
nions es programaren dos dilluns, els dies 
19 i 26 de gener.

El curset el conduí el pedagog Sr. Este-
ve Pujol, que va basar les seves conferèn-
cies en la comunicació en la catequesi. Va 
donar pautes comunicatives pràctiques i 
aplicables en el nostre àmbit, d’una mane-
ra molt amena per a gran satisfacció dels 
catequistes que hi varen participar ben 
acompanyats dels nostres mossens. 

Igualment, a Can Canals, prop de Sant 
Sadurní, Mn. Josep M. Fons, va convocar 
una reunió per a pares de nens en edat ca-
tequètica, en  la qual la Isabel Campmany 
va poder compartir un diàleg molt amè so-
bre la catequesi amb les assistents.

[ ]Servei diocesà 
per al 
catecumenat
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Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
en el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 4-2-2015

El passat dia 2 de febrer, coincidint amb la 
festa de la Presentació del Senyor, va tenir 
lloc l’acte central de la Jornada de la Vida 
Consagrada amb un celebració eucarísti-
ca, presidida pel Bisbe Agustí, a la Cate-
dral de Sant Llorenç.

Hi van participar més de 150 religiosos 
i religioses. Durant la celebració es va fer 
un esment especial i una acció de gràcies 
pels 25è, 50è, 60è, 70è i 80è aniversari de 
professió religiosa. I una pregària pels reli-
giosos i religioses traspassats recentment 
a la casa del Pare. 

També hi hagué un relleu especial pel 
moviment de Vida Creixent i la presentació 
del nou consiliari, Mn. Xavier Ribas.

Amb aquesta cita la Diòcesi de Sant Fe-
liu de Llobregat va voler subratllar l’accent 
especial de l’Any de la Vida Consagrada i 
l’Any Teresià que suposa la celebració del 
V Centenari del naixement de Santa Teresa 
en el marc del desè aniversari de la creació 
de la Diòcesi.

Trobada diocesana d’adolescents i joves

Sant Feliu de Llobregat, 26-1-2015

El dia 24 de gener a la tarda 400 joves d’ar-
reu del bisbat fan realitat una nova Troba-
da diocesana d’adolescents i joves.

La parròquia de Sant Antoni Abat de 
Vilanova i la Geltrú ha acollit una nova edi-
ció d’aquesta trobada diocesana. Els joves 
provenien de 28 llocs diferents. Després 
de l’acollida i la presentació, ens hem di-
vidit per franges d’edat i hem realitzat di-
ferents activitats per a descobrir el do de 
Déu que és l’Esperança.

Després de berenar, una estona de pre-
gària, que ha girat al voltant de tres eixos: 
crida - comunitat - missió. I tot seguit hem 
sopat per arribar al fi de festa.

[ ] [ ]Joventut 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

de la seva Orde, agraïm Déu Pare, la rique-
sa espiritual transmesa per ella a l’Esglé-
sia universal. I en el desè aniversari de la 
creació del Bisbat de Sant Feliu de Llobre-
gat volem viure ben arrelats a l’Església 
particular.

Volem, al llarg d’aquest any dedicat 
especialment a la Vida Consagrada, viu-
re intensament la nostra entrega, estant 
atents a les necessitats del nostre en-
torn i fer arribar als joves la joia d’haver 
respost a la crida que un dia ens féu el 
Pare. 

Donem gràcies al Senyor pels:
- Capítol Provincial de l’Orde dels 

Germans Hospitalaris de Sant Joan 
de Déu.

- Capítol General de la Congregació de 
Sant Pere ad víncula.

- Capítol General de la Congregació 
Salesiana.

- Capítol General de la Congregació de 
les Dominiques de la Presentació.

- Capítol General de les Germanes 
Carmelites de Sant Josep.

- Capítol General de les Filles de Maria 
Auxiliadora

- Capítol extraordinari de la Congregació 
Legionaris de Crist.

- Capítol General extraordinari de l’Orde 
dels Ministres dels Malalts-Camils.

També donem gràcies al Senyor pels:
- Vè Centenari del naixement de Santa 

Teresa de Jesús.
- Bicentenari del naixement de Sant 

Joan Bosco.
- 50 anys de la presència de la Congre-

gació de les Germanetes dels pobres 
desemparats, de Sant Just Desvern.

- 50 anys de la fundació de la comunitat 
de les Germanes Caputxines de la 
Mare del Diví Pastor.

Monició d’entrada a l’eucaristia del dia 
de la Presentació del Senyor

… Senyor, on vius? Veniu i ho veureu. El se-
guiren, eren les 4 de la tarda.

Tots nosaltres podem concretar el mo-
ment en què sentírem la veu del Senyor a 
seguir-lo, en la vocació concreta a la qual 
érem cridats per a fer arribar arreu, la bona 
nova de l’Evangeli. 

Avui, ens trobem en aquesta Catedral 
de Sant Llorenç, un bon nombre de reli-
giosos i religioses de la nostra Diòcesi de 
Sant Feliu, per celebrar La Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada, en el marc de l’Any 
en el qual el Papa Francesc desitja que 
l’Església recordi i pregui pels consagrats 
i consagrades, tenint present els diversos 
carismes, que ens enriqueixen a tots.

La història del poble de Déu, des de 
l’Antic Testament, fins els nostres dies, 
està plena de crides a esdevenir anuncia-
dor de la bondat de Déu. Els nostres Fun-
dadors i Fundadores, en el seu moment 
concret, també donaren resposta a les ne-
cessitats concretes, des de la Vida Monàs-
tica i el servei Apostòlic en l’ensenyament, 
sanitat, assistència social…

El Papa Francesc ens anima a viure amb 
joia i il·lusió la nostra vida consagrada, 
tenir la capacitat d’arribar als llocs, que 
anomena “ de frontera” per tal d’esdevenir 
Profetes del Regne en el nostre món.

El lema d’aquesta Jornada de la Vida 
Consagrada, “Vida Consagrada: amics 
ferms de Déu”, ens recorda a tots els consa-
grats la vocació que tenim de viure l’amistat 
autèntica amb el Senyor que ens ha cridat, 
en una relació de profunda intimitat amb 
Ell, en la comunió eclesial i al servei al món.

En el Vè. Centenari del naixement de 
Sta. Teresa de Jesús, la gran reformadora 
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1 Donem gràcies pels 100 anys de vida de 

la Gna. Mercedes Azanza, Hospitalària del 
Sagrat Cor de Jesús.

Encomanàrem al Senyor els germans i 
germanes difunts del 2014: 

- Gna. Mª Teresa Paz Pérez, Mercedària 
Missionera.

- Gna. Eulàlia Munné, Dominica del Mo-
nestir de la Mare de Déu de Mont-Sió.

- Gna. Josefina Llauradó i Prats, Carmeli-
ta del Monestir de la Mare de Déu del 
Carme.

- Gnes. Valeriana Liras i María Espierrez, 
de la Caritat de Santa Anna.

- Gnes. Encarnació Codina Espinasa, 
Maria Elisabet Nin Caralt, Maria dels 
Àngels Alsina Ribé, 

- Pares Pere Puig Mirosa, Xavier Altés 
Aguiló i Marc Taxonera Comas i G. 
Carles Solà Franquesa, Benedictins 
del Monestir de Santa Maria de Mont-
serrat.

- P. Francisco Álvarez Rodríguez, Camil.
- Gna. Maria Teresa Laín Martínez, Mare 

Provincial de les Filipenses.
- Gnes. Mercedes Pecchi Blanco, Gau-

dencia de los Ángeles Senosiain, Ma-
ría Guadalupe Lánder i María Jesús 
Olóriz, Hospitalàries del Sagrat Cor 
de Jesús.

- Gnes. Maria Rosa Villaronga i Pilar Fer-
nández, Escolàpies Filles de Maria.

Donem gràcies per la professió Tempo-
ral de:

- Gna. Susana Oconitrillo Madrigal, Ca-
putxina de la Mare del Diví Pastor. 

Donem gràcies al Senyor pel 25è ani-
versari de la professió religiosa de:

- Gna. Mª Àngels Balaguer Font, Domi-
nica del Monestir de la Mare de Déu 
de Mont-Sió.

- Gna. Marta Peiró Rosell, Carmelita 
Missionera.

Donem gràcies al Senyor pel 50è ani-
versari de la professió religiosa de:

- Gna. Maria Branchadell, Caputxina de 
la Mare del Diví Pastor.

- Gna. Rosa Planas Medina, Mercedària 
Missionera.

- Gna. Teresa Castillo, Caritat de Santa 
Anna.

- Gna. Rosa Marcos, Hospitalària del Sa-
grat Cor de Jesús.

- P. Damià Roure Muntada, Benedictí del 
Monestir de Sant Maria de Montser-
rat. 

Donem gràcies al Senyor pel 60è ani-
versari de la professió religiosa de:

- Gna. Rosario Sendino Ordóñez, Domi-
nica de la Presentació.

- Gna. Esther María García Moreno, Fili-
pense Missionera de l’ensenyament.

- Pares Bonifaci Tordera Cunill i Hilari 
Raguer Suñer, Benedictins del Mo-
nestir de Santa Maria de Montserrat.

Donem gràcies al Senyor pel 75è ani-
versari de la professió religiosa de:

- Gna. María Teresita Pérez de Obanos, 
Hospitalària del Sagrat Cor de Jesús.

Donem gràcies al Senyor pel 80è ani-
versari de la professió religiosa de:

- P. Alexandre Olivar Daydí, Benedictí 
del Monestir de Sant Maria de 
Montserrat.
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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

Monición de entrada de Vida Creixent en 
la eucaristía del día de la Presentación 
del Señor

Catedral de Sant Llorenç, 2-2-2015

Señor obispo, amigos:
Mis primeras palabras quiero que sean 

un saludo agradecido al señor obispo, que 
nos preside en este acto tan importante y 
emotivo para todos los aquí presentes.

Hoy estamos todos aquí reunidos por-
que además de celebrar la candelaria que 
coincide con la presentación del Niño (y 
algún otro evento más), para nosotros hay 
una doble conmemoración, pues celebra-
mos la inauguración e introducción oficial 
de Vida Creixent (VC) dentro de la diócesis 
de Sant Feliu de Llobregat.

Después de un largo camino recorrido, 
tenemos que agradecer la acogida y ge-
nerosidad del señor obispo, la ayuda del 
vicario general Mn. Jaume Berdoy y el tra-
bajo de nuestro nuevo consiliario, Mn. Xa-
vier Ribas. Sin la colaboración y ayuda de 
ellos no hubiéramos podido culminar esta 
etapa y formar parte de esta joven diócesis 
de la que nos sentimos orgullosos.

Ya sabemos que no vamos a estar so-
los, y si hemos llegado hasta aquí con 
vuestra ayuda, os la seguiremos pidiendo 

Pregària ecumènica per la unitat dels 
cristians 

Sant Feliu de Llobregat, 25-1-15

Divendres 23 de gener, a les 19.00 h, a la 
Catedral de Sant Feliu de Llobregat, es va 
celebrar la trobada ecumènica, dins de 
la Setmana de Pregària per la Unitat dels 
Cristians. La celebració fou presidida pel 
bisbe Agustí Cortés, al costat de les dife-
rents confessions cristianes: la Sra. Joana 
Ortega Raya, delegada d’Ecumenisme de 
l’Església Evangèlica de Catalunya; la Sra. 
Manuela Fuentes, vídua del pastor Enric 
Capó; el pastor Felip Carmona i el P. diaca 
José Santos de l’Església Ortodoxa Patriar-
cat de Sèrbia. Després de la celebració, 
el bisbe Agustí va convidar a la Casa de 
l’Església a aquests representants a un re-
frigeri. Va ser un temps de reflexió, diàleg 
i d’intercanvi mutu, que enriquí possibili-
tats de relacions conjuntes durant la resta 
de l’any, amb el desig d’avançar tots junts 
en el camí de la reconciliació.

[ ] [ ]Ecumenisme Evangelització i 
Apostolat Seglar
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1 errores pasados, y pienso que los mayores 

podemos y tenemos que aportar nuestras 
vivencias.

Vivimos hoy en un mundo en el que las 
respuestas de la ciencia y de la técnica 
reemplazan (o quieren reemplazar) a la 
experiencia de los años vividos, y aquí es 
donde tenemos mucho que decir, hacer y 
aconsejar. Nuestra vida está dominada por 
los afanes, la agitación y no raramente por 
la neurosis, es una vida desordenada que 
olvida los interrogantes indispensables 
sobre la dignidad y el destino del hombre.

Para terminar, sólo quiero decir, con 
sencillez y humildad pero con decisión que 
deseamos caminar juntos en esta diócesis 
que en el día de hoy nos abre sus puertas, 
y sabremos hacer honor a esta apertura 
con amor, amistad, espiritualidad y apos-
tolado. Este es el lema y el símbolo de 
nuestro movimiento.

Gracias.

para que todos unidos podamos alcanzar 
las metas que nos proponemos. Por todo, 
os damos las gracias.

Me vais a permitir muy brevemente 
hacer un poco de historia de este movi-
miento, del que yo, provisionalmente, soy 
portavoz.

¿Qué es Vida Creixent?
Es un movimiento laico, moderno y di-

námico, de hombres y mujeres, adultos 
mayores con una nueva visión enriquece-
dora de la vida. Estamos comprometidos 
con la Iglesia y con la sociedad y tenemos 
muy asumido que estamos jubilados de 
la vida laboral ordinaria pero seguimos 
comprometidos y en activo en la vida so-
cial, teniendo muy en cuenta que esta 
independencia que nos da la jubilación, 
la tenemos que aprovechar para seguir 
impartiendo generosamente todos nues-
tros conocimientos y experiencias, para 
contribuir en lo posible a hacer un mundo 
más tranquilo, generoso, comprensible, 
transparente y tolerante, dando ejemplo 
y testimonio de amor, serenidad, alegría, 
fortaleza, esperanza e ilusión. Sobre todo, 
sabiendo comprender los unos a los otros, 
sin mirar procedencia, lengua, creencia o 
ideología, siempre teniendo en cuenta que 
por encima de todo está nuestra fe y muy 
especialmente el ser humano. El hombre o 
mujer que forma parte activa de este movi-
miento no está para dirigir; nuestra misión 
es servir.

Por eso mismo, una de nuestras misio-
nes es, en lo posible, estar al lado de las 
nuevas generaciones, pues vamos viendo 
que van perdiendo el sentido de la historia 
y por lo tanto olvidan sus principios reli-
giosos. Una sociedad que ignora su histo-
ria y olvida (por comodidad) sus deberes 
religiosos tiene el peligro de caer en los 
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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

de la nova Delegació de Mans Unides, tal i 
com s’estableix als Estatuts de Mans Uni-
des, la qual s’establirà al Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat.

Demanar-vos l’aprovació dels/de les 
candidats/tes a president/ta de la Delega-
ció Mans Unides Sant Feliu de Llobregat.

Considerar candidat, però condicionat 
a d’altres membres que també s’hi poden 
presentar, al Sr. Josep M. Oró i Navarro, ac-
tual delegat de Gelida, que condiciona la 
seva candidatura amb el treball en equip 
de la Sra. Teresa Gisbert, actual delegada 
de Vilanova, i la Sra. Anna M. Duran, actual 
delegada de Sant Sadurní d’Anoia.

Reunir tots els membres de Mans Uni-
des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
al matí del dia 18 de desembre de 2014 a 
la Casa de l’Església del Bisbat de Sant Fe-
liu de Llobregat en Assemblea Constituent 
per a procedir a la votació.

Finalment, després de fer el recompte 
de vots, amb la vostra aprovació, procedir 
al nomenament del nou/va president/a, i 
a continuació formalitzar el pas a la nova 
Delegació de Mans Unides dins el Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat.

Esperem de vostè, Sr. bisbe Agustí, 
l’aprovació de tots els punts aquí especi-
ficats i en qualsevol cas estem a la seva 
disposició per tal d’aclarir o modificar-los. 

Josep M. Oró, Teresa Gisbert i Anna M. Duran

Carta de presentació del president de 
Mans Unides-Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 2-2-2015

Benvolguts mossens,
Coincidint amb el desè aniversari de la 

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, l’ONGD 

Carta dels representants de Mans Unides 
al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 25-11-2014

A l’atenció del Sr. Bisbe Agustí Cortés:
Els representants de Mans Unides, 

infrascrits, vàrem rebre de part vostre el 
suggeriment de crear una nova Delegació 
de Mans Unides al Bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat per tal de normalitzar la si-
tuació actual de dependència del bisbat 
de Barcelona i assumir la plena responsa-
bilitat dins el nostre bisbat. 

A tal efecte, i després d’entrevistar-nos 
personalment amb vostè, de diverses reu-
nions amb el Sr. Joan Martí, actual presi-
dent la delegació de Mans unides de Bar-
celona, amb el favor de Serveis Centrals de 
la delegació a Madrid, ens plau notificar-li 
les conclusions a les quals finalment hem 
arribat amb total consens:

Considerar formalment factible el fet 
d’assumir aquest encàrrec des del desig 
del Sr Bisbe Agustí i escoltar els seus con-
sells.

Trametre a tots els membres de Mans 
Unides de l’àmbit del Bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat, una carta detallant la vostra 
petició i demanar-los la seva participació 
en l’elecció del/de la president/presidenta 

[ ]Mans Unides
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1 Mans Unides té presencia al nostre Bisbat 

des de primers d’any. Aquesta creació ha 
estat per voluntat expressa del Sr. Bisbe 
Agustí que, després de diverses reunions 
i trobades, ha donat com a resultat final 
la celebració d’eleccions el passat 18 de 
desembre de 2014 per part de tots els 
membres de la demarcació, en presència 
del Sr. Joan Martí, President Delegat de 
Barcelona, el Sr Bisbe Agustí Cortés, Mn. 
Joan-Pere Pulido, Secretari general i Can-
celler del Bisbat, i amb el vist i plau de la 
Presidenta nacional de MMUU, la Sra. So-
ledad Suárez.

D’aquesta manera hem arribat a ser in-
dependents tal i com ho són altres moltes 
delegacions d’arreu de l’Estat. En aquesta 
nova delegació pretenem estar més a prop 
de les parròquies, confiant amb la seva col-
laboració. Cerquem voluntaris amb l’espe-
rit evangèlic que caracteritza la nostra or-
ganització, esperant ser representats dins 
de cadascuna de les nostres parròquies.

Aquest any apadrinem un projecte 
que és únic per a tot el Bisbat, del qual 
es responsabilitza i porta a terme Càri-
tas Mauritània. Us animem que les Càri-
tas parroquials hi participin, organitzant 
alguna acció independent de la col·lecta 
específica de MMUU del dia 8 de febrer. 
És una ocasió per fer arribar el missatge 
Evangèlic de la nostra Església a tota la 
societat reflectida a les benaurances.

Per alguna consulta o ajut ens podeu 
trobar a la Casa de l’Església, a la 3a. plan-
ta, els dilluns, dimarts, dimecres i diven-
dres, de 10 a 13 h. El nostre correu electrò-
nic és: santfeliu@mansunides.org.

Atentament,

Josep M. Oró, president
i l’equip de Mans Unides Sant Feliu de Llobregat   
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1 Els actes previstos per aquesta comme-

moració són els següents:
13 de gener a les 19.00 h. Vespres so-

lemnes a l’Església de Santa Maria d’Èga-
ra, presidides per Mons. Salvador Cristau, 
Bisbe auxiliar.

27 de gener a les 11.00 h, sessió dels 
bisbes de la Conferència Episcopal Tarra-
conense a La Seu d’Ègara i a les 13.30 h, 
recepció oficial amb el Sr. Jordi Ballart, Al-
calde de Terrassa.

20 de febrer a les 20.30 h, escola de 
pregària per a joves a l’Església de San-
ta Maria presidida per Mons. Josep Àngel 
Saiz Meneses, Bisbe diocesà.

26 de febrer a les 19.00 h, conferència 
sobre “El Concili d’Ègara” a càrrec del Dr. 
David Abadias Aurín, Cap d’Estudis de la 
Facultat d’Història de l’Església, Arqueo-
logia i Arts Cristianes Antoni Gaudí, a l’Es-
glésia de Santa Maria d’Ègara.

7 de març a les 12.30 h. Trobada cate-
quètica i musical d’infants a La Seu d’Èga-
ra, després de la sessió infantil de Cinema 
Espiritual amb motiu de la Setmana de Ci-
nema Espiritual.

23 de maig a les 18.00 h. Via lucis 
(camí de la llum) des de Santa Maria 
d’Ègara (antiga catedral) a la Catedral del 
Sant Esperit amb la participació de diver-
ses corals, i a les 20.00 h, Missa en ritu 
hispanomossàrab a la Catedral, presidida 
per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bis-
be diocesà. 

26, 27 i 28 de juny a les 21.00 h, “Llum 
de llum”, espectacle musical religiós a La 
Seu d’Ègara amb la col·laboració de dife-
rents entitats populars.

28 de juny a les 20.00 h. Missa presi-
dida per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, 
Bisbe diocesà, a la parròquia de Sant Pere, 
amb motiu de la festa titular.

Celebració del 1400 aniversari del Concili 
d’Ègara

El proper dimarts dia 13 de gener s’escau 
el 1400 aniversari de la celebració del Con-
cili d’Ègara, una de les fites més impor-
tants en la història de la diòcesi d’Ègara. 

L’actual diòcesi de Terrassa té una pro-
funda vinculació amb aquella diòcesi que 
existí als inicis del cristianisme en el mateix 
territori i que subsistí fins a començaments 
del segle VIII, les restes arquitectòniques 
de la qual es troben en el conjunt de les Es-
glésies de Sant Pere, La Seu d’Ègara.

Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe 
de Terrassa, ens recorda que “la diòcesi 
de Terrassa, creada el 15 de juny de 2004, 
és hereva de la seu egarenca, i nosaltres 
som hereus d’aquells germans nostres 
que fa setze segles celebraven la seva fe 
cristiana, predicaven l’evangeli i compar-
tien els seus béns. Aquestes celebracions 
ens ajudaran a mantenir la memòria de les 
nostres arrels, a refermar els nostres fo-
naments, a tenir ben presents els nostres 
orígens. Us convido a participar en els ac-
tes que al llarg d’aquest any es faran amb 
aquest motiu. Avui més que mai ens convé 
revifar els valors que han fet gran la nostra 
història que ens ajuden a viure el present i 
ens obren a un futur d’esperança.“

[ ]Província 
Eclesiàstica 
de Barcelona
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D o c u m e n t s

Comunicat de la reunió n. 213

Barcelona, 28-1-2015

Els dies 27 i 28 de gener de 2015 ha tin-
gut lloc la reunió n. 213 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET). La reunió 
ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol 
Balcells, arquebisbe metropolità de Tarra-
gona i primat, i hi han assistit tots els seus 
membres.

La reunió s’ha iniciat a la ciutat de Ter-
rassa, i concretament en el conjunt de les 
Esglésies de Sant Pere, La Seu d’Ègara, 
per tal de commemorar el 1400 aniversari 
del Concili Tarraconense d’Ègara, ja que la 
diòcesi de Terrassa té una profunda vin-
culació amb aquella diòcesi que existí als 
inicis del cristianisme en el mateix territori 
i que subsistí fins a començaments del se-
gle VIII.

A l’Església de Santa Maria (antiga ca-
tedral), els bisbes han fet la pregària de 
l’hora Sexta, que ha presidit Mons. Josep 
Àngel Saiz i després han visitat el conjunt 
de les esglésies de Sant Pere i Sant Mi-
quel, que els ha mostrat Mn. Antoni Deu-
lofeu, rector de la parròquia de Sant Pere.

A les dependències de la casa rectoral, 
els bisbes han començat la reunió de tre-
ball fins al migdia en què han rebut la visi-

LA DIÒCESI D’ÈGARA:
En el territori que actualment forma part 

de la diòcesi de Terrassa existí a l’antigui-
tat la diòcesi d’Ègara, erigida a meitat del 
segle V com a desmembració de part del 
territori de la diòcesi de Barcelona, essent 
el seu primer bisbe Ireneu, i que subsistí 
fins a l’arribada dels sarraïns, a comença-
ments del segle VIII.

El territori que ocupava aquella diòcesi 
és imprecís, tot i que abraçava bona part 
del que actualment són les comarques del 
Vallès Oriental i Occidental, i s’endinsava 
en part del territori de les comarques del 
Baix Llobregat, l’Anoia i l’Alt Penedès.

D’aquella època ha arribat fins a l’actu-
alitat la llista d’un bon nombre dels bisbes 
que regiren aquella diòcesi: Ireneu, Nebri-
di, Taur, Sofroni, Eugeni, Vicenç i Joan.

El 13 de gener de l’any 615 es celebrà 
a Ègara un Concili provincial de la Tarraco-
nense. Hi van participar dotze bisbes i els 
representants d’uns altres dos. En les ac-
tes conciliars apareixen els noms, però no 
consten les seus episcopals. El text conci-
liar confirma les disposicions del Concili 
d’Osca (598) i fa referència a qüestions 
diverses sobre la vida i els costums dels 
eclesiàstics.

El conjunt monumental de les Esglési-
es de Sant Pere a Terrassa conté els vesti-
gis més importants d’aquella època. Està 
format per l’església de Santa Maria, que 
fou la Catedral de la diòcesi, l’església de 
Sant Miquel, que serví com a Martyrium, i 
l’església de Sant Pere, que servia com a 
parròquia, edificis reconstruïts posterior-
ment a aquella època (segle XII) i que han 
estat objecte de diverses restauracions en 
els darrers segles.

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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1 17 i 18 d’abril, coincidint amb el Centenari 

del Primer Congrés Litúrgic celebrat l’any 
1915, i que es portarà a terme a Barcelona 
i al Monestir de Montserrat.

El dia 28, al Seminari Conciliar de Bar-
celona, els bisbes han celebrat una sessió 
conjunta amb més de vuitanta superiors 
majors religiosos i altres religiosos i reli-
gioses, en ocasió de l’Any de la Vida Con-
sagrada. Aquest es va iniciar el passat 30 
de novembre, primer diumenge d’Advent, 
convocat pel Sant Pare Francesc i finalitza-
rà el dia 2 de febrer de 2016, festa de la 
Presentació del Senyor.

Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, i 
el P. Màxim Muñoz, president de la Unió 
de Religiosos de Catalunya (URC), han for-
mulat la seves reflexions sobre la invitació 
del papa Francesc a transmetre l’alegria 
de l’Evangeli i a una renovada missió de 
l’Església a casa nostra. Tots els assistents 
han pogut participar en un diàleg obert 
sobre la Vida Religiosa i la seva aportació 
al conjunt del treball pastoral de l’Església 
a les nostres diòcesis, des de la diversitat 
dels carismes.

S’ha projectat també un suggestiu ví-
deo, preparat per la URC, sobre el passat 
i el present de la presència religiosa a les 
diòcesis de Catalunya.

Al migdia s’ha celebrat l’Eucaristia, a 
l’església del Seminari Conciliar de Barce-
lona, presidida pel Cardenal Lluís Martínez 
Sistach, que ha recordat que la vida religio-
sa és «un gran do de l’Esperit, que evan-
gelitza, transforma i humanitza la nostra 
societat».

En acabar la celebració, el P. Màxim 
Muñoz ha lliurat als bisbes i a tots els par-
ticipants el número 4 de la Col·lecció URC, 
publicat per Editorial Claret, en el qual s’hi 
troba la «Carta apostòlica als Consagrats 

ta del Sr. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa. 
Mons. Saiz, l’alcalde Ballart, Mons. Pujol i 
el cardenal Martínez Sistach han pronun-
ciat uns breus parlaments. Tots han desta-
cat la importància i la significació d’aques-
ta reunió dels bisbes de la Tarraconense 
a Terrassa, en l’escaiença de l’aniversari 
del Concili egarenc del 615, en el qual van 
participar dotze bisbes i els representants 
d’altres dos. En les seves actes conciliars 
apareixen els noms dels assistents, però 
no consten les seus episcopals. El text 
conciliar confirma les disposicions del 
Concili d’Osca (598) i fa referència a qües-
tions diverses sobre la vida i els costums 
dels eclesiàstics.

A la tarda del dia 27, els bisbes han 
prosseguit la reunió de treball a la Resi-
dència Maria Immaculada de Tiana i han 
tractat, entre d’altres, aquests temes:

• Mons. Vives, secretari de la CET, ha 
presentat als bisbes el Balanç econòmic 
de l’any 2014 i el Pressupost de l’any 2015 
del Fons Comú Interdiocesà, els quals han 
estat estudiats i aprovats. 

• Mons. Taltavull, president del Secre-
tariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), ha 
presentat als bisbes diversos projectes, 
com ara la publicació del Catecisme «Testi-
monis del Senyor» en català, i altres mate-
rials complementaris a aquest catecisme.

• Mons. Cortés, responsable de la Pas-
toral Familiar a la CET, ha exposat els line-
amenta del proper Sínode de bisbes sobre 
la família, que se celebrarà el proper oc-
tubre.

• Mons. Vives, president de la Comissió 
Interdiocesana de Litúrgia (CIL), ha pre-
sentat el programa del IV Congrés Litúrgic 
de Montserrat, que els bisbes de la Confe-
rència Episcopal Tarraconense i l’Abat de 
Montserrat convoquen per als propers 16, 
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D o c u m e n t s

Nota de prensa de la reunión de la Comi-
sión Permanente 

Madrid, 26-2-2015
 
La Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado en 
Madrid su CCXXXIV reunión los días 24 y 
25 de febrero.

Documentos para la próxima Asamblea 
Plenaria

Los obispos han conocido los trabajos 
realizados sobre tres documentos que se 
están elaborando actualmente:

- El documento “Iglesia servidora de los 
pobres”, de la Comisión Episcopal de Pas-
toral Social, presentado por su presidente, 
Mons. Juan José Omella;

- El informe sobre Distribución del Clero 
en España, realizado por la Comisión Epis-
copal del Clero y presentado por su presi-
dente, Mons. Jesús Catalá;

- El Plan Pastoral de la CEE para el pe-
ríodo 2016-2020, que ha presentado el 
obispo de Almería, Mons. Adolfo González 
Montes, miembro de la ponencia.

Los tres continuarán su estudio y se-
rán presentados en la próxima Asamblea 
Plenaria, que se celebrará del 20 al 24 de 
abril, y cuyo temario también ha sido apro-
bado por la Comisión Permanente.

en l’inici de l’Any de la Vida Consagrada» 
del papa Francesc i la «Carta en l’Any de 
la Vida Consagrada» dels Bisbes de Cata-
lunya. [ ]Conferència 

Episcopal 
Espanyola
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1 Templo Ciudad

Colegiata de Santa María de la Asun-
ción Medinaceli (Soria)

Parroquia de San Pau de Narbona Ange-
lesola (Lérida)

Iglesia Parroquial de Santa María del 
Rosario Gádor (Almería)

Santa Iglesia Catedral Zamora
Iglesia de San Francisco Guadix
Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas 

Madrid
Concatedral de San Julián Ferrol (La Co-

ruña)
Mons. Carlos Escribano, nuevo Consi-

liario Nacional de Manos Unidas
Los obispos de la Comisión Permanente 

han sido informados del nombramiento, 
por parte del Comité Ejecutivo, de Mons. 
Carlos Escribano, obispo de Teruel, como 
Consiliario Nacional de Manos Unidas. Su-
cede a Mons. Juan José Omella, obispo de 
Calahorra y la Calzada-Logroño, quien ocu-
paba el cargo desde el año 1999.

José Gabriel Vera, confirmado Director 
de la Oficina de Información

La Comisión Permanente ha confirma-
do al sacerdote navarro José Gabriel Vera 
Beorlegui como Director de la Oficina de 
Información de la Conferencia Episcopal 
Española, a tenor del Art. 6 §11 del Regla-
mento del Secretariado del Episcopado 
Español, cargo que desempeñaba en fun-
ciones desde el pasado mes de enero.

Temas de seguimiento y otros nombra-
mientos

Como es habitual, los obispos de la Co-
misión Permanente han sido informados 
sobre algunos asuntos de seguimiento y 
de las distintas comisiones episcopales.

Dentro del capítulo de nombramientos, 
la Comisión Permanente ha autorizado a 
la Comisión Episcopal de Migraciones, que 

Sínodo de la Familia
Los obispos han sido informados de 

los trabajos realizados por la Subcomi-
sión de Familia y Vida en torno a los Li-
neamenta y las preguntas enviadas por 
la Santa Sede, y a los criterios generales 
para la elaboración de la síntesis que se 
enviará a la Secretaría del Sínodo. El Sí-
nodo Ordinario sobre la familia se cele-
brará en el Vaticano, el próximo mes de 
octubre con el título “La Vocación y la 
misión de la familia en la Iglesia y en el 
mundo contemporáneo”.

Peregrinación de la Asamblea Plenaria 
a Ávila

En la reunión de la Comisión Permanen-
te, el obispo de Ávila, Mons. Jesús García 
Burillo, ha informado sobre el desarrollo 
del V Centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, que se cumple el 28 de 
marzo de 2015.

Uno de los actos programados por la 
CEE será la peregrinación de los obispos 
españoles a Ávila el próximo 24 de abril, 
como clausura de la reunión de la Asam-
blea Plenaria. Los prelados visitarán el 
Monasterio de la Encarnación y celebrarán 
la Eucaristía en el convento de La Santa. 
Seguidamente, se ha previsto una reunión 
en sesión plenaria, en el seminario dioce-
sano. Por la tarde, los obispos visitarán el 
monasterio de San José.

La CEE también organiza, a través de su 
departamento de Juventud, un Encuentro 
Europeo de Jóvenes que tendrá lugar en 
Ávila del 5 al 9 de agosto.

Convenio Fundación ENDESA
La Comisión Permanente ha aprobado 

las ayudas concedidas con cargo al con-
venio con la Fundación ENDESA para la 
iluminación de las siguientes catedrales y 
otros templos:
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General de la Asociación “Cristianos sin 
Fronteras” (CSF).

Sr. D. José Ángel Garro Muxica, laico de 
la Diócesis de San Sebastián, como Presi-
dente de la “Asociación de Bibliotecarios 
de la Iglesia en España” (ABIE).

preside Mons. Ciriaco Benavente Mateos, 
los nombramientos de Francisca Sánchez 
Vara como directora de la Sección de Infan-
cia y Juventud en Riesgo y de Ramón Ca-
maño Pacín como director del Apostolado 
del Mar. Sustituyen en el cargo, respecti-
vamente, a Oscar Olmos y Alberto Sirvent.

También ha autorizado a la Comisión 
Episcopal de Pastoral, que preside Mons. 
Sebastián Taltavull Anglada, el nombra-
miento del sacerdote de Sigüenza-Guada-
lajara Eugenio Abad Vega como Director 
del Departamento de Santuarios, Pere-
grinaciones y Piedad Popular, que se hará 
efectivo a partir del 1 de abril de 2015. Ac-
tualmente ocupa el cargo el P. Josep-Enric 
Parellada Bentz Mohamed.

Además han aprobado los siguientes 
nombramientos:

Sra. Dª. Susana Fernández Guisaso-
la, laica de la Archidiócesis de Oviedo, 
como Presidenta Nacional del Movimiento 
“Adoración Nocturna Femenina de España 
(ANFE)” (reelección).

Sr. D. Francisco Puyó Verdú, laico de la 
Archidiócesis de Madrid, como Presidente 
de la Asociación “PROMOCIÓN EKUMENE” 
de la Obra Misionera Ekumene.

Sr. D. Ricardo Loy Madera, laico de la 
Archidiócesis de Madrid, como Secretario 
General de “Manos Unidas”.

Sr. D. Daniel Sánchez Machota, laico 
de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, 
como Presidente de la “Federación de 
Scouts Católicos de Castilla-La Mancha”.

Rvdo. Sr. D. José Felipe Fernández Ló-
pez, sacerdote de la Diócesis de Ciudad 
Real, como Consiliario de la “Federación 
de Scouts Católicos de Castilla-La Man-
cha”.

Sr. D. Pedro Cea Pérez, laico de la Ar-
chidiócesis de Toledo, como Presidente 
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Missatge del papa Francesc per a la Qua-
resma 2015

Santa Seu, 4-10-2014

«Enfortiu els vostres cors» (Jm 5,8)

Benvolguts germans i germanes,
La Quaresma és un temps de renovació 

per a l’Església, per a les comunitats i per 
a cada creient. Però sobretot és un «temps 
de gràcia» (cf. 2Co 6,2). Déu no ens dema-
na res que no ens hagi donat abans: «Ja 
que Déu ens ha estimat primer, estimem 
també nosaltres» (1Jn 4,19). Ell no és indi-
ferent a nosaltres. Està interessat en cada 
un de nosaltres, ens coneix pel nostre 
nom, ens cuida i ens cerca quan el deixem. 
Cada un de nosaltres li interessa; el seu 
amor li impedeix ser indiferent a allò que 
ens passa. Però passa que quan estem bé 
i ens sentim a gust, ens oblidem dels al-
tres (quelcom que Déu Pare no fa mai), no 
ens interessen els seus problemes, ni els 
seus sofriments, ni les injustícies que pa-
teixen… Llavors el nostre cor cau en la indi-
ferència: jo estic relativament bé i a gust, i 
m’oblido dels qui no estan bé. Aquesta ac-
titud egoista, d’indiferència, té un abast, 
avui, d’una dimensió mundial, fins a tal 
punt que podem parlar d’una globalització 

de la indiferència. Es tracta d’un malestar 
que hem d’afrontar com a cristians.

Quan el poble de Déu es converteix al 
seu amor, troba les respostes a les pre-
guntes que la història li planteja contínua-
ment. Un dels desafiaments més urgents 
sobre els que vull detenir-me en aquest 
Missatge és el de la globalització de la in-
diferència.

La indiferència vers el proïsme i vers 
Déu és una temptació real també per als 
cristians. Per això necessitem sentir cada 
Quaresma el crit dels profetes que aixe-
quen la seva veu i ens desperten.

Déu no és indiferent al món, sinó que 
l’estima fins al punt de donar el seu Fill per 
la salvació de cada home. En l’encarnació, 
en la vida terrenal, en la mort i resurrec-
ció del Fill de Déu, s’obre definitivament la 
porta entre Déu i l’home, entre el cel i la 
terra. I l’Església és com la mà que manté 
oberta aquesta porta mitjançant la procla-
mació de la Paraula, la celebració dels sa-
graments, el testimoniatge de la fe que ac-
tua per la caritat (cf. Ga 5,6). Malgrat això, 
el món tendeix a tancar-se en ell mateix i a 
tancar la porta a través de la qual Déu en-
tra en el món i el món en ell. Així la mà, que 
és l’Església, mai no s’ha de sorprendre si 
és rebutjada, aixafada, ferida.

El poble de Déu, per tant, té necessitat 
de renovació, per a no ser indiferent i per 
a no tancar-se en ell mateix. Voldria propo-
sar-vos tres passatges per a meditar sobre 
aquesta renovació.

1. «Quan un membre sofreix, tots els al-
tres sofreixen amb ell» (1Co 12,26) – L’Es-
glésia

La caritat de Déu que trenca aquell tan-
cament mortal de la indiferència en nosal-
tres mateixos, ens l’ofereix l’Església amb 

[ ]Santa Seu
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cosa també pels qui són lluny, per aquells 
als quals mai no podríem arribar només 
amb les nostres forces, perquè amb ells i 
per ells preguem Déu per tal que tots ens 
obrim a la seva obra de salvació.

2. «On és el teu germà?» (Gn 4,9) – Les 
parròquies i les comunitats

El que hem dit per a l’Església universal 
cal traduir-ho en la vida de les parròquies i 
comunitats. En aquestes realitats eclesials, 
¿es té l’experiència que formem part d’un 
sol cos? ¿Un cos que rep i comparteix allò 
que Déu vol donar? ¿Un cos que coneix els 
seus membres més dèbils, pobres i petits, 
i se’n fa càrrec? O ens refugiem en un amor 
universal que es compromet amb els qui 
són lluny en el món, però oblida el Llàtzer 
assegut davant la seva porta tancada? (cf. 
Lc 16,19-31).

Per a rebre i fer fructificar plenament 
allò que Déu ens dóna cal superar els con-
fins de l’Església visible en dues direcci-
ons.

En primer lloc, unint-nos a l’Església del 
cel en la pregària. Quan l’Església terrenal 
prega, s’instaura una comunió de servei i 
de bé mutus que arriba davant Déu. Jun-
tament amb els sants, que van trobar la 
plenitud en Déu, formem part de la comu-
nió en la qual l’amor venç la indiferència. 
L’Església del cel no és triomfant perquè 
ha girat l’esquena als sofriments del món i 
gaudeix en solitari. Els sants ja contemplen 
i gaudeixen, gràcies al fet que, amb la mort 
i la resurrecció de Jesús, van vèncer defini-
tivament la indiferència, la duresa de cor i 
l’odi. Fins que aquesta victòria de l’amor 
no inundi tot el món, els sants caminen 
amb nosaltres, encara peregrins. Santa Te-
resa de Lisieux, doctora de l’Església, escri-
via convençuda que l’alegria en el cel per 
la victòria de l’amor crucificat no és plena 

els seus ensenyaments i, sobretot, amb el 
seu testimoniatge. Però només es pot tes-
timoniar allò que abans s’ha experimentat. 
El cristià és aquell que permet que Déu el 
revesteixi de la seva bondat i misericòrdia, 
que el revesteixi de Crist, per arribar a ser 
com ell, servent de Déu i dels homes. Ens 
ho recorda la litúrgia del Dijous Sant amb 
el ritu del lavatori dels peus. Pere no volia 
que Jesús li rentés els peus, però després 
va entendre que Jesús no volia ser només 
un exemple de com hem de rentar-nos els 
peus els uns als altres. Aquest servei no-
més el pot fer qui abans s’ha deixat rentar 
els peus per Crist. Només aquests tenen 
«part» amb ell (Jn 13,8) i així poden servir 
l’home.

La Quaresma és un temps propici per 
a deixar-nos servir per Crist i així arribar a 
ser com ell. Això passa quan escoltem la 
Paraula de Déu i quan rebem els sagra-
ments, en particular l’eucaristia. En ella 
ens convertim en allò que rebem: el cos 
de Crist. En ell no hi ha lloc per a la indife-
rència, que tan sovint sembla tenir tant de 
poder en els nostres cors. Qui és de Crist 
pertany a un sol cos i en ell no s’és indife-
rent davant els altres. «Quan un membre 
sofreix, tots els altres sofreixen amb ell, i 
quan un membre és honorat, tots els altres 
s’alegren amb ell» (1Co 12,26)

L’Església és communio sanctorum per-
què en ella hi participen els sants, però 
també perquè és comunió de coses san-
tes: l’amor de Déu que es va revelar en 
Crist i tots els seus dons. Entre aquests hi 
ha també la resposta dels qui es deixen to-
car per aquest amor. En aquesta comunió 
dels sants i en aquesta participació en les 
coses santes, ningú no té per a un mateix, 
sinó que allò que té és per a tots. I ja que 
estem units en Déu, podem fer alguna 
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1 mentre hi hagi un sol home a la terra que 

sofreixi i gemegui: «Espero molt no restar 
inactiva en el cel, el meu desig és continuar 
treballant per a l’Església i per a les àni-
mes» (Carta 254, 14 de juliol de 1897).

També nosaltres participem dels mèrits 
i de l’alegria dels sants, així com ells parti-
cipen de la nostra lluita i del nostre desig 
de pau i de reconciliació. La seva alegria 
per la victòria de Crist ressuscitat és per 
a nosaltres motiu de força per a superar 
tantes formes d’indiferència i de duresa 
de cor.

Per altra part, tota comunitat cristiana 
està cridada a traspassar el llindar que la 
posa en relació amb la societat que l’en-
volta, amb els pobres i els allunyats. L’Es-
glésia per naturalesa és missionera, no ha 
de quedar-se replegada en ella mateixa, 
sinó que és enviada a tots els homes.

Aquesta missió és el testimoniatge pa-
cient d’aquell que vol portar tota la realitat 
i cada home al Pare. La missió és allò que 
l’amor no pot callar. L’Església segueix Je-
sucrist pel camí que la porta a cada home, 
fins a l’extrem de la terra (cf. Ac 1,8). Així 
podem veure en el nostre proïsme el ger-
mà i la germana per qui Crist va morir i 
ressuscitar. Allò que hem rebut, ho hem 
rebut també per a ells. I, igualment, allò 
que aquests germans tenen és un do per a 
l’Església i per a tota la humanitat.

Benvolguts germans i germanes, com 
desitjo que els llocs on es manifesta l’Es-
glésia, en particular les nostres parròquies 
i les nostres comunitats, arribin a ser illes 
de misericòrdia enmig del mar de la indi-
ferència.

3. «Enfortiu els vostres cors» (Jm 5,8) – 
La persona creient

També com a individus tenim la temp-
tació de la indiferència. Estem saturats 

de notícies i d’imatges tremendes que 
ens narren el sofriment humà i, al mateix 
temps, sentim tota la nostra incapacitat 
per a intervenir. ¿Què podem fer per a no 
deixar-nos absorbir per aquesta espiral 
d’horror i d’impotència?

En primer lloc, podem pregar en la co-
munió de l’Església terrenal i celestial. 
No oblidem la força de la pregària de tan-
tes persones. La iniciativa 24 hores per 
al Senyor, que vull que se celebri a tota 
l’Església —també a nivell diocesà—, 
els dies 13 i 14 de març, és expressió 
d’aquesta necessitat de pregària.

En segon lloc, podem ajudar amb ges-
tos de caritat, arribant tant a les persones 
properes com a les llunyanes, gràcies als 
nombrosos organismes de caritat de l’Es-
glésia. La Quaresma és un temps propici 
per a mostrar interès per l’altre, com un 
signe concret, encara que sigui petit, de la 
nostra participació en la mateixa humani-
tat.

I en tercer lloc, el sofriment de l’altre 
constitueix una crida a la conversió, per-
què la necessitat del germà em recorda la 
fragilitat de la meva vida, la meva depen-
dència de Déu i dels germans. Si demanem 
humilment la gràcia de Déu i acceptem els 
límits de les nostres possibilitats, confia-
rem en les possibilitats infinites que ens 
reserva l’amor de Déu. I podrem resistir a 
la temptació diabòlica que ens fa creure 
que nosaltres sols podem salvar el món i a 
nosaltres mateixos.

Per a superar la indiferència i les nos-
tres pretensions d’omnipotència, vull de-
manar a tots que aquest temps de Quares-
ma es visqui com un camí de formació del 
cor, com va dir Benet XVI (carta encíclica 
Deus caritas est, 31). Tenir un cor miseri-
cordiós no significa tenir un cor dèbil. Qui 
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nicacions Socials tingués com a punt de 
referència la família. En efecte, la família 
és el primer lloc on aprenem a comunicar. 
Tornar a aquest moment originari ens pot 
ajudar, tant a comunicar de manera més 
autèntica i humana, com a observar la fa-
mília des d’un nou punt de vista.

Podem deixar-nos inspirar per l’episodi 
evangèlic de la visita de Maria a Elisabet 
(cf. Lc 1,39-56): «Tan bon punt Elisabet 
va sentir la salutació de Maria, l’infant va 
saltar dins les seves entranyes, i Elisabet 
quedà plena de l’Esperit Sant. Llavors va 
exclamar amb totes les forces: “Ets beneï-
da entre totes les dones i és beneït el fruit 
de les teves entranyes!”» (v. 41-42).

Aquest episodi ens mostra sobretot la 
comunicació com un diàleg que s’entrelli-
ga amb el llenguatge del cos. En efecte, la 
primera resposta a la salutació de Maria 
la dóna el nen saltant joiós dins el ventre 
d’Elisabet. Exultar per l’alegria de l’en-
contre és, en certa manera, l’arquetip i el 
símbol de qualsevol altra comunicació que 
aprenem fins i tot abans de venir al món. El 
si matern que ens acull és la primera «es-
cola» de comunicació, feta d’escolta i de 
contacte corporal, on comencem a familia-
ritzar-nos amb el món extern en un am-
bient protegit i amb el so tranquil·litzador 
del batec del cor de la mare. Aquest encon-
tre entre dos éssers a la vegada tan íntims, 
malgrat que encara tan estranys l’un de 
l’altre, és un encontre ple de promeses, 
és la nostra primera experiència de comu-
nicació. I és una experiència que ens fa 
comuns a tots, perquè tots nosaltres hem 
nascut d’una mare.

Després d’arribar al món, romanem 
en un «si», que és la família. Un si fet de 
persones diverses en relació; la família és 
el «lloc on s’aprèn a conviure en la dife-

vulgui ser misericordiós necessita un cor 
fort, ferm, tancat al temptador, però obert 
a Déu; un cor que es deixi impregnar per 
l’Esperit i guiar pels camins de l’amor que 
ens porten als germans i germanes; en 
definitiva, un cor pobre, que coneix les po-
breses pròpies i ho dóna tot per l’altre.

Per això, estimats germans i germanes, 
vull pregar amb vosaltres a Crist en aques-
ta Quaresma: «Fac cor nostrum secundum 
Cor tuum»: ‘Feu el nostre cor semblant al 
vostre’ (súplica de les lletanies al Sagrat 
Cor de Jesús). D’aquesta manera tindrem 
un cor fort i misericordiós, vigilant i gene-
rós, que no es deixi tancar en ell mateix i 
no caigui en el vertigen de la globalització 
de la indiferència.

Amb aquest desig asseguro la meva 
pregària per tal que tot creient i tota comu-
nitat eclesial recorri profitosament l’itine-
rari quaresmal, i us demano que pregueu 
per mi. Que el Senyor us beneeixi i la Mare 
de Déu us guardi.

Francesc, papa

Missatge del papa Francesc per a la XLIX 
Jornada mundial de les Comunicacions 
socials

Santa Seu, 23-1-2015

Comunicar la família: Ambient privilegiat 
de l’encontre en la gratuïtat de l’amor

El tema de la família es troba en el cen-
tre d’una reflexió eclesial profunda i d’un 
procés sinodal que preveu dos sínodes, 
un d’extraordinari —que s’acaba de cele-
brar— i un altre d’ordinari, convocat per 
al proper mes d’octubre. En aquest con-
text, he considerat oportú que el tema de 
la propera Jornada Mundial de les Comu-
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és la capacitat d’abraçar-se, de sostenir-se, 
d’acompanyar-se, de desxifrar les mirades 
i els silencis, de riure i plorar junts, entre 
persones que no s’han escollit i que, mal-
grat això, són tan importants les unes per 
a les altres. Reduir les distàncies, sortint 
els uns a l’encontre dels altres i acollint-se, 
és motiu de gratitud i d’alegria: de la salu-
tació de Maria i del salt de l’infant en brolla 
la benedicció d’Elisabet, a la qual segueix 
el bellíssim cant del Magníficat, en el qual 
Maria lloa el pla d’amor de Déu damunt 
seu i damunt del seu poble. D’un «sí» pro-
nunciat amb fe, sorgeixen conseqüències 
que van molt més enllà de nosaltres ma-
teixos i s’expandeixen pel món. «Visitar» 
comporta obrir les portes, no tancar-se en 
un mateix, sortir, anar vers l’altre. També 
la família està viva si respira obrint-se més 
enllà d’ella mateixa, i les famílies que fan 
això poden comunicar el seu missatge de 
vida i de comunió, poden donar consol i 
esperança a les famílies més ferides, i fer 
créixer l’Església mateixa, que és família 
de famílies.

La família és, més que cap altre, el lloc 
on, vivint junts la quotidianitat, s’experi-
menten els límits propis i aliens, els pro-
blemes petits i grans de la convivència, 
del posar-se d’acord. No existeix la família 
perfecta, però no s’ha de tenir por de la im-
perfecció, de la fragilitat, ni tan sols dels 
conflictes; s’ha d’aprendre a afrontar-los 
de manera constructiva. Per això, la famí-
lia en la qual, amb els límits i pecats pro-
pis, tots s’estimen, es converteix en una 
escola de perdó. El perdó és una dinàmica 
de comunicació: una comunicació que es 
desgasta, que es trenca, i que, mitjançant 
el penediment expressat i acollit, es pot 
reprendre i fer créixer. Un nen que aprèn 

rència» (exhortació apostòlica Evangelii 
gaudium, 66): diferències de gèneres i de 
generacions, que comuniquen més que res 
perquè s’acullen mútuament, perquè entre 
ells hi ha un vincle. I com més ampli és el 
ventall d’aquestes relacions i més diverses 
són les edats, més ric és el nostre ambient 
de vida. És el vincle allò que fonamenta la 
paraula, que per la seva part enforteix el 
vincle. Nosaltres no inventem les paraules: 
les podem utilitzar perquè les hem rebut. 
En la família s’aprèn a parlar la llengua 
materna, és a dir, la llengua dels nostres 
avantpassats (cf. 2Ma 7,25.27). Dins la fa-
mília es percep que d’altres ens han prece-
dit, i ens han posat en condicions d’existir 
i de poder, també nosaltres, generar vida i 
fer alguna cosa bona i bonica. Podem do-
nar perquè hem rebut, i aquest cercle vir-
tuós es troba en el cor de la capacitat de la 
família de comunicar-se i de comunicar; i, 
més en general, és el paradigma de qual-
sevol comunicació.

L’experiència del vincle que ens «prece-
deix» fa que la família sigui també el con-
text on es transmet aquesta forma fona-
mental de comunicació que és la pregària. 
Quan la mare i el pare posen a dormir els 
seus infants recent nascuts, sovint els con-
fien a Déu per tal que vetlli per ells; i quan 
els nens són una mica més grans, reciten 
amb ells les oracions senzilles, recordant 
amb afecte altres persones: els avis i altres 
familiars, els malalts i els qui pateixen, tots 
aquells que més necessiten l’ajuda de Déu. 
Així, la major part de nosaltres ha après en 
la família la dimensió religiosa de la comu-
nicació, que en el cristianisme està impreg-
nada d’amor, l’amor de Déu que se’ns dóna 
i que nosaltres oferim als altres.

El que ens fa entendre en la família allò 
que és veritablement la comunicació com 
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dels altres, de saturar qualsevol moment 
de silenci i d’espera, oblidant que «el si-
lenci és part integrant de la comunicació 
i sense ell no hi ha paraules amb densitat 
de contingut» (Benet XVI, Missatge per a 
la XLVI Jornada Mundial de les Comuni-
cacions Socials, 24 de gener de 2012). La 
poden afavorir si ajuden a explicar i com-
partir, a restar en contacte amb aquells qui 
són lluny, a agrair i a demanar perdó, a fer 
possible una vegada i una altra l’encontre. 
Redescobrint quotidianament aquest cen-
tre vital que és l’encontre, aquest «inici 
viu», sabrem orientar la nostra relació amb 
les tecnologies, en comptes de ser guiats 
per elles. També en aquest camp, els pares 
són els primers educadors. Però no se’ls 
ha de deixar sols; la comunitat cristiana 
està cridada a ajudar-los per a viure en el 
món de la comunicació d’acord amb els 
criteris de la dignitat de la persona huma-
na i del bé comú.

El desafiament que avui se’ns proposa 
és, per tant, tornar a aprendre a narrar, no 
simplement a produir i a consumir infor-
mació. Aquesta és la direcció vers la qual 
ens empenyen els potents i valuosos mit-
jans de la comunicació contemporània. La 
informació és important, però no és sufi-
cient, perquè sovint simplifica, contraposa 
les diferències i les altres visions, invitant 
a posar-se d’una part o d’una altra, en 
comptes d’afavorir una visió de conjunt.

La família, en conclusió, no és un camp 
en el qual se’ns comuniquen opinions, o 
un terreny on es combaten batalles ideo-
lògiques, sinó un ambient on s’aprèn a co-
municar en la proximitat i un subjecte que 
comunica, una «comunitat comunicant». 
Una comunitat que sap acompanyar, cele-
brar i fructificar. En aquest sentit, és pos-
sible restablir una mirada capaç de reco-

en la família a escoltar els altres, a parlar 
de manera respectuosa, expressant el seu 
punt de vista sense negar el dels altres, 
serà un constructor de diàleg i de reconci-
liació en la societat.

A propòsit de límits i de comunicació, 
tenen molt per ensenyar-nos les famílies 
amb fills afectats per una o més discapaci-
tats. El dèficit en el moviment, els sentits o 
l’intel·lecte suposa sempre una temptació 
a tancar-se; però pot convertir-se, gràcies 
a l’amor dels pares, dels germans i d’altres 
persones amigues, en un estímul per a obrir-
se, compartir, comunicar de manera inclusi-
va; i això pot ajudar l’escola, la parròquia, 
les associacions, per tal que siguin més aco-
llidores amb tots i no excloguin ningú.

A més, en un món on tan sovint es ma-
leeix, es parla malament, se sembra zitzà-
nia, es contamina el nostre ambient humà 
amb xafarderies, la família pot ser una 
escola de comunicació com a benedicció. 
I això també allí on sembla que preval in-
evitablement l’odi i la violència, quan les 
famílies estan separades entre elles per 
murs de pedra o per murs no menys impe-
netrables del prejudici i del ressentiment, 
quan sembla que hi ha bones raons per a 
dir «ja n’hi ha prou»; l’única manera per 
a trencar l’espiral del mal, per a testimo-
niar que el bé és sempre possible, per a 
educar els fills en la fraternitat, és en rea-
litat beneir en comptes de maleir, visitar 
en comptes de rebutjar, acollir en comptes 
de combatre.

Avui, els mitjans de comunicació més 
moderns, que són irrenunciables sobretot 
per als més joves, poden tant obstaculitzar 
com ajudar a la comunicació en la família i 
entre famílies. La poden obstaculitzar si es 
converteixen en una manera de sostrau-
re’s a l’escolta, d’aïllar-se de la presència 
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1 ces. L’any passat vam reflexionar sobre 

la benaurança dels pobres en l’esperit, 
situant-la en el context més ampli del 
sermó de la muntanya. Vam descobrir el 
significat revolucionari de les Benauran-
ces i la forta crida de Jesús a llançar-nos 
decididament a l’aventura de la recerca 
de la felicitat. Aquest any reflexionarem 
sobre la sisena Benaurança: «Feliços els 
nets de cor, perquè veuran Déu» (Mt 5,8).

1. El desig de felicitat
La paraula benaurats ‘feliços’, apareix 

nou vegades en aquesta primera gran 
predicació de Jesús (cf. Mt 5,1-12). És com 
una tornada que ens recorda la crida del 
Senyor a recórrer amb ell un camí que, 
malgrat totes les dificultats, condueix a la 
felicitat veritable.

Benvolguts joves, totes les persones 
de tots els temps i de qualsevol edat bus-
quen la felicitat. Déu ha posat en el cor de 
l’home i de la dona un anhel profund de 
felicitat, de plenitud. ¿No noteu que els 
vostres cors estan inquiets i a la recerca 
continuada d’un bé que pugui sadollar la 
seva set d’infinit?

Els primers capítols del llibre del Gènesi 
ens presenten la benaurança esplèndida 
a què estem cridats, que consisteix en la 
comunió perfecta amb Déu, amb els al-
tres, amb la naturalesa, amb nosaltres 
mateixos. L’accés lliure a Déu, a la seva 
presència i intimitat, formava part del seu 
projecte sobre la humanitat des dels orí-
gens i feia que la llum divina absorbís de 
veritat i transparència totes les relacions 
humanes. En aquest estat de puresa origi-
nal, no hi havia «màscares», subterfugis, 
ni motius per a amagar-se els uns dels al-
tres. Tot era net i clar.

Quan l’home i la dona cedeixen a la 
temptació i trenquen la relació de comu-

nèixer que la família continua sent un gran 
recurs, i no sols un problema o una insti-
tució en crisi. Els mitjans de comunicació 
tendeixen algunes vegades a presentar la 
família com si fos un model abstracte que 
cal defensar o atacar, en comptes d’una 
realitat concreta que s’ha de viure; o com 
si fos una ideologia d’un contra la d’algú 
altre, en comptes de l’espai on tots apre-
nem el que significa comunicar en l’amor 
rebut i lliurat. Narrar significa més aviat 
comprendre que les nostres vides estan 
entrelligades en una trama unitària, que 
les veus són múltiples i que cada una és 
insubstituïble.

La família més bonica, protagonista i 
que no representa cap problema, és la que 
sap comunicar, partint del testimoniatge, 
la bellesa i la riquesa de la relació entre 
home i dona, i entre pares i fills. No lluitem 
per a defensar el passat, sinó que treba-
llem amb paciència i confiança, en tots els 
ambients en què vivim quotidianament, 
per a construir el futur.

Francesc, papa. 

Missatge del papa Francesc per a la XXX 
Jornada mundial de la Joventut 2015

Vaticà, 31-01-2015

«Feliços els nets de cor, perquè veuran 
Déu» (Mt 5,8)

Benvolguts joves,
Continuem avançant en el nostre pele-

grinatge espiritual a Cracòvia, on tindrà 
lloc la propera edició internacional de la 
Jornada Mundial de la Joventut, el juliol de 
2016. Com a guia en el nostre camí, hem 
escollit el text evangèlic de les Benauran-
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cita en vosaltres el desig de fer de la vos-
tra vida quelcom gran» (Vetlla de pregària 
a Tor Vergata, 19 d’agost de 2000).

2. Benaurats els nets de cor…
Ara intentem aprofundir en el perquè 

aquesta benaurança passa a través de la 
puresa del cor. Abans que res, cal com-
prendre el significat bíblic de la paraula 
cor. Per a la cultura semita el cor és el 
centre dels sentiments, dels pensaments 
i de les intencions de la persona humana. 
Si la Bíblia ens ensenya que Déu no mira 
les aparences, sinó el cor (cf. 1Sa 16,7), 
també podríem dir que és des del nostre 
cor des d’on podem veure Déu. Això és 
així perquè el nostre cor concentra l’ésser 
humà en la seva totalitat i unitat de cos i 
ànima, la seva capacitat d’estimar i de ser 
estimat.

Pel que fa a la definició de net, la pa-
raula grega utilitzada per l’evangelista 
Mateu és katharos, que significa fona-
mentalment ‘pur’, ‘lliure de substàncies 
contaminants’. A l’Evangeli, veiem que 
Jesús rebutja una determinada concepció 
de puresa ritual lligada a l’exterioritat, 
que prohibeix el contacte amb coses i per-
sones (entre elles, els leprosos i els es-
trangers) considerades impures. Als fari-
seus que, com altres molts jueus d’aquell 
temps, no menjaven sense haver fet les 
ablucions i observaven moltes tradicions 
sobre la neteja dels objectes, Jesús els va 
dir categòricament: «No hi ha res del que 
entra a l’home des de fora que el pugui fer 
impur; només allò que surt de l’home el fa 
impur. […] Perquè de dintre el cor de l’ho-
me surten les intencions dolentes que el 
porten a relacions il·legítimes, robatoris, 
assassinats, adulteris, avarícies, maldats, 
enganys, llibertinatge, enveges, injúries, 
arrogància, insensatesa» (Mc 7,15.21-22).

nió i de confiança amb Déu, el pecat en-
tra en la història humana (cf. Gn 3). Les 
conseqüències es fan notar de seguida en 
les relacions amb ells mateixos, dels uns 
amb els altres, amb la natura. I són dra-
màtiques. La puresa dels orígens queda 
com contaminada. Des d’aquest moment, 
l’accés directe a la presència de Déu ja no 
és possible. Apareix la tendència a ama-
gar-se, l’home i la dona han de cobrir la 
seva nuesa. Sense la llum que prové de la 
visió del Senyor, veuen la realitat que els 
envolta de manera distorsionada, miop. 
La «brúixola» interior que els guiava en la 
recerca de la felicitat perd el punt d’orien-
tació, i la temptació del poder, del tenir i el 
desig de plaer costi el que costi els porta a 
l’abisme de la tristesa i de l’angoixa.

En els Salms trobem el crit de la huma-
nitat que, des del més endins de la seva 
ànima, clama Déu: «“Qui ens farà feliços?” 
Senyor, que sigui el nostre estendard la 
llum de la teva mirada!» (Sl 4,7). El Pare, 
en la seva bondat infinita, respon a aques-
ta súplica enviant el seu Fill. En Jesús, Déu 
assumeix un rostre humà. Amb la seva en-
carnació, vida, mort i resurrecció, ens redi-
meix del pecat i ens descobreix nous ho-
ritzons, impensables fins aquell moment.

I així, en Crist, benvolguts joves, troba-
reu el compliment ple dels vostres somnis 
de bondat i de felicitat. Només ell pot sa-
tisfer les vostres expectatives, sovint frus-
trades per les falses promeses mundanes. 
Com va dir sant Joan Pau II: «És ell la belle-
sa que tant us atrau; és ell qui us provoca 
amb aquesta set de radicalitat que no us 
permet deixar-vos portar pel conformisme; 
és ell qui us empeny a deixar les màscares 
que falsegen la vida; és ell qui us llegeix en 
el cor les decisions més autèntiques que 
d’altres voldrien sufocar. És Jesús qui sus-
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1 veritable. Us desitjo, estimats joves, que 

aquesta mirada de Crist, plena d’amor, us 
acompanyi durant tota la vostra vida.

Durant la joventut, emergeix la gran 
riquesa afectiva que hi ha en els vostres 
cors, el desig profund d’un amor veritable, 
meravellós, gran. Quanta energia hi ha en 
aquesta capacitat d’estimar i de ser esti-
mat! No permeteu que aquest valor tan 
preciós sigui falsejat, destruït o menystin-
gut. Això passa quan les nostres relacions 
estan marcades per la instrumentalització 
del proïsme per als fins egoistes propis, en 
ocasions com un mer objecte de plaer. El 
cor queda ferit i trist després d’aquestes 
experiències negatives. Us ho demano: no 
tingueu por de l’amor veritable, aquell que 
ens ensenya Jesús i que sant Pau descriu 
així: «L’amor és pacient, és bondadós; 
l’amor no té enveja, no és altiu ni orgullós, 
no és groller ni interessat, no s’irrita ni es 
venja; no s’alegra de fer el mal, sinó que 
troba el goig en la veritat. Tot ho excusa, 
tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta. 
L’amor no passarà mai» (1Co 13,4-8).

Al mateix temps que us convido a des-
cobrir la bellesa de la vocació humana a 
l’amor, us demano que us rebel·leu contra 
aquesta tendència tan estesa de banalit-
zar l’amor, sobretot quan s’intenta reduir-
lo només a l’aspecte sexual, privant-lo així 
de les seves característiques essencials 
de bellesa, comunió, fidelitat i responsabi-
litat. Benvolguts joves, «en la cultura de la 
provisionalitat, de la relativitat, molts pre-
diquen que l’important és “gaudir” el mo-
ment, que no val la pena comprometre’s 
per a tota la vida, fer opcions definitives, 
“per a sempre”, perquè no se sap què pas-
sarà demà. Jo, en canvi, us demano que si-
gueu revolucionaris, us demano que aneu 
contracorrent; sí, en això us demano que 

Per tant, en què consisteix la felicitat 
que surt d’un cor pur? Per la llista que fa 
Jesús dels mals que fan tornar l’home im-
pur, veiem que es tracta sobretot d’alguna 
cosa que té a veure amb el camp de les 
nostres relacions. Cadascú ha d’aprendre 
a descobrir allò que pot «contaminar» el 
seu cor, formar-se una consciència recta i 
sensible, capaç de «reconèixer quina és la 
voluntat de Déu, allò que és bo, agradable 
a ell i perfecte» (Rm 12,2). Si hem d’estar 
atents i cuidar adequadament la creació, 
per tal que l’aire, l’aigua, els aliments no 
estiguin contaminats, encara més hem de 
cuidar la puresa d’allò més preciós que 
tenim: els nostres cors i les nostres rela-
cions. Aquesta «ecologia humana» ens 
ajudarà a respirar l’aire pur que prové de 
les coses boniques, de l’amor veritable, de 
la santedat.

Una vegada us vaig preguntar: On te-
niu el vostre tresor? ¿En què descansa el 
vostre cor? (cf. Entrevista amb alguns jo-
ves de Bèlgica, 31 de març de 2014). Sí, els 
nostres cors poden aferrar-se a tresors ve-
ritables o falsos, en els quals poden trobar 
repòs autèntic o adormir-se, fent-se pere-
sosos i insensibles. El bé més preuat que 
podem tenir en la vida és la nostra relació 
amb Déu. Ho creieu així de veritat? Sou 
conscients del valor inestimable que teniu 
als ulls de Déu? Sabeu que ell us valora i us 
estima incondicionalment? Quan aques-
ta convicció desapareix, l’ésser humà es 
converteix en un enigma incomprensible, 
perquè precisament allò que dóna sentit a 
la nostra vida és saber-nos estimats incon-
dicionalment per Déu. Recordeu el diàleg 
de Jesús amb el jove ric (cf. Mc 10,17-22)? 
L’evangelista Marc diu que Jesús se’l va 
mirar i el va estimar (v. 21), i després el va 
convidar a seguir-lo per a trobar el tresor 
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Testament, quan Jesús va cridar els seus 
primers deixebles al llac de Genesaret i va 
fer el prodigi de la pesca miraculosa, Simó 
Pere se li va tirar als peus dient: «Aparta’t 
de mi, Senyor, que sóc un pecador!» (Lc 
5,8). La resposta no es va fer esperar: «No 
tinguis por. D’ara endavant seràs pesca-
dor d’homes» (v. 10). I quan un dels dei-
xebles de Jesús li va preguntar: «Senyor, 
mostra’ns el Pare, i no ens cal res més», el 
Mestre li va respondre: «Qui m’ha vist a mi 
ha vist el Pare» (Jn 14,8-9).

La invitació del Senyor a trobar-se amb 
ell s’adreça a cadascun de vosaltres, en 
qualsevol lloc o situació en què es trobi. És 
suficient «prendre la decisió de deixar-se 
trobar per ell, d’intentar-ho cada dia sense 
descans. No hi ha raó per a qui pensi que 
aquesta invitació no és per a ell» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 3). Tots som peca-
dors, amb la necessitat de ser purificats 
pel Senyor. Però només hem de fer un pe-
tit pas cap a Jesús per a descobrir que ell 
ens espera sempre amb els braços oberts, 
sobretot en el sagrament de la reconcilia-
ció, ocasió privilegiada per a trobar la mi-
sericòrdia divina que purifica i recrea els 
nostres cors.

Sí, estimats joves, el Senyor vol trobar-
se amb nosaltres, vol deixar-nos «veure» la 
seva mirada. Em preguntareu: «Però, com? 
També santa Teresa d’Àvila, que va néixer 
ara fa precisament cinc-cents anys a Espa-
nya, des de petita deia als seus pares: «Vull 
veure Déu.» Després va descobrir el camí 
de la pregària, que va descriure com «tratar 
de amistad, estando muchas veces tratan-
do a solas con quien sabemos nos ama» 
(Libro de la vida, 8, 5). Per això us pregun-
to: Reseu? ¿Sabeu que podeu parlar amb 
Jesús, amb el Pare, amb l’Esperit Sant, com 
es parla amb un amic? I no un amic qualse-

us rebel·leu contra aquesta cultura de la 
provisionalitat, que en el fons, creu que no 
sou capaços d’assumir responsabilitats, 
creu que no sou capaços d’estimar veri-
tablement. Jo tinc confiança en vosaltres, 
joves, i demano per vosaltres. Atreviu-vos 
a “anar contracorrent”. I atreviu-vos també 
a ser feliços» (Encontre amb els voluntaris 
de la JMJ de Rio de Janeiro, 28 de juliol de 
2013).

Vosaltres, joves, sou exploradors ex-
perts. Si us decidiu a descobrir el ric ma-
gisteri de l’Església en aquest camp, veu-
reu que el cristianisme no consisteix en 
una sèrie de prohibicions que apaguen les 
vostres ànsies de felicitat, sinó en un pro-
jecte de vida capaç d’atraure els nostres 
cors.

3. …perquè veuran Déu
En el cor de qualsevol home i dona 

ressona contínuament la invitació del Se-
nyor: «Busqueu la meva mirada» (Sl 27,8). 
Al mateix temps, hem de confrontar-nos 
sempre amb la nostra pobra condició de 
pecadors. És el que llegim, per exemple, 
en el Llibre dels Salms: «Qui pot pujar a la 
muntanya del Senyor? Qui pot estar-se en 
el seu temple sant? El qui té el cor sincer i 
les mans sense culpa» (Sl 24,3-4). Però no 
tinguem por ni ens desanimem: a la Bíblia 
i en la història de cadascun de nosaltres 
veiem que Déu sempre fa el primer pas. 
Ell és qui ens purifica per tal que siguem 
dignes d’estar a la seva presència.

El profeta Isaïes, quan va rebre la cri-
da del Senyor perquè parlés en nom seu, 
es va espantar: «Ai de mi! Estic perdut! 
Jo que sóc un home de llavis impurs!» (Is 
6,5). Però el Senyor el va purificar per mit-
jà d’un àngel que li va tocar la boca i li va 
dir: «Ha desaparegut la teva culpa, ha es-
tat esborrat el teu pecat» (v. 7). En el Nou 
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1 derar la crida a la vida consagrada i al sa-

cerdoci. Quina meravella veure joves que 
abracen la vocació de lliurar-se plenament 
a Crist i al servei de la seva Església. Feu-
vos la pregunta amb cor net i no tingueu 
por d’allò que Déu us demani. A partir del 
vostre «sí» a la crida del Senyor us con-
vertireu en noves llavors d’esperança en 
l’Església i en la societat. No ho oblideu. 
La voluntat de Déu és la nostra felicitat.

4. En camí cap a Cracòvia
«Feliços els nets de cor, perquè veuran 

Déu» (Mt 5,8). Estimats joves, com veieu, 
aquesta Benaurança toca molt de prop la 
vostra vida i és una garantia de la vostra 
felicitat. Per això us ho repeteixo una vega-
da més: atreviu-vos a ser feliços.

Amb la Jornada Mundial de la Joventut 
d’enguany comença la darrera etapa del 
camí de preparació de la propera gran cita 
mundial dels joves a Cracòvia, l’any 2016. 
Ara fa trenta anys que sant Joan Pau II va 
instituir en l’Església les Jornades Mundials 
de la Joventut. Aquest pelegrinatge juvenil a 
través dels continents, sota la guia del Suc-
cessor de Pere, ha estat veritablement una 
iniciativa providencial i profètica. Donem 
gràcies al Senyor pels fruits abundants que 
ha donat en la vida de molts joves arreu del 
món. Quants descobriments importants, 
sobretot el de Crist camí, veritat i vida, i el 
de l’Església com una família gran i acolli-
dora. Quants canvis de vida, quantes deci-
sions vocacionals han tingut lloc en aques-
tes trobades. Que el sant Pontífex, patró de 
la JMJ, intercedeixi pel nostre pelegrinatge 
a la seva estimada Cracòvia. I que la mirada 
maternal de la Benaurada Verge Maria, la 
plena de gràcia, tota bellesa i tota puresa, 
ens acompanyi en aquest camí.

Francesc, papa. 

vol, sinó el millor amic, l’amic de més con-
fiança. Proveu de fer-ho, amb senzillesa. 
Descobrireu allò que deia un pagès d’Ars al 
seu sant Rector: Quan estic resant davant 
del sagrari, «jo el miro i ell em mira» (Cate-
cisme de l’Església catòlica, 2715).

També us convido a trobar-vos amb el 
Senyor llegint freqüentment la Sagrada Es-
criptura. Si encara no hi esteu acostumats, 
comenceu pels Evangelis. Llegiu cada dia 
un passatge. Deixeu que la Paraula de Déu 
parli als vostres cors, que sigui llum per als 
vostres passos (cf. Sl 119,105). Descobriu 
que es pot «veure» Déu també en el ros-
tre dels germans, especialment dels més 
oblidats: els pobres, els famolencs, els as-
sedegats, els estrangers, els presos (cf. Mt 
25,31-46). Heu tingut alguna experiència? 
Estimats joves, per entrar en la lògica del 
regne de Déu cal reconèixer-se pobre amb 
els pobres. Un cor pur és necessàriament 
també un cor despullat, que sap abaixar-se 
i compartir la vida amb els més necessitats.

L’encontre amb Déu en la pregària mit-
jançant la lectura de la Bíblia i en la vida fra-
ternal us ajudarà a conèixer millor el Senyor 
i a vosaltres mateixos. Com els va passar 
als deixebles d’Emmaús (cf. Lc 24,13-35), 
la veu de Jesús farà abrusar el vostre cor i 
us obrirà els ulls per a reconèixer la seva 
presència en la història personal de cadas-
cun de vosaltres, descobrint així el projecte 
d’amor que té per a les vostres vides.

Alguns de vosaltres sentiu o sentireu 
la crida del Senyor al matrimoni, a formar 
una família. Avui molts penseu que aques-
ta vocació està «passada de moda», però 
no és cert. Precisament per això, tota la co-
munitat eclesial està vivint un període es-
pecial de reflexió sobre la vocació i la mis-
sió de la família en l’Església i en el món 
contemporani. A més, us convido a consi-
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D o c u m e n t s

una solució”. Com a conseqüència de la 
terrible destrucció causada per la guer-
ra de l’any passat, la nostra presència va 
recordar a la petita comunitat cristiana de 
Gaza que no ha estat oblidada.

Desenes de milers de famílies de Gaza no 
tenen un habitatge adequat. En aquest úl-
tim període de fred polar, almenys dos nens 
van morir d’hipotèrmia. El bloqueig continu 
impedeix la reconstrucció i contribueix dra-
màticament a la desesperació que mina la 
legítima esperança dels Israelians per la 
seva seguretat. Però també crea nivells into-
lerables d’atur i empeny les persones sen-
zilles cap a la pobresa més extrema. Tot i la 
devastació, les aterridores escenes de des-
trucció que hem vist, i els temors d’una altra 
guerra que hem pogut escoltar, l’esperança 
és viva a Gaza. Hem vist famílies que recons-
trueixen les seves vides amb determinació. 
Hem vist una petita comunitat cristiana amb 
una fe enorme. Hem admirat la tenacitat de 
molts voluntaris. Hem visitat l’escola “Sa-
grada Família”, on Musulmans i Cristians 
estudien i juguen junts en harmonia. Ens 
hem reunit amb les Germanes del Sant Ro-
sari, que fidels a la seva cofundadora la bea-
ta Marie-Alphonsine, que aquest any serà 
canonitzada pel papa Francesc, realitzen un 
ministeri profètic d’educació. Hem celebrat 
la missa amb les Germanes Carmelites del 
Carmel de Betlem. La seva fundadora la bea-
ta Mariam Baouardy, és una altra cristiana 
Palestina que dóna testimoni de la santedat 
que encara sorgeix en aquesta terra, i també 
ella serà canonitzada aviat.

Els líders polítics han de defensar la 
dignitat humana de la població de Gaza. 
Un estudiant ens va dir, de manera pu-
nyent, que havia rebut un correu electrò-
nic durant la guerra en què li preguntaven 
si necessitava menjar, roba o habitatge. 

XV reunió de la Coordinadora de bisbes 
d’Europa i Amèrica amb els bisbes de Ter-
ra Santa en suport dels cristians 

Barcelona, 15-1-2015

Declaració de la Coordinació de Conferèn-
cies Episcopals en suport de l’Església a 
Terra Santa: La dignitat humana com a fo-
nament de la pau. 

Adjuntem la Declaració que han fet els 
bisbes que han participat al pelegrinatge 
en suport de l’Església a Terra Santa:

Els Bisbes membres de la Coordinadora 
de les Conferències Episcopals en suport 
de l’Església a Terra Santa hem vingut a 
pregar i a donar suport a la comunitat cris-
tiana, per promoure la pau i la dignitat hu-
mana en aquesta terra dividida.

Hem vist les tràgiques conseqüències 
del fracàs de la política nacional i interna-
cional per a aconseguir la pau. La dignitat 
humana ve donada per Déu i és absoluta. 
L’actual conflicte amenaça la dignitat dels 
Palestins i dels Israelians, però sobretot el 
nostre compromís amb els pobres ens ur-
geix a donar suport a les persones que pa-
teixen a Gaza. Fa un any, vam definir la si-
tuació de Gaza com “un desastre realitzat 
per l’home, un escàndol desconcertant, 
una injustícia que demana a la humanitat 

[ ]Altres
informacions
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1 les dues parts, perquè cessi la violència i 

s’assoleixi una solució que permeti, tant al 
poble Palestí com a l’Israelià, viure final-
ment en pau, dins d’unes fronteres clara-
ment establertes i reconegudes interna-
cionalment, de manera que “la solució de 
dos Estats” es faci efectiva.»

El camí de la pau exigeix el respecte 
dels drets humans d’Israelians i Palestins. 
La nostra pregària alimenta l’esperança 
que fa possible la pau. Demanem a tots 
els cristians que preguin pels Jueus, els 
Cristians i els Musulmans d’aquesta terra 
que anomenem Santa.

Bisbe Stephen Ackermann, Alemanya
Arquebisbe Stephen Brislin, Sud-àfrica

Bisbe Raymond Browne, Irlanda
Bisbe Peter Bürcher, Dinamarca, Finlàndia, 

Islàndia, Noruega i Suècia
Bisbe Oscar Cantú, E.U.A.

Bisbe Christopher Chessun, Església d’Anglaterra
Bisbe Michel Dubost, França

Arquebisbe Ricardo Fontana, Itàlia
Bisbe Lionel Gendron, Canadà

Bisbe Felix Gmür, Suïssa
Arquebisbe Patrick Kelly, Anglaterra i Gal·les

Bisbe William Kenney, Anglaterra i Gal·les, 
COMECE

Bisbe Declan Lang, Anglaterra i Gal·les
Bisbe Kieran O’Reilly, Irlanda

Bisbe Thomas Maria Renz, Alemanya
Arquebisbe Joan-Enric Vives, Espanya.

NOTA:
Des de 1998, la Coordinadora de les 

Conferències Episcopals en suport de l’Es-
glésia a Terra Santa es reuneix per invitació 
de l’Assemblea d’Ordinaris Catòlics a Terra 
Santa. Per un mandat exprés de la Santa 
Seu, la Coordinadora de Terra Santa es 
reuneix cada mes de gener a Terra Santa, 
concentrant-se en l’oració, el pelegrinatge 
i la persuasió, amb l’objectiu d’actuar en 
solidaritat amb la comunitat cristiana, ja 
que aquesta experimenta fortes pressions 
polítiques i socioeconòmiques.

Va respondre, sense amargor, que el que 
necessitava era dignitat. Les persones de 
bona voluntat d’ambdues parts del con-
flicte volen el mateix, una vida digna de la 
persona humana.

En els propers mesos continuarem opo-
sant-nos al projecte de construcció del mur 
a la Vall de Cremisan, ja que això significaria 
la pèrdua de les terres i del sosteniment de 
moltes famílies cristianes. Aquesta situació 
és tràgicament un microcosmos respecte 
a la qüestió de la terra. Seguirem també 
oposant-nos a l’expansió del programa 
dels assentaments, il·legals segons el dret 
internacional, de la qual hem estat testimo-
nis directes a Hebron. El seu impacte en la 
llibertat de circulació dels Palestins i en la 
confiscació de terres és simplement injust.

Després del fracàs de les negociacions 
i la consegüent violència del 2014, convi-
dem urgentment els poders públics a ser 
creatius, a trobar nous enfocaments, per a 
construir ponts, no murs. Hem d’humanit-
zar el conflicte afavorint una major interac-
ció entre Israelians i Palestins. La pau no-
més arribarà quan totes les parts respectin 
el fet que la Terra Santa és sagrada per a 
les tres religions i és la llar de dos pobles.

Conscients que aquest any hem cami-
nat seguint les petjades del papa Francesc, 
fem nostre el seu recent Discurs davant el 
Cos Diplomàtic :

«El meu pensament es dirigeix, sobre-
tot, a l’Orient Mitjà, començant per l’esti-
mada terra de Jesús, que he tingut l’alegria 
de visitar el passat mes de maig i a la qual 
no ens cansarem mai de desitjar la pau. 
Així ho vam fer, amb extraordinària intensi-
tat, al costat del llavors President israelià, 
Shimon Peres, i el President palestí, Mah-
mud Abbas, amb l’esperança ferma que es 
puguin reprendre les negociacions entre 
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