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Escrits
dominicals

Descans i consol (1-3-2015)
Caminem al costat de Jesucrist, perquè Ell
és la Vida i cap a Ell, perquè és la Veritat.
Alguns afegirien que “caminem també per
Ell”, perquè és el Camí. En això consisteix
tota la vida cristiana.
Uns insisteixen en la dificultat del camí,
les seves exigències, l’esforç que requereix ser cristià veritable. Uns altres, per
contra, volen donar una imatge més positiva i subratllen que el cristianisme és un
camí d’alegria i de pau. Uns reconeixen
que el camí de la fe, amb les seves renúncies, supera les nostres forces. Uns altres
sostenen que si ens proposem de debò seguir caminant, arribarem a la meta.
Sens dubte no tot són llàgrimes i sofriment en la vida cristiana. L’itinerari cristià
és d’autèntica felicitat.
Santa Teresa en el llibre 4t de Las Moradas ens parla de “contentos” (o “consuelos”) i “gustos” que trobem en el camí.
El segon diumenge de Quaresma contemplem els deixebles Pere, Joan i Jaume,
compartint amb Jesús un moment de plena
pau i assossec. Què direm, doncs, sobre el
camí cristià?
En santa Teresa són molt presents el
que ella denomina “mercedes o regalos”
que el Senyor ens fa. No fou en absolut
una santa trista, sinó tot el contrari. Sense

aquests regals no tindria sentit la lloança i
l’agraïment al Senyor. Però distingeix entre “contentos” o “consuelos” i “gustos”.
Aquells provenen del nostre esforç, són
com l’aigua que arriba al nostre camp a
través d’enginy i treball, com, per exemple, quan la pugem mitjançant una sínia
i uns canals. Els gustos, per contra, vénen directament de Déu, com l’aigua que
raja en el nostre camp de la font mateixa.
Aquells són com la satisfacció d’haver fet
bé les coses. Aquests vénen quan Déu
gratuïtament ho concedeix. En definitiva
l’alegria i la pau estan presents en el camí
cristià i tot ve del Senyor.
Per ella “gaudir” de Déu i de la seva
pau és entrar en “oració de quietud”. El
cor “s’eixampla o dilata”, com diu el Salm
118,32. Nosaltres veiem alguna cosa semblant en el que van experimentar els deixebles en el Tabor. Era “el fet de trobar-s’hi
bé”, amb Jesús, dins d’aquell núvol, sentint a prop la seva presència i la dels germans, escoltant la veu clara del Pare declarant el seu amor. Però també hi veiem que
el goig els va venir regalat als tres deixebles, van ser sorpresos per un do tan gran.
I tot i així, van haver de fer l’esforç de pujar
amb Jesús, fer-li cas i caminar fins a arribar
al cim. Sentien la satisfacció d’haver pujat,
encara que l’alegria que venia del do rebut
era fins i tot més gran…
En fi, avui podem afirmar que qui no
hagi experimentat l’alegria i la pau en el
camí de la seva fe, és que no coneix encara
Jesucrist o, el que seria pitjor, no camina
realment amb Ell.
Certament aquesta alegria i aquesta
pau són especials. Per saber si les hem
experimentades, ens dirà santa Teresa,
mirem en quina mesura hem superat la
por, si ja no complim per temor, si estem

més disposats a seguir sent cristians, fins
a quin punt estem més decidits i som més
generosos amb Jesucrist.
Anem sent educats en el camí amb Ell.
Els deixebles van baixar de la muntanya,
perquè calia seguir caminant. I santa Teresa té per davant l’itinerari de les tres “moradas” restants del Castell. Només que la
manera de caminar ja era diferent: romania el regust d’haver experimentat el goig
d’amor de Déu.
Medicina que guareix i transforma
(8-3-2015)
En el camí quaresmal s’encreuen dues
imatges complementàries: el diàleg de
Jesús amb la samaritana i l’expulsió dels
mercaders del Temple. Tots dos evangelis poden ser proclamats en la litúrgia
d’aquest tercer diumenge de Quaresma.
Assistim a un meravellós canvi, que ja
desitjaríem per tots nosaltres i per a l’Església. La dona i el Temple acaben transformats, purificats, salvats, mitjançant la
presència lluminosa de Jesús en ells. Tanmateix, el contrast és fort quan observem
la manera com Jesús entra i actua en cadascun.
De vegades, sobretot quan hem convertit la fe o la casa d’oració en “lloc de comerç”, de benefici idolàtric, Jesús penetra
en el nostre interior o a la nostra Església
amb veu profètica i gestos radicals. Són
cops purificadors que necessitem per créixer i esdevenir un estatge digne (autèntic)
de Déu. Llavors l’entrada de Jesús desencadena una autèntica revolució, tot sembla en crisi i abocat al fracàs.
Santa Teresa es veuria, per contra, més
propera a l’experiència de la dona samaritana. Sobretot pel fet que tota l’escena

evangèlica consisteix en un diàleg encisador, a l’hora del migdia, a la vora d’un pou,
en conversa amigable; i això mateix és
l’oració, l’essència del camí que assenyala la santa. La iniciativa neix de Jesús. Ella
s’hi resisteix, però ell desitja arribar al seu
interior. Allí, a l’interior de la dona, segons
santa Teresa, hi resideix el castell preciós,
que és l’esperit de cadascun.
“todo de un diamante y muy claro cristal, así como en el cielo hay muchas moradas” (V, 40,5-6; 1M 1,1).
En ell habita Jesucrist. Tota la nostra
vida –com la de la samaritana– consisteix
en la gran aventura d’entrar en aquest castell, i buscar-lo, trobar-lo i abraçar-lo mitjançant la fe i l’amor. Però això no es farà
sense lluita. Hi ha seriosos obstacles que
cal vèncer. El primer és que tot està brut:
“¡Entendeos y haced lástima de vosotras! ¿Cómo es posible que entendiendo
esto no procuráis quitar esta pez de este
cristal? Mirad que si os acaba la vida jamás
tornaréis a gozar de esta luz” (1M 2,5)
El segon gran obstacle són els cops i
assetjaments de mil seduccions del món,
com la falsa seguretat i l’estima de si mateix, les vanitats, el testimoniatge contrari
de la majoria… i els afectes que lliguen,
la vanitat, el cansament. No oblidem que
l’enemic enganya i sedueix, sempre a la
porta (cf. 3M 1,2). És temps de lluita ferma i decidida, confiada en la “veritat” del
que ens insinua el Senyor. Ell amb les seves veus, la seva crida i la seva paraula va
estimulant la nostra voluntat. I amb la seva
presència va desvetllant i satisfent la nostra necessitat de ser estimats i estimar. És
així com comença la transformació personal, la guarició i el renaixement.
- De vegades Jesús entra com a cirurgià
que extirpa la part nociva del nostre

77

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 62

Bisbe diocesà

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 62

78

Març - Abril 2015

cos. No ens espantem i seguim
confiant que tot acabarà en guarició.
- De vegades vindrà com amic suau
que acompanya pacientment, però,
sense deixar de dir-nos la veritat, ens
conduirà cap al punt en què podrem
canviar i créixer.
- En tot cas i sempre trobarem dos
moments dels quals no podem
dubtar: la renúncia a tot el que no és
Ell, i l’acolliment del seu propi amor.
No hi ha cap altre camí de renovació, ni
una altra porta d’accés a l’alegria. No és
cap altra la conversió que necessitem tots
i la nostra Església.
Jesucrist, llum i bellesa (15-3-2015)
No som encara a la Pasqua. Però és el moment de descobrir, sense sortir del camí
quaresmal, la resplendor i la bellesa de
Jesús. Més concretament, descobrir la
seva humanitat resplendent, no la del ressuscitat, sinó tal com es mostrava als seus
contemporanis i se’ns fa accessible en les
narracions evangèliques de la seva vida
pública.
La imatge que ens transmet avui l’evangeli de sant Joan és preciosa: Jesús serà
enlairat davant els ulls de tothom. És a
dir, Jesús serà aixecat en la creu, ple de
sofriments, ferides i laceracions; però és
Jesús–llum brillant, ja ascendint, perquè
en Ell, en la seva humanitat ja resplendeix
la seva glòria. Per això és posat aquí, davant la mirada de tots, per tal que els qui
creguin en Ell siguin il·luminats i se salvin.
És difícil d’entendre-ho i viure-ho?
Ens ajudarà santa Teresa, mestra en la
contemplació de la humanitat de Crist. Va
ser una sort que, enfront dels “espirituals” del seu temps (i de sempre), defensés

apassionadament la mirada a la humanitat
de Crist com a via d’accés i creixement en
la fe i en l’oració. Això li assegurava una
espiritualitat autènticament cristiana i li
permetia de viure i transmetre el sa realisme evangèlic. Per això va dedicar tot el
capítol 22 del llibre de la Vida i el capítol 7
de las Moradas Sextas a prevenir del perill
i l’engany que significaria seguir un altre
camí:
“Nosotros no somos ángeles, sino tenemos cuerpo; querernos hacer ángeles
estando en la tierra es desatino, sino que
ha menester tener arrimo el pensamiento
para lo ordinario de cuerpo” (Vida 22,10)
Ella va viure el que es pot considerar “la
seva conversió”, en contemplar un quadre
que representava Jesús sofrent en la Passió. Aquesta imatge era expressió fefaent
de la seva humanitat, precisament per la
inhumanitat de l’escena. I contínuament
recorrerà a imatges de la vida humana de
Jesús per alimentar la seva oració, fins i tot
quan va haver avançat tant en el camí de
perfecció evangèlica.
El secret és que aquesta humanitat sofrent de Jesús, per santa Teresa, és “humanidad sacratísima”, com sol anomenar-la.
És a dir, que el mateix Jesús crucificat és
presència, revelació d’amor de Déu. Quan
diem en el Credo que Jesucrist és veritable
Déu i veritable home, volem expressar això
mateix: que Ell no sofreix i no estima (com
a Déu) fora del seu cos i de la seva psique
d’ésser humà, sinó en el seu mateix ésser
humà. I això és el que assegura que, mirant-lo, hom descobreixi aquest amor i es
vegi mogut a estimar-lo.
“Es muy continuo no se apartar de andar
con Cristo nuestro Señor por una manera
admirable, adonde divino y humano junto
es siempre su compañía” (6Moradas 7,9)

Així s’entén que la resposta a l’amor
que Ell ens té també sigui “humana”, és
a dir, que es realitzi per vies humanes.
Entenem vies humanes, l’oració, el servei
concret, l’esforç generós, les accions quotidianes, la participació en els sagraments,
la conversa, l’alegria i les llàgrimes compartides… És la meravellosa “normalitat”,
la naturalitat i l’humanisme, que traspua
l’espiritualitat teresiana.
És veritat que, si Crist no hagués ressuscitat, no podríem descobrir el secret
que amaga la seva humanitat. Però això
no impedeix que, sobretot en el camí quaresmal, ens deixem acompanyar pel Jesucrist home més proper, el germà, l’amic, el
mestre.
Els sacerdots que estimem (22-3-2015)
Quan s’apropa el dia de les vocacions sacerdotals i del Seminari, sentim que ens
toquen un dels punts més sensibles de la
vida eclesial. Perquè sense sacerdots no
pot existir l’Església i sense bons sacerdots no pot existir una autèntica Església
de Jesucrist. I perquè l’afirmació inversa
també és veritat: tant el nombre de vocacions com la seva autenticitat depèn del
“nombre de cristians autèntics” que hi ha
a la nostra Església. És a dir, el Seminari, el
conjunt de vocacions al sacerdoci, és com
un dels paràmetres principals que fan servir els metges per mesurar la salut d’una
persona en una revisió mèdica general, o
com l’observació dels fruits d’un arbre, el
seu nombre i la seva qualitat, per deduir si
l’arbre està bé, si és bo o no, com ens va
ensenyar Jesús (cf. Mt 7,16-20).
Així doncs, a tots ens preocupa la quantitat de vocacions al sacerdoci, el nombre
de seminaristes que es preparen per rebre

el ministeri sacerdotal, tant com la seva
qualitat de fe i vida lliurada i unida a Jesucrist. Però aquesta preocupació retorna sobre nosaltres mateixos. Perquè en definitiva “de tal Església, tals sacerdots; de tals
cristians, tals ministres que els serveixen”.
Es veu això amb tota claredat, si traslladem aquest principi a la relació que va
tenir santa Teresa d’Àvila amb els sacerdots. Els qui han estudiat aquest aspecte
de la seva vida, ponderen en primer lloc el
profund afecte que els professava. Sempre
van ser presents en tota la seva biografia;
sense ells santa Teresa no hagués estat el
que va arribar a ser, ni hagués pogut realitzar la seva obra. Per això ella sempre
els “va defensar”, sense faltar a la veritat.
Commou observar D. Julián d’Àvila, que
amb una confiança total la segueix i la
recolza en els seus viatges i fundacions,
fins en les situacions més difícils, tot i ser
un ancià, alliberant-la de la seva solitud
i el seu desconcert, assegurant-li el seu
suport sacerdotal; i el tracte amb Gaspar
Daza o Gonzalo d’Aranda i la seva mateixa relació amb sant Joan d’Àvila, i molts
d’altres. I comprovem la seva maduresa en
l’amor, per saber destriar les febleses de
sacerdots com les del jove rector de Becedas i l’ambigüitat del sacerdot sevillà Garciálvarez, sense retirar-los el sincer afecte
i el reconeixement. I l’eficàcia de la seva
oració d’intercessió perquè un sacerdot
surti d’una situació irregular… Un autor
conclou en aquest sentit:
“Teresa els va correspondre (als sacerdots), introduint-los en el seu món de
Déu i fent-los tastar els fruits i consols de
l’oració”.
Una Església que estimi així els sacerdots i els senti inserits en la seva vida
d’aquesta manera és una Església fecun-
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da. L’espiritualitat teresiana necessita ser
adaptada a la que és pròpia dels sacerdots
seculars, però la seva inspiració ha ajudat
molts. Tenim a prop els testimoniatges de
dos sacerdots diocesans, que il·luminats
per l’espiritualitat de santa Teresa, van
fundar sengles obres o carismes a l’Església: els sants Enric d’Ossó (Companyia de
Sta. Teresa) i Pedro Poveda (Institució Teresiana).
La reforma de l’Església que s’anhelava i promovia al segle XVI tant o més que
avui, requeria sacerdots de ciència i virtut.
Així ho va expressar repetidament sant
Joan d’Àvila en els seus Memoriales.
- Sense sacerdots savis i sants no hi ha
possible Església reformada.
- Evidentment d’aquestes dues qualitats
la més important és la virtut.
- Aquesta, la virtut, neix de la trobada de
fe i la vivència d’amor amb Jesucrist
que s’encomana i es comparteix a
l’Església.
En el camí de la virtut hom es fa capaç
de sentir la crida de Crist a seguir-lo com
a apòstol. Qui respon es gira cap als germans a l’Església i es posa a servir-los
rentant-los els peus i preparant la taula de
la Paraula i de l’Eucaristia. Aquest és un
sacerdot.
Contemporanis de Jesús (29-3-2015)
A les portes de la gran celebració del Misteri Pasqual hom ha d’intensificar el que ja
al llarg del camí quaresmal ha anat practicant. Ha de fer un esforç per recuperar la
interioritat (no perquè ara està de moda),
una concentració de la mirada en allò essencial de la vida (per no veure’s distret i
alienat en el que és superflu), una aproximació cordial i afectiva a la persona de

Jesucrist (evitant elucubracions i discussions). L’itinerari de la Quaresma no ha
tingut cap més objectiu que arribar més
predisposats a viure aquest moment.
Aprofitem tots els recursos que tenim
al nostre abast. Ens hi ajuda la religiositat
popular, amb les seves imatges, processons, desfilades, tradicions: aconsegueix
crear un ambient i estimular la nostra sensibilitat. Ens hi ajuda, sobretot, la mateixa
litúrgia, carregada d’una rica simbologia
i belles pregàries. Però ¿seria demanar
molt, que tot ens permetés trobar-nos cara
a cara i al costat de la persona viva de Jesucrist?
Ja vam recordar en aquestes pàgines
el conegut camí d’oració que Sta. Teresa d’Àvila va triar per accedir a Jesucrist:
veure’l sempre proper, com ens narren els
Evangelis, segons la seva humanitat. Avui
ens ajuda saber que aquesta proximitat
de Jesús era apreciada particularment per
la santa quan el contemplava patint com
nosaltres:
“Tenía este modo de oración: que como
no podía discurrir con el entendimiento,
procuraba representar a Cristo dentro de
mí, y me encontraba mejor – a mi parecer –
en los lugares donde le veía más solo; me
parecía que estando solo y afligido, como
persona necesitada, me había de admitir
a mí… Muchos años las más noches antes
que me durmiese, cuando para dormir me
encomendaba a Dios, siempre pensaba un
poco en este paso de la oración del huerto, aun desde que no era monja, porque
me dijeron se ganaban muchos perdones”
(Vida 9,4)
El secret està, no tant a projectar sobre
Jesús la nostra experiència, sinó a portar
la seva al nostre moment present i deixarnos afectar per ella. És a dir, verificar que el

que Ell va viure –“les seves flaqueses i treballs”– és realment nostre i de tota la humanitat. I així arribar a compartir per amistat el seu dolor. Segons llegim a “Cuentas
de Conciencia”, el Diumenge de Rams de
1571 Sta. Teresa es veu embargada per la
visió de la sang de Crist, el sofriment que
va significar la Passió. Però el que arriba a
copsar és el significat d’aquest sofriment:
“És per nosaltres, no ens faltarà la misericòrdia. El que en Crist és sofriment es
tradueix en goig per a nosaltres”. Al cap
de pocs dies experimenta intensament el
sofriment de la Passió de Jesús, per passar
tot seguit a participar de l’alegria pasqual.
Nosaltres sabem que el protagonista
d’aquests dies és Jesucrist. No pot ser de
cap més manera. Però en Ell ens sentim
contemporanis de tot el sofriment de la
humanitat. Les escenes de la Passió desperten els nostres ressorts més sensibles,
per accedir a Jesús mateix, en qui reconeixem tants rostres contemporanis que ploren el seu propi calvari: nens víctimes de
ruptures familiars, d’abusos o d’explotació; famílies que sobreviuen precàriament;
cristians perseguits i massacrats, gent
abandonada i ferida en la seva dignitat,
pobles i gent sistemàticament víctimes de
la violència… i un interminable etcètera…
Si l’Esperit ens permet arribar al fons
d’aquesta experiència, sens dubte ens
conduirà a ser també contemporanis del
Crist Ressuscitat. Naturalment Crist continuarà patint en la humanitat, però amb
Ell podrem travessar el dolor sense perdre
l’alegria.
Aigua purificadora (5-4-2015)
La nit de Pasqua ens hem submergit en
l’aigua del nostre baptisme. Aquella ai-

gua significava les aigües primordials de
la nostra creació, les del nostre diluvi, les
del nostre pas del Mar Roig, les del temple
que rajaven guarint la nostra mar de mort,
les que feien florir el nostre desert, les del
nostre Jordà…
L’escriptor C. S. Lewis un dia es va capbussar amb el seu amic Berfield en el Tàmesi. Va ser el moment en què, salvant la
por a l’abisme, va aprendre a nedar. Va suposar per a ell un gran canvi vital. Què li va
passar? Trobem la resposta en una de les
seves obres més emblemàtiques, El retorn
del pelegrí. Hi va plasmar admirablement
amb una immensa metàfora la història de
la seva pròpia recerca de la veritat. John,
el protagonista, camina malmenat, lentament, mirant de superar un abisme.
“Mare Kirk el veu baixar lentament pel
precipici. He vingut a entregar-me –va dir–.
Està bé –respongué Mare Kirk–. Has fet
una llarga marrada per arribar a aquest
lloc, al qual jo t’hauria portat en tan sols
uns instants. Però està molt bé. –Què haig
de fer? –va preguntar John. –T’has de treure els parracs –va dir ella– i després t’has
de submergir en aquestes aigües. Malauradament –va respondre ell– mai no vaig
aprendre a nedar. No hi ha res a aprendre
–va dir ella–. L’art de bussejar no consisteix a fer res nou, sinó simplement a deixar
de fer alguna cosa. Només t’has de deixar
portar”.
Joseph Pearce, un especialista en l’obra
de Lewis escriurà:
“L’acte d’aprendre a nedar va ser per a
ell l’encarnació de la metàfora que el salt
de la fe requeria per a un conversió religiosa. La incapacitat de nedar es relacionava
amb el desig de supervivència, una metàfora alhora del pecat d’orgull, mentre que
la primera capbussada reeixida suposava
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l’abandó de la por centrada en si mateix,
imatge de la virtut de la humilitat… La
humilitat no s’aprèn, s’adquireix a força
d’abandonar l’orgull. Desaprendre l’orgull és la clau per aconseguir la humilitat
i, amb la gràcia, el requisit previ per a la
conversió.”
No solament la nit de Pasqua, sinó tot
el temps pasqual i, per extensió, tota la
nostra vida, està amarada de l’aigua baptismal. D’ella ens ve la salut.
Però, fins i tot la medicina que ens recepta el metge, l’hem de prendre. Més
encara si es tracta de “la medicina de la
vida”. L’acte de fe que ha d’acompanyar
el nostre baptisme és talment un “capbussar-se” en el riu. Abans es formulen mil objeccions. “Tinc por, qui m’assegura que no
m’enfonsaré? No sé nedar, millor trepitjar
terra ferma, on puc dominar la situació…”.
Heus aquí que creure és fiar-se, previ despullament “dels nostres parracs”, el vestit
estripat pels nostres prejudicis i pors, malmès a causa dels nostres vans esforços
per bastir la veritat. I aquest despullament
es diu humilitat.
Aquesta humilitat que constitueix la
condició per a l’alegria de la Pasqua, l’haurem adquirida potser acompanyant Jesús
en la seva Passió i Mort. D’això es tractava.
Per això cada celebració de la Pasqua és
un veritable renaixement, com qui sorgeix
de l’aigua purificat, reconfortat, amb nova
vida.
C. S. Lewis es va convertir al cristianisme, venint d’un agnosticisme de joventut i
edat ja adulta, encara que havia nascut en
un ambient protestant clàssic. Nosaltres
potser venim de la fe, però ¿no necessitem
tots capbussar-nos una vegada i una altra
a les aigües purificadores, que retornen
la vida? ¿No és urgent que la nostra fe es

rejoveneixi i rebroti, com una nova primavera?
El misteri de la crisàlide i la papallona
(12-4-2015)
Un dels objectius més importants que pretenia Jesús ressuscitat en deixar-se trobar
pels seus deixebles era “fer-los entendre
les Escriptures”. No perquè els deixebles
no sabessin llegir, sinó perquè no sabien
entendre que tot el que es va escriure a
l’Antic Testament sobre el sofriment del
just, especialment del profeta enviat de
Déu i maltractat pels homes, es referia al
mateix Jesús. El que costava entendre és
que el salvador enviat per Déu “hagués
de sofrir i morir per ressuscitar”. És la catequesi que va donar Jesús als deixebles
d’Emaús (cf. Lc 24,25-27) i la que va fer el
diaca Felip a l’eunuc etíop (Ac 8,32-35).
Era el que Jesús havia intentat fer en la
seva vida terrena amb els seus deixebles,
sense massa èxit.
No ens estranya, perquè a nosaltres, que
sentim autèntica aversió al sofriment, ens
costa “entendre-ho” tant o més que a ells.
Jesús ja havia fet servir tota la seva
imaginació catequètica per explicar-ho. Va
usar una imatge agrícola per donar a entendre com Ell seria glorificat: “Si el gra de
blat, quan cau en terra, no mor, queda sol;
però si mor, dóna molt de fruit” (Jn 12,24).
Ell havia de caure en terra i morir, per tal
que ressuscités un arbre que donés tant
de fruit.
Sta. Teresa de Jesús parlarà en Castillo
Interior (Moradas V,2,2) de la seva coneguda imatge del cuc de seda, que es transforma en crisàlide i esdevé papallona.
“Con las hojas de moral se crían, hasta
que después de grandes, les ponen unas

ramillas y allí con las boquillas van de sí
mismo hilando la seda y hacen unos capuchillos muy apretados a donde se encierran; y acaba ese gusano, que es grande y
feo, y sale del mismo capucho una mariposica blanca, muy graciosa”
Al congrés internacional celebrat a Àvila recentment sobre aquest llibre de Sta.
Teresa, el professor Santiago Guerra va
pronunciar una ponència realment interessant sobre aquesta imatge utilitzada
per la santa. Comparant l’ús que ella va
fer d’aquesta imatge, entre moltes altres
coses, diu que el suggeriment li va poder
venir del Tercer Abecedario, de Francisco d’Osuna, encara que en la santa té un
major desenvolupament, i també que “no
té res a veure l’ús que ella en fa, amb el
que en fa Elisabeth Kübler-Ross, des que
va trobar en un camp de concentració nazi
dibuixos fets per nens a les parets, de cucs
transformats en papallones, per expressar
que la mort no era el final…
Sens dubte Sta. Teresa entén, fins i tot
crida, que el cuc ha de morir com ha de morir “el jo tancat i mesquí”, per transformarse en papallona capaç de volar lliure. El vol
lliure i inquiet de la papallona és gràcies a
les ales de l’amor. Però ha de seguir endavant fins que la metàfora sigui substituïda
per la de l’esposa, que viu un amor d’unió
(seguint les “moradas” Sisena i Setena), la
comunió profunda amb Jesucrist.
Però aquest procés de l’amor, aquesta mort del jo egoista, que transforma
l’amant en criatura nova, ¿no és la vivència
personal, aplicada en el concret de cadascun, del Misteri Pasqual, de la mort i resurrecció de Jesús? ¿No va advertir Jesús
a Nicodem “has de néixer de nou”, encara
que semblava que no ho entengués? ¿No
va repetir Jesús, cada vegada que parlava

de la seva mort, que els qui desitgessin seguir-lo havien de renunciar a si mateixos i
deixar tot el que tinguessin com a propi i
carregar-se la creu (cf. Lc 14, 25-27)?
No és tan difícil d’”entendre”. Per copsar el que ens vol transmetre el Ressuscitat, n’hi ha prou amb mirar la naturalesa,
o observar què passa quan les persones
s’estimen de veritat fins a les últimes conseqüències.
A la llum del rostre ressuscitat
(19-4-2015)
“Llavors els obrí el cor perquè comprenguessin les Escriptures: ‘Així ho diu, el
Messies ha de patir…” (Lc 24,45-46)
Fins a cert punt es podia entendre que
el Messies havia de patir, segons la interpretació de les profecies de l’Antic Testament. Al cap i a la fi els herois alliberadors
dels pobles solen ser persones que han
afrontat grans sofriments per aconseguir
la llibertat o determinats drets. El mateix
passa amb els atletes: batre marques o
guanyar una competició requereix molt de
sacrifici. També les persones adultes solen
motivar els joves dient-los: “si vols aconseguir alguna cosa, t’ho has de guanyar; jo
vaig començar des de zero i, a còpia d’esforç, he aconseguit el que sóc…”.
Però tot això ¿serveix per entendre el
que ha passat amb Jesucrist? Aquelles
paraules “ha de ser així, havia de passar
el que ha passat”, que Jesús repeteix amb
insistència en la seva conversa amb els
deixebles, no s’expliquen tan fàcilment.
Perquè “no s’ha vist” l’èxit o la compensació del seu esforç d’una forma tan
evident o tan lògica. El més clar era que
havia fracassat totalment: això ho veia
tothom.
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Per què Jesucrist ressuscitat insisteix a
“obrir els ulls” dels deixebles quan se’ls
apareix ressuscitat? Per dos motius: perquè allò viscut per Ell no tenia explicació
humana i perquè això mateix ho haurien
de viure els seus deixebles... sense escandalitzar-se.
El sofriment, en efecte, ens produeix un
doble efecte: la por, i els dubtes de fe. La
por a sofrir ens sembla natural. La societat
del benestar es defineix precisament per
la capacitat per evitar qualsevol sofriment:
dissimular tot el que molesta, tenir això
com a objectiu de l’educació, aconseguir
el màxim de comoditat material, assolir el
màxim de benefici amb el mínim esforç,
etc. D’altra banda, en general, la idea que
es té de Déu és que “si és totpoderós no
pot permetre que patim”, i per tant si de
fet hi ha sofriment és que Déu, o no existeix, o no li importem res.
En una carta que Santa Teresa escriu a
D. Álvaro de Mendoza en 1575 llegim:
“Cada día entiendo más la merced que
me hace nuestro Señor en tener entendido
el bien que hay en padecer, para llevar con
quietud el poco contento que hay en esta
vida, pues son de tan poca dura”.
En una edició de les seves obres completes, apareixen en nota a peu de pàgina
altres frases de la santa, tretes de diverses
cartes:
“Dios enriquece a los que ama con ejercitarlos en el padecer”, “Jesús y sus santos
fueron por este camino”, “nos hace merced de padecer por la justicia”, “cuando
Dios quiere que padezca no aprovecha
mucho huir”, “y nos dé Dios mucho en qué
padecer, aunque sean pulgas y duendes y
caminos”.
Algú rebutjarà aquestes afirmacions
perquè sonen a una espècie de masoquis-

me. Però, què diríem de les Benaurances?
Santa Teresa diu que “cada dia ho entén
més”, amb la qual cosa manifesta que arribar a copsar la veritat d’aquests missatges és qüestió de temps. És un procés i un
progrés, com s’avança i es penetra en la
saviesa de la vida. Com es creix en l’amor.
A la llum del Ressuscitat tot queda més
clar. Cada trobada amb Ell serveix per a la
nostra instrucció, és a dir, perquè entenguem més profundament aquests secrets,
perquè visquem sense por i coneguem
més el Senyor.
Els prodigis de l’Església (26-4-2015)
Un dels primers efectes de la Resurrecció
de Jesús va ser que la seva Església comencés a realitzar prodigis. Com que Jesucrist va ressuscitar per restar viu i present
al llarg de la història, avui continua produint els mateixos efectes. Per tant, hem de
parlar dels “prodigis de l’Església avui”.
Encara que això soni malament en segons quines orelles, nosaltres no tenim
cap inconvenient a usar aquest llenguatge. Realment Jesús va ressuscitar, i som
la mateixa Església que va començar a
caminar fa més de dos mil anys: haurem
d’admetre que Jesucrist continua actuant
avui a la seva Església. Més encara: això
que afirmem per deducció lògica a partir
de la nostra fe, també és acreditat per l’experiència.
Pere i Joan van anar al Temple a pregar.
Van trobar a la porta un coix que els demanava almoina.
“L’home coix va veure que Pere i Joan
anaven a entrar al temple i els demanà
caritat. Pere, juntament amb Joan, fixà els
ulls en ell i li digué: –Mira’ns! Ell se’ls va
mirar, esperant que en rebria alguna cosa.

Llavors Pere li va dir: –De plata i d’or no en
tinc, però el que tinc, t’ho dono: en el nom
de Jesucrist, el Natzarè, aixeca’t i camina!
Pere l’agafà per la mà dreta i l’aixecà. A
l’instant els peus i els turmells se li enfortiren, es posà dret d’un salt i caminava; i
va entrar amb ells al temple caminant i saltant i lloant Déu.” (Ac 3,3-8)
Ho va fer Pere, però Pere era l’Església.
I el captaire i els apòstols s’encreuen les
mirades: aquell amb ànsia i sofriment,
aquests amb afecte i compassió. Pere declara la seva pobresa i la seva precarietat
per poder ajudar tal com ho faria qualsevol
altre. Però sí que tenia un immens tresor, el
nom de Jesucrist. I és en nom de Jesucrist
(que Pere va declarar davant les autoritats
com l’únic pel qual podem ser salvats: cf.
Ac 4,12) que pren la mà a l’invàlid. Aquest
s’aixeca i entra amb els Apòstols pel seu
propi peu en el Temple: allí salta d’alegria
i lloa Déu.
Heus aquí un model de “prodigi” de
l’Església ressuscitada.
Està molt lluny de la nostra Església
d’avui? No hi ha cap raó per estar lluny de
la nostra Església. Són molts els prodigis
que el Ressuscitat obra a l’Església avui.
Pensem, sobretot, en els prodigis de la Paraula del Ressuscitat i en els sagraments,
com l’Eucaristia. Però també en els prodigis de l’amor concret, sigui el que es viu
en la relació personal quotidiana entre els
propis cristians, a l’interior de les famílies, de les comunitats o els grups, sigui de
l’amor més visible, com ara les incomptables obres socials a favor dels necessitats.
Tenim presents les obres dels Instituts de
Vida Consagrada, de les institucions com
Càritas, fundacions i iniciatives de tot tipus
nascudes en el si de l’Església… No es tracta de posar-se cap medalla. Però una cosa

és la humilitat i una altra no reconèixer les
meravelles que Déu fa entre nosaltres. En
cap moment l’Església primitiva va ignorar
o va amagar les obres de Crist ressuscitat
en ella. Al contrari, les reconeixia i les proclamava i això la sostenia en l’esperança,
perquè no es gloriava en ella mateixa, sinó
en el Senyor.
Què ens passa? No som tan conscients
de la presència operant de Crist entre nosaltres? O és que actuem des de nosaltres
mateixos, sense referència a Ell? Encara
creiem que el que fem, ho fem nosaltres?
¿És que no seríem capaços de reproduir els gestos i paraules de Pere davant el
necessitat: mirar-lo als ulls, reconèixer la
pròpia limitació, oferir-li la nostra ajuda
amb l’única cosa que tenim, el nom de Jesucrist… fins a entrar amb ell en el temple
saltant d’alegria i lloant Déu?
Sembla que no creix la nostra autoestima si no notem “que fem coses” i si la
gent, l’opinió pública, ho reconeix i ens
lloa per això. Però el Senyor Ressuscitat
està molt més a prop nostre, per Ell existim
i a Ell solament donem la glòria.
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Cartes i
exhortacions
pastorals

Als religiosos i laics per a la Missa del
Crisma
Sant Feliu de Llobregat, 11-3-2015
Estimats en el Senyor,
A l’itinerari que hem anat fent com a
Església de Sant Feliu de Llobregat, vosaltres heu tingut un protagonisme especial.
Sou, en efecte, membres ben qualificats
d’aquesta “comunió pelegrinant” que és
la nostra Església particular. És per això
que tenim el goig de convidar-vos especialment a la celebració de la Missa del
Crisma. Com sabeu, en ella es fa ben palès
el nostre ésser Església de Jesucrist, una
comunió de vida en la seva diversitat.
La vostra presència és més oportuna
també pel fet de representar tot el poble
fidel com testimoni de la renovació de les
promeses sacerdotals que hi fan tots el
preveres. Els acompanyarem amb la nostra pregària i el nostre afecte, alhora que
donarem gràcies a Déu pels seus esforços
en el servei ministerial.
Com sabeu la celebració tindrà lloc, si
Déu vol, al matí del Dimecres Sant, dia 1
d’abril, a les 11 h, a la Catedral. Compartirem el goig de trobar-nos-hi compartint
la fe, així com compartim el camí de cada
dia.

Que l’Esperit us concedeixi una sincera
i fruitosa celebració del Misteri Pasqual,
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Als preveres i diaques per a la Missa del
Crisma
Molt estimat germà,
L’any passat érem convidats a celebrar
la Missa del Crisma sentint-nos especialment germans, membres del mateix poble
i el mateix presbiteri. Enguany la circumstància de la celebració del 10è aniversari
de la Diòcesi ens fa pensar en que hem fet
i fem un mateix camí junts.
Els preveres i diaques caminem i ajudem a caminar. El lloc que l’Esperit ens ha
assignat en aquest Poble sempre serà un
lloc dins de l’Església caminant i, per tant,
un lloc des del qual fem els nostres passos com tothom i, alhora, és un lloc que
serveix els germans en el seu compromís
de fer camí. És per això que sentim a prop
el cansament, les carències dels nostres
germans, alhora que rebem d’ells paraula i
testimoniatge il·luminadors.
Voldria desitjar-vos, en la propera celebració de la Missa del Crisma, una vivència
d’aquest profund sentit eclesial del nostre
ministeri. Es fa ben palès en el ritus de la
mateixa celebració, particularment en la
renovació de les promeses sacerdotals davant de l’Església diocesana que s’hi troba representada, així com a la benedicció
dels Sants Olis i la consagració del Sant
Crisma, que serveix després per als sagraments a qualsevol comunitat d’un únic
Poble de Déu.
Donada la situació de pobresa i exclusió que segueixen patint tants germans

nostres, us demanem que sigueu ben generosos en la col·lecta, que es destinarà a
Càritas Diocesana.
Esperem, doncs, trobar-nos el proper
Dimecres Sant, dia 1 d’abril, a les 11 h, a
la Catedral. Si et sembla bé, pots convidar
aquells religiosos, religioses o laics, que
representin d’alguna forma la teva comunitat.
Que l’Esperit et faci viure el goig de la
Resurrecció,
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Convocatòria a la trobada diocesana de
cloenda del 10è aniversari
Sant Feliu de Llobregat, 15-4-2015
Benvolguts,
Com recordareu, el passat 12 de setembre érem convidats a viure aquest
curs amb un esperit d’acció de gràcies pel
passat i de recerca de la voluntat de Déu
mirant el futur, amb motiu de l’escaiença
enguany del 10è aniversari de la nostra
Diòcesi. A la carta convocatòria assenyalàvem tres moments importants: la mateixa
celebració del 12 de setembre, el temps de
revisió i de consulta i la celebració eucarística a Montserrat, el proper dia 17 de maig.
Tot responia a una mateixa intenció: ser
fidels a la idea força que ens ha inspirat al
llarg d’aquesta dècada de vida eclesial, és
a dir, deixar-nos portar per l’Esperit de comunió, ànima de la nostra Església.
Un cop realitzat el treball de consulta,
ens disposem a celebrar la trobada diocesana a Montserrat. Confiem que l’Esperit
ens permeti de viure una bona experiència d’Església als peus de la Mare de Déu.

Amb la mirada posada en el futur, demanarem que ens encomani la seva capacitat de
conèixer la voluntat de Déu i la seva confiança per complir-la.
Us convidem, doncs, a participar en
l’Eucaristia que celebrarem, si Déu vol, a la
basílica de la Mare de Déu de Montserrat,
a les 17.00 h, segons el programa adjunt.
Comptem amb la vostra presència. Esperem trobar-nos una bona representació de
tota la Diòcesi, que prega i camina compartint el mateix amor.
Fins aviat. Amb tot afecte en el Senyor:
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Invitació a la pregària pels cristians perseguits
1. En la celebració de l’Eucaristia dominical, es pot afegir aquesta petició o una
altra de semblant en la pregària universal:
Pels nostres germans cristians perseguits: perquè l’Esperit Sant els concedeixi
el do de la fortalesa i converteixi els cors
dels que atempten cruelment contra les
seves vides i les seves terres, i arreu s’enforteixi la pau i sigui respectada la llibertat
religiosa. Preguem el Senyor.
2. En les pregàries de Laudes i Vespres,
es pot afegir aquesta petició o una altra de
semblant:
Envieu, Senyor, a l’Església i a la humanitat el vostre Esperit d’Amor perquè
desapareguin les dissensions i odis, i els
cristians puguin conviure en pau i harmonia amb tots els homes.
3. Oportunament, en un dels dies ferials, seria convenient convocar els fidels a
una celebració eucarística on es faci servir
el formulari Pels cristians perseguits (Misses i oracions per motius diversos, n. 15,
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missal p. 882-883), amb les lectures del
dia, o bé, d’altres proposades per a les
Misses per a motius diversos (Capítol 12
del Leccionari per a Misses Diverses: Pels
cristians que sofreixen persecució, p. 350361).
4. En altres espais de pregària que es
realitzin en les comunitats cristianes i, de
forma especial, hi hagi adoració eucarística, convindria tenir present també aquesta
intenció.

[ ]
Homilies

Homilia en la Missa del Crisma
Sant Feliu de Llobregat, 1-4-2015
Germans preveres i diaques / Seminaristes, religioses i religiosos, germans tots
ben estimats.
Si ho recordeu, l’any passat tal dia com
avui, en l’homilia, glossàvem aquell bell
verset del Salm 132 que diu: “¡Què n’és
de bo i agradable, viure tots junts els germans! És com la rosada de l’Hermon, que
s’escampa a les muntanyes de Sió. Allí hi
ha l’aplec que el Senyor beneeix: dóna la
vida per sempre”. Volíem manifestar com
la germanor que neix de la rosada de l’Esperit és una veritable font de joia; alhora
fèiem una crida a viure aquesta joia al si
de la comunió de l’Església i concretament
del nostre Presbiteri.
Enguany voldria subratllar que som
una fraternitat en camí. La celebració del
desè aniversari de la creació de la Diòcesi
ens ha portat a ésser més conscients de la
nostra condició de pelegrins, Església en
moviment, Església cercadora de la seva
plenitud.
En aquest sentit, ens preguntem si som
realment Església en moviment i què ens
demana aquesta condició de Poble caminant en diferents àmbits de la nostra vida.

Com ara, la manera de viure la fe, d’evangelitzar, de tractar-nos els uns als altres,
d’afrontar les dificultats, de pregar, de “ser
en el món.”
Caldria parlar molt d’aquesta qüestió.
Només permeteu-me subratllar algunes
consideracions en aquest bell marc de la
Missa del Crisma.
En primer lloc, subratllem un principi.
Us confesso que de vegades quan llegeixo o escolto les paraules, que Jesús
fa servir per identificar-se i presentar-se,
citant Isaïes, sento el desig de dir-les en
plural: “L’Esperit el Senyor reposa sobre
nosaltres, ja que Ell ens ha ungit per portar la Bona Nova als desvalguts...” Naturalment aquestes paraules li escauen
originalment a Jesucrist: Ell és el Profeta,
el Rei, el Sacerdot. Segons les seves paraules, d’Ell parlava aquest passatge del
profeta. També, per participació, escauen
a tots els ungits: els sacerdots, els bisbes, els preveres, que per això formem un
únic presbiteri a cada església particular;
també als ministres ordenats, com ara els
diaques; i també a cadascun del batejats.
Tots participem a la nostra manera, de la
unció de Jesucrist... Però, més aviat em
refereixo concretament a aquell “nosaltres”, el plural que formem entre tots, la
meravellosa comunió de tot el Poble de
Déu, el Poble, del qual ens parla avui el
llibre de l’Apocalipsi: “Ell (Jesucrist) ens
estima i ens ha alliberat dels nostres pecats amb la seva sang per fer de nosaltres
una casa reial, uns sacerdots dedicats a
Déu, el seu Pare...” (Ap 1,6). La casa, el
Poble, tot ell sacerdotal cridat i congregat per Ell, dedicat al Pare, vinculat per
l’amor de l’Esperit, amb una missió comú
en el món. Aquesta és de debò la nostra
Església!

Ara ens hem d’imaginar tot un poble
caminant, com ens imaginem el Poble
d’Israel pel desert, fugint de l’esclavitud i
cercant la Terra Promesa. No costarà molt
evocar les vivències que sovint es donen
en un grup en marxa. Permeteu-me esmentar-ne algunes.
Preguntem-nos, ¿caminem realment,
o només vivim de renda, deixant que ens
porti la inèrcia de temps millors? O bé,
¿caminem per fugir de situacions que ens
molesten, o per progressar positivament
en perfecció i autenticitat?
Sigui el que sigui, avui hem d’afirmar
que una Església que no camina no és Església de Jesucrist i que aquell que no camina amb els altres podrà pertànyer al cos
de l’Església però no a la seva ànima, com
deien els antics.
Avui, a la Missa del Crisma, on escoltem aquestes belles paraules, i tenint al
cor la nostra Diòcesi en el seu desè aniversari, veiem ben clar que no fem una
història cega, ni som un fenomen casual,
ni un grup erràtic i abandonat, sinó que
tenim un començament i una fi, que som
un dinamisme nascut d’una font i acabarà en una plenitud, que marxa sentint-s’hi
acompanyat. Hem escoltat: “Mireu, ve sobre els núvols, i tothom el veurà amb els
propis ulls... Jo sóc l’Alfa , la primera lletra
de l’alfabet i l’Omega, que és la darrera...
el qui és, el qui era i el qui ha de venir, el
Déu de l’univers” (Ap 1,7-8).
Hom deixa de caminar quan no sap, o
ha perdut o ha oblidat, el sentit del camí,
com qui puja a un tren i no sap d’on ve i
on va: aturar-se o baixar-ne és allò de més
lògic. També un deixa de caminar quan es
troba sol amb la seva impotència davant la
dificultat del camí. Però qui escolta aquestes paraules, ¿pot deixar de caminar? ¿No
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creiem que tot, la història del món, la vida
de cadascú, la parròquia, la nostra Església de Sant Feliu, ha nascut en i de Jesucrist, que és l’origen, el primer? ¿No estem
convençuts que Ell és qui viu ara, present
en la nostra història? ¿No sabem quin és
el nostre acabament, la nostra plenitud, el
nostre destí, del qual no dubtem? De vegades tenim por al fracàs o al sofriment que
comporta la mateixa dificultat. Però llegim
en el mateix llibre de l’Apocalipsi que el
deixeble, prosternat als peus de Jesucrist
va sentir que Ell li posava la mà sobre el
cap i que li deia: “No tinguis por. Jo sóc el
primer i el darrer. Sóc el qui viu: era mort,
però ara visc pels segles dels segles i tinc
les claus de la mort i del seu reialme... Jo
sóc l’Alfa i l’Omega, el principi i la fi. Als
qui tinguin set, jo els concediré que beguin
a la font de l’aigua de la vida sense pagar
res” (Ap 2,7-8: 21,6) Potser l’hem de mirar
més a Ell i no tant a nosaltres i les nostres
capacitats.
En segon lloc, reconeixem que, en principi, és millor caminar junts que no pas en
solitari. Però també sovint els altres són
vistos com una càrrega. Ens costa molt
emmotllar-nos al pas dels altres. De tant
en tant sorgeixen postures individualistes: hom està segur de conèixer millor el
camí, determinats grups es desprenen
del conjunt, perquè són més forts, van
més ràpids, s’entenen més entre ells, els
altres destorben. ¿Per què han d’anar al
seu pas?... ¿I quan esdevé una dificultat i
el camí es fa particularment feixuc? És el
moment de les queixes, de trobar responsables pertot arreu o de caure en el cansament o el pessimisme... ¿I quan l’altre és
realment una rèmora, per culpa seva, pels
seus defectes i pecats? ¿Per què he de carregar amb les seves mancances? ¿Qui em

mana suportar les manies de l’altre, o pitjor encara el seu mal geni o possiblement
la seva ofensa? ¿No serà millor que cadascú faci el seu camí?
Per altra banda però, sabem que mai no
caminem aïlladament. El caminar a l’Església és el caminar de germans lligats, vinculats, pel mateix Esperit d’amor. Per això,
qui no camina, no només perd ell, sinó que
també treu vida i força al Poble de Déu. I
qui no vol caminar amb els altres és com
si no caminés. Tal com Jesús concebé la
seva Església, hom no camina només per
ell mateix, sinó també pels altres i per l’Església.
Tots són companys de camí. Ningú no
podrà dir d’un altre germà, contradient el
profeta Isaïes “tu no ets sacerdot del Senyor, tu no ets ministre del nostre Déu,
amb tu no ha fet el Senyor una aliança
eterna...” Si Déu l’ha fet sacerdot pel baptisme o fins i tot per l’ordenació sacramental, ¿com goses ignorar-lo o allunyar-te
d’ell? ¿Com t’oblides que has d’estimar-lo
com a germà?
És possible que la nostra mirada no
sigui com la de Déu. Si és així, anem ben
equivocats, estarem abocats al fracàs. Els
més pobres i dèbils dels nostres germans a
l’Església han de ser els companys de camí
més propers. Perquè, qui sap caminar al
costat del més dèbil, tot considerant que
ho fa també per ell, és capaç de sentir-se
proper dels pobres i necessitats: fàcilment
els incorpora als seus passos i els acompanya i es deixa acompanyar per ells. Per
altra banda, ¿quantes vegades ens hem
alegrat per la bondat i els mèrits dels nostres germans fins a donar-ne gràcies a Déu
per ells? Això també és caminar plegats.
Recordem la pregària que vàrem confeccionar amb motiu de la declaració del

patronatge de la Mare de Déu de Montserrat sobre la nostra Diòcesi. Com sabeu, és
una pregària del poble pelegrí, que va fent
camí acompanyat per Maria, veient-la alhora allà a l’horitzó.
Diem a Maria que és figura de l’Església,
Mare nostra i també companya de camí.
Quan veiem que molts no avancen, perquè
cedeixen a la temptació de no veure en el
passat sinó errors i infidelitats, el cant del
nostre pelegrinatge és, amb Maria, de lloança per les meravelles que el Senyor realment ha fet en nosaltres. I quan vénen
hores fosques, volem romandre amb Maria al peu de la creu. I si reconeixem que
no som rics, ni podem ostentar gran obres,
amb ella confiem i implorem humilment el
favor de Déu. I si mai no som víctimes de
l’error, dels enganys o de qualsevol sofriment, sabem on mirar i a qui atansar-nos,
perquè ella sempre hi serà present.
Maria, la Mare de Déu, és ja al costat
del seu Fill, allà on el nostre camí tindrà el
seu acabament i on l’Església serà plenament ella mateixa. Mentrestant anem fent
passos, joiosos de veure’ns plegats, en
moviment, sentint la respiració dels companys, copsant el ritme del seu caminar i
alhora no perdem la visió que dóna sentit
a cada passa.
Preguem així un cop més:
La Mare de Déu de Montserrat: “Concediu-nos de sostenir la mirada que us
contempla voltada de sol. En Vós la nostra
Església és ja al cel mentre encara a la terra camina oferint el llevat d’una inestroncable esperança”
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Homilia en la Vetlla a la Mare de Déu de
Montserrat
Montserrat, 26-4-2015
Estimats germans en l’Episcopat, estimat
Pare Abat, germans preveres, diaques i
monjos, religioses i religiosos, autoritats i
germans tots.
Cada vegada que ens trobem aquí als
peus de la Mare de Déu hem d’assumir un
gran compromís: gaudir d’un meravellós
encontre, tot mirant que allò buscat per
nosaltres coincideixi amb allò que aquí
se’ns ofereix. Voldríem, per això, interpretar els sentiments de tots els que aquesta
nit ens hem aplegat i portar a la memòria
el que objectivament significa la Mare de
Déu de Montserrat per a una Església com
la nostra, que camina en la història present.
És evident que hem pujat a Montserrat
per la Mare de Déu. Però, ¿per què ens
atrau tant la Mare de Déu?
Permeteu-me una experiència personal.
Encara roman viva en el record dues belles
imatges de la Mare de Déu que apareixen
en el revestiment de l’altar del monestir de
Santa Maria de Lluçà (d’estil romànic antic
d’inspiració bizantina). Una, representa la
Mare de Déu asseguda, amb Jesús al centre geomètric del quadre, com sostingut i
mostrat per ella i els quatre evangelistes
en els cantons. La contemplació d’aquesta
imatge suggereix que Jesús és el centre de
tot, del qual neix un missatge als quatre
punts de l’univers; Ell és allò més important, tota la resta és al seu servei, forma al
seu voltant un marc i un suport harmoniós.
La segona imatge representava el misteri de la Pentecosta. Però tenia la particularitat que l’Esperit era sobre Maria
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i a partir des d’ella sortien set rajos corresponents als set dons de l’Esperit, que
s’atansaven als apòstols. Feia la impressió
que l’Esperit travessés la Mare de Deu per
difondre’s a l’Església.
¿Per què aquestes composicions?
Fa uns dies el Papa ens ha fet a mans
la Butlla de l’Any de la Misericòrdia, Misericodiae vultus, “El rostre de la misericòrdia”. Així comença el seu missatge: Déu
s’havia revelat a Moisès com el Déu misericordiós,
“(però) en la plenitud del temps (Ga
4,4), quan tot estava disposat segons el
seu pla de salvació, Ell envià el seu Fill nascut de la Verge Maria per a revelar-nos de
manera definitiva el seu amor. Qui l’ha vist
a Ell, ha vist el Pare (cf. Jn 14,9). Jesús de
Nazaret amb la seva paraula, amb els seus
gestos i amb tota la seva persona revela la
misericòrdia de Déu”.
En efecte, Déu és misericòrdia i se’ns
comunica en Jesús, mitjançant la seva humanitat. Però aquesta humanitat necessita un marc, un suport, igualment humà,
per tal d’esdevenir accessible a tota criatura, és a dir, a nosaltres. Així, demana una
mare, que és Maria, la primera humanitat
que agombola Jesús, el primer cercle que
l’acull en aquest món. D’ella neix Jesús,
ella li serveix de tron, i ella ens el presenta. Alhora, quan Ell, rostre de Déu misericòrdia, es comunica al món necessita
igualment una humanitat que li serveixi de
prolongació en la història. És l’Església, el
seu cos i el seu Poble.
Així doncs, Maria i l’Església són la humanitat al servei de Jesucrist, a manera de
prolongació de la seva pròpia humanitat,
on Ell viu, és present, s’atansa a tots els homes i dones de tots el temps, a nosaltres...
I aquest temple que ens acull, i el monestir

de Montserrat, és Maria i és Església, on Jesucrist espera ser trobat, escoltat, estimat,
viscut pels seus deixebles i amics. Però Ell
és l’únic necessari, l’únic absolutament desitjable, del qual tot aquí ens parla, i al qual
tot serveix. Per això diem pròpiament que
tot el que l’envolta és mediació.
Ara bé, germans, si ens és permès de
parlar així, aquesta és “la glòria de Montserrat” (com ho és de Maria i de l’Església), però també és el gran repte. Perquè
tota mediació rep una allau de gràcies per
tal d’esdevenir instrument de la presència
de Jesucrist, però també se li demana una
manera d’ésser present al món pròpia del
Déu de Jesucrist... ¿Com ha de ser una humanitat que serveixi de rostre concret i vivent a la misericòrdia de Déu? ¿qui pot ser
avui presència visible del seu amor?
Sabem que en Maria aquest repte es
compleix, perquè la seva voluntat es va
lliurar plenament a la voluntat de Déu. La
seva bellesa, la seva paraula, els seus gestos quotidians, els seus afectes, els seus
silencis, el seu cant, i les seves llàgrimes
eren talment de l’amor de Déu: tot en ella
estava al servei de la humanitat del seu
fill, Jesucrist...
Però ¿podem dir el mateix de tot el que
és i tot el que hi ha a la nostra Església, a
les nostres comunitats, a les nostres vides
de cristians? És clar que sí que hi ha presència de l’amor i la misericòrdia de Déu
a la nostra Església, sobretot en allò que
ella té per voluntat de Jesucrist. Però tenim tantes coses que depenen també de la
nostra voluntat...
¿No serà que pugem aquí, a Montserrat,
perquè tot mirant la Mare de Deu, aprenguem d’ella a ser millor mediació de l’amor
de Déu, perquè ella ens ensenyi a esdevenir rostre autèntic de la seva misericòrdia?

A les lletanies del Rosari li diem moltes
i boniques coses a Maria. Mirem, doncs,
que també han de ser ideals de la nostra
Església.
Maria és “casa daurada i torre d’ivori”. Però sant Joan, com escoltem avui a
l’Evangeli, la va acollir a casa seva. Des
d’aleshores la casa de l’Apòstol, és a dir,
la nostra casa, l’Església, esdevingué per
al món casa daurada, formosa i brillant,
transparent a l’amor de Déu.
Maria és “Arca de l’Aliança”, perquè
portava al seu si i al seu cor el compromís
d’amor de Déu amb el seu Poble, al qual
acompanya en el seu pelegrinatge. Però
avui l’Església conserva viva l’Eucaristia
al seu si, com testimoni viu i eficaç de la
Nova Aliança, llevat de totes les aliances
que vinculen la humanitat amb Déu i els
homes entre si, salvant totes les distàncies, enemistats, conflictes, tancaments i
particularismes...
Maria és “porta del cel”, perquè per ella
ens arriba la llibertat i l’accés a la felicitat
dels fills de Déu, com hem escoltat a la
carta als Gàlates. Però avui, si hi ha d’haver una escletxa per on es pugui albirar el
camí i, fins i tot, tastar la felicitat del cel és
precisament la nostra Església.
Aquesta nit, havent trobat Jesucrist,
amb la pregària i la celebració junt a la
Mare de Déu, vivim allò que el fill experimenta cada vegada que torna a la llar. La
vida, els treballs, les mil preocupacions,
ens alienen. En tornar a la llar, recuperem
el nostre ésser, el que som de debò, perquè hi som mirats amb misericòrdia, ens
reconeixem uns i altres com a germans,
(segons el que Jesucrist vol de cadascú), i
un cop havent compartit el mateix Esperit,
ens veiem llançats amb nou entusiasme
al món, als nostres germans, oferint-los el

rostre viu i concret del Pare misericordiós,
una presència actual de Jesucrist.
És així com la Mare de Déu ens parla:
“feu com jo / Déu mira la nostra petitesa / i en nosaltres ha fet i vol seguir fent
meravelles / totes les generacions lloaran
el seu nom / i els més humils i humiliats de
la terra seran aixecats de la pols i exalçats
/ canteu i camineu, confieu i espereu.
I així serà la nostra pregària.
“Ajudeu-nos a no perdre mai l’horitzó
de la vostra muntanya, on la nostra Església és més vertadera, on tot parla de Jesucrist, i on les nostres forces es renoven
/ ensenyeu-nos a ser fidels, a esperar en
l’acció i esdevenir per als nostres germans
un veritable rostre de Déu. Amén.”
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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[ ]
Decrets

Decret 03/15. Erecció del Patronat Parroquial d’Esparreguera al Bisbat de Sant
Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat, 18-3-2015
Acceptada la instància de data 15 de maig
de 2014, en què ens va ser presentada pel
Rev. Sr. Joan-Ramon Bullit Guasch, Consiliari de l’associació privada de fidels “Patronat Parroquial d’Esparreguera”, de la
Parròquia de Santa Eulàlia, d’Esparreguera, juntament amb els estatuts, en què se
sol·licita el trasllat de jurisdicció al Bisbat
de Sant Feliu de Llobregat i l’aprovació de
la modificació dels estatuts;
Havent rebut l’acceptació de l’Arquebisbat de Barcelona perquè passi a dependre
d’aquest Bisbat de Sant Feliu de Llobregat,
segons Decret de data 17 de març de 2015;
Examinats els estatuts pels quals haurà
de regir-se l’associació, en què es determina l’objectiu social i altres continguts preceptuats pel Codi de Dret Canònic;
Atès que aquesta associació compleix
els requisits establerts en la disciplina vigent de l’Església;
Pel present decret, a tenor dels cànons
301 i 322 del Codi de Dret Canònic, erigim,
amb caràcter definitiu l’associació Patronat Parroquial d’Esparreguera, la qual

queda constituïda en associació privada
de fidels del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Així mateix aprovem la modificació
dels estatuts fundacionals.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Pel manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, pvre.
Secretari general i canceller

[ ]
Nomenaments

Mn. Joan-Lluís Salas Valle, notari-secretari del Tribunal Eclesiàstic
El dia 10 d’abril de 2015 el Bisbe Agustí nomena Mn. Joan-Lluís Salas Valle, DP, per al
càrrec de Notari-Secretari al Tribunal Eclesiàstic, per un període d’un any.
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[ ]
Crònica
diocesana

7 de març. El bisbe Agustí predica el recés
de Quaresma als seminaristes de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, a la Casa d’Espiritualitat de la Sagrada Família de Rubí.
Recés de Quaresma de la Vida Consagrada
a la Casa de l’Església, impartit pel delegat per a la Vida consagrada, P. Josep M.
Henríquez.
Trobada de formació per a diaques, organitzada per la Delegació diocesana per al
diaconat, a la Casa de l’Església.

Març
1-8 de març. Setmana catalana de la Família, organitzada per les delegacions diocesanes de Família i Vida amb seu a Catalunya.
1 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la Catedral el segon diumenge de
Quaresma.
3 de març. El bisbe Agustí assisteix a la
inauguració de l’Economat de Càritas interparroquial de Vilanova i la Geltrú, amb
la signatura del conveni entre Càritas diocesana i l’Ajuntament. Tot seguit el bisbe
Agustí beneeix els locals.
Trobada de l’Equip de pastoral Social i
Obrera, a la Casa de l’Església.
5 de març. Reunió preparatòria de la Missa
del Crisma, a la Casa de l’Església.
6 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a l’església del Parc Sanitari de Sant
Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat, en la
festa de Sant Joan de Déu.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Patronat de la Fundació Laurentius, a la Casa
de l’Església.

8 de març. Jornada diocesana de la Família, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Catedral, el tercer diumenge de Quaresma
amb l’assistència dels participants en la
Jornada diocesana de la família.
9-10 de març. Trobada de delegats de Pastoral de Santuaris, Peregrinacions i Turisme de les diòcesis amb seu a Catalunya, a
Vic. El mateix dia 9 de març, el bisbe Agustí presideix la inauguració de la trobada,
com a bisbe encarregat d’aquest àmbit
pastoral en la Conferència Episcopal Tarraconense.
10 de març. Recés de Quaresma per a preveres i diaques de la Diòcesi a la Residència d’Espiritualitat Mare Ràfols de les Filles
de Santa Anna a Vilafranca del Penedès. El
recés s’inicia amb el rés de l’Ofici de Lectures i és predicat pel P. Jesús Renau, amb el
tema: “La pregària Apostòlica”.
El bisbe Agustí presideix la reunió de la
Comissió per a la preparació de la trobada
diocesana del 17 de maig a Montserrat, en
el desè aniversari de la creació de la diòcesi, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació d’Ecumenisme, a la
Casa de l’Església.

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

19 de març. Reunió de la Delegació diocesana de Joventut, a la Casa de l’Església.

11 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia d’acció de gràcies en la cloenda del
centenari de la mort de Sant Benito Menni,
en el recinte assistencial de les Germanes
Hospitalàries de Sant Boi de Llobregat.

22 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia d’acció de gràcies en el 50è aniversari de la creació del Col·legi Sant Vicenç, a
la Parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Sant
Vicenç dels Horts. Tot seguit participa en
diferents actes i signa en el Llibre d’Honor
de l’Entitat educativa.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia, el cinquè diumenge de Quaresma, a la Catedral.

12 de març. El bisbe Agustí presideix la reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Llobregat, a la Casa de l’Església.
13 de març. Reunió del Consell Episcopal.
14 de març. El bisbe Agustí presideix la
reunió del Consell Pastoral Diocesà, a la
Casa de l’Església.
Jornada d’Apostolat Seglar de Catalunya.
15 de març. Assemblea ordinària de l’Hospitalitat de Lourdes de la Província Eclesiàstica de Barcelona, a la Casa de l’Església. El bisbe Agustí saluda els assistents a
l’Assemblea.
El bisbe Agustí imparteix la Conferència
Quaresmal “Vetlla de l’amor traït” a la
Catedral, amb intervencions musicals del
grup GMS, interpretant alguns fragments
del Responsori de Tenebres de Tomás Luis
de Victoria. Tot seguit el bisbe Agustí presideix l’Eucaristia, el quart diumenge de
Quaresma.
18 de març. El bisbe Agustí participa en la
taula rodona: Els immigrants, ciutadans
de segona?, organitzada per la Parròquia
de Sant Pere de Gavà i l’Equip diocesà de
Pastoral Social i Obrera, al col·legi de les
germanes agustines de Gavà.

23 de març. El bisbe Agustí concelebra en
l’Eucaristia de la festa de Sant Josep Oriol
a la Residència sacerdotal de Sant Josep
Oriol de Barcelona.
Trobada de responsables de pastoral de
les Escoles cristianes per a analitzar el
document conjunt de les Delegacions diocesanes de Família i Vida, Catequesi, Joventut i Ensenyament, “Itinerari educatiu
per a una unitat d’acció bàsica. Família,
parròquia, escola”, a la Casa de l’Església.
25 de març. El bisbe Agustí presideix la
reunió d’Arxiprestos de la vicaria del Penedès-Anoia-Garraf, a Vilafranca del Penedès.
Pregària dels treballadors de la Cúria diocesana per les víctimes i familiars del vol
accidentat Barcelona-Düsseldorf. En la
mateixa pregària es llegeix la nota de condol del bisbe Agustí per aquest esdeveniment.
26 de març. El bisbe Agustí presideix la
reunió de la Subcomissió Episcopal d’Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola, a Madrid.
Pregària vocacional organitzada per la Delegació diocesana de Pastoral Vocacional,
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amb el testimoni del seminarista Mario
Pardo, a la capella de la Casa de l’Església.
27 de març. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí visita les famílies de les
víctimes de l’accident aeri dels Alps francesos, a l’hotel Rey Don Jaime, de Castelldefels. Tot seguit Mn. Xavier Sobrevia
presideix l’Eucaristia amb familiars i altres
representants institucionals.
28 de març. Trobada de la Delegació diocesana de Catequesi i coordinadors arxiprestals, a la Casa de l’Església.
El bisbe agustí concelebra en l’Eucaristia
organitzada per la Unió de Religiosos de
Catalunya en el V centenari del naixement
de Santa Teresa, a Montserrat.
Trobada d’adolescents que rebran el sagrament de la Confirmació amb el lema
“Amb vosaltres cada dia”, a la Casa de
l’Església. El bisbe Agustí saluda els participants en la trobada.
29 de març. El bisbe Agustí presideix la benedicció solemne de Rams a la plaça de la
Vila de Sant Feliu de Llobregat i, a continuació, presideix l’Eucaristia del Diumenge
de Rams a la Catedral.
29-31 de març. Jornades de Formació a
Montserrat, organitzada per la Delegació
diocesana per a la Vida consagrada.
30 de març. El bisbe Agustí imparteix la
Conferència sobre “La relació del bisbe
amb el presbiteri“ als preveres i diaques
de l’arxidiòcesi de Tarragona, a la Sala
d’Actes del Seminari Menor a Tarragona i
amb motiu de la Jornada de la Missa del
Crisma.

Abril
1 d’abril. El bisbe Agustí presideix la Missa
del Crisma a la Catedral, amb la benedicció dels Sants Olis i una presència significativa de preveres, diaques i laics. En la
mateixa celebració es fa una col·lecta per
a Càritas diocesana. A continuació, a l’Auditori de la Casa de l’Església, Mn. Armand
Puig imparteix una conferència sobre el
testimoni sacerdotal del bisbe Romero,
amb motiu de la seva propera beatificació,
i es té un record especial als preveres que
celebren l’aniversari d’ordenació. Tot seguit els preveres, diaques, seminaristes i
alguns treballadors participen en el dinar
de germanor, a la Casa de l’Església.
2 d’abril. El bisbe Agustí comparteix el
dinar amb els preveres i diaca de la ciutat
de Sant Feliu de Llobregat, el dia de Dijous
Sant.
El bisbe Agustí presideix la celebració del
Dijous Sant, a la Catedral. Tot seguit participa en l’Hora Santa davant de l’altar de la
Reserva, a la Capella del Sant Sagrament.
3 d’abril. El bisbe Agustí presideix la pregària de l’Ofici de Lectures i Laudes a la
Catedral.
El bisbe Agustí presideix la celebració del
Divendres Sant, a la Catedral. A continuació presideix la pregària del Via Crucis, organitzada per les parròquies i comunitats
de religiosos de la ciutat.
4 d’abril. El bisbe Agustí presideix la pregària de l’Ofici de Lectures i Laudes a la
Catedral.
El bisbe Agustí visita els mossens Isidre
Gras i Miquel Martí a la Residència Sol ponent de Sant Andreu de la Barca.

El bisbe Agustí presideix la Solemne Vetlla
Pasqual de la Resurrecció del Senyor, a la
Catedral.
5 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del diumenge de Pasqua a l’església
de la Mare de Déu de Montserrat, del barri
de l’Espirall, de Vilafranca del Penedès.
11 d’abril. El bisbe Agustí beneeix les noves portes i el nou baptisteri de la parròquia de Sant Cosme i Sant Damià, del Prat
de Llobregat.
12 d’abril. El bisbe Agustí presideix l‘Eucaristia del segon diumenge de Pasqua a la
parròquia dels Sants Pere i Pau del Prat de
Llobregat, en l’Aplec pasqual de la comunitat parroquial i confereix el sagraments
de la Iniciació cristiana.
13 d’abril. Reunió de la Delegació diocesana
de Pastoral de la Salut, a la Casa de l’Església.
14 d’abril. Reunió del Consell Episcopal.
16-18 d’abril. IV Congrés de litúrgia de
Montserrat.
16 d’abril. Reunió de la Delegació diocesana de Joventut, a la Casa de l’Església.
17 d’abril. Reunió de coordinadors de la
Delegació diocesana de Joventut, a la Casa
de l’Església.
18 d’abril. El bisbe Agustí concelebra en
l’Eucaristia de cloenda del IV Congrés de
litúrgia de Montserrat.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Catedral, en l’aniversari de la seva ordenació episcopal.

19 d’abril. El bisbe agustí presideix l’Eucaristia a la parròquia de Sant Vicenç Màrtir,
en la trobada anual de l’Hospitalitat de
Lourdes de la Província Eclesiàstica de
Barcelona. Tot seguit participa en el dinar
de germanor.
20-24 d’abril. El bisbe Agustí participa en
la CV Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, que acabà el dia
24 amb la peregrinació a Àvila, en l’Any
Jubilar del V centenari del naixement de
Santa Teresa de Jesús.
21 d’abril. Reunió de l’Equip de Pastoral
Social i Obrera, a la Casa de l’Església.
22 d’abril. Reunió conjunta de les comissions del desè aniversari i de la preparació
de la trobada diocesana del desè aniversari a Montserrat, a la Casa de l’Església.
25 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la parròquia de Sant Pere d’Abrera
on confereix el sagrament de la confirmació a un grup de joves i adults. Abans manté un diàleg amb els confirmands.
26 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la parròquia de Sant Joan Baptista
de Sant Feliu de Llobregat on confereix el
sagrament de la confirmació.
El bisbe Agustí presideix la Vetlla de Santa
Maria a la Basílica de la Mare de Déu de
Montserrat. Abans comparteix el sopar i
una estona de recreació amb la comunitat
de monjos.
27 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la Catedral, en la Solemnitat de la
Mare de Déu de Montserrat, Patrona de la
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
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29 de d’abril. Trobada de delegats de
Pastoral de Santuaris, Peregrinacions i
Turisme de la Conferència Episcopal Tarraconense, presidits pel bisbe Agustí, encarregat de la coordinació d’aquest àmbit
pastoral, a la Casa de l’Església.
30 d’abril. El bisbe Agustí presideix la pregària vocacional organitzada per la Delegació diocesana de Pastoral Vocacional,
amb el testimoni de la comunitat de religiosos de Sant Pere Ad Vincula, a la capella
de la Casa de l’Església.

[ ]
Informacions

Condol del bisbe Agustí Cortés per l’accident de vol de Germanwings amb destí
Düsseldorf
Sant Feliu de Llobregat, 24-3-2015
Assabentats del greu accident del vol de
Germanwings, que avui, sortint de l’aeroport del Prat, tenia el destí de Düsseldorf,
el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat vol
expressar la seva proximitat amb els familiars i amics de les víctimes. Compartim
el seu dolor, alhora que convidem a viure
l’esperança cristiana, recolzats en la pregària i en l’amor fratern.
Que el Déu de la vida, per qui tothom
viu, ens ajudi a continuar endavant, procurant aplicar els recursos més adients, per
tal de garantir la seguretat de les persones
en els mitjans de transport. Desitgem que
el progrés i els avenços en les comunicacions sempre estiguin al servei de l’ésser
humà.
Ens unim a la nota dels Bisbes de la
Conferència Episcopal Espanyola, convidant tots els catòlics i creients a incloure
aquesta intenció en la seva pregària personal i comunitària.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

El bisbe Agustí Cortés visita els familiars
de les víctimes de l’accident aeri

Creu Sant Jordi a Mn. Josep Maria Aragonès

Sant Feliu de Llobregat 27-3-2015

Sant Feliu de Llobregat 15-4-2015

A l’hotel Rey Don Jaime, de Castelldefels
al voltant de les 14.00 h del dia d’avui, 27
de març, el bisbe Agustí Cortés s’acosta
a saludar els familiars de les víctimes de
nacionalitat espanyola de l’accident aeri
de Germanwings a l’hotel Rey Don Jaime,
de Castelldefels, on s’han albergat en els
darrers dies.
És un gest més de l’acompanyament
espiritual i efectiu que des del Bisbat de
Sant Feliu s’està mirant de fer, en conèixer
la dimensió de la tragèdia de dimarts passat i en assabentar-se de la relació d’algunes de les víctimes amb el territori de la
diòcesi.
En el marc d’aquest acompanyament, i
a petició de la companyia aèria Lufthansa,
Mn. Xavier Sobrevia, rector de la Parròquia
de Santa Maria de Castelldefels i delegat
de Pastoral de la Salut, va viatjar als Alps
francesos ahir, amb els familiars de les víctimes que van visitar el lloc de la tragèdia.
També s’ha difós entre els capellans de
la diòcesi una pregària especial a afegir al
formulari de la missa, que diu així:
Per les víctimes de l’accident aeri als
Alps: pels qui han perdut la vida, pels seus
familiars i amics. Que Déu ens ajudi a superar el dolor, recolzats en l’amor fratern
i l’esperança cristiana de la vida per sempre. Preguem.
A les 15.00 h d’avui, i per als familiars,
se celebrarà en la intimitat una missa per
les víctimes al mateix hotel Rey Don Jaime.

Juntament amb la comunitat benedictina
de Sant Daniel de Girona i el GTER
El Govern de la Generalitat de Catalunya
ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi
a 27 personalitats i 15 entitats que s’han
destacat pels serveis prestats a Catalunya
en la defensa de la seva identitat o, més
generalment, en el pla cívic i cultural.
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims
reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya.
La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals
o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin
prestat serveis destacats a Catalunya.
Enguany han estat distingits amb
aquest guardó:
- El sacerdot Mn. Josep Maria Aragonès i Rebollar, “en reconeixement al seu
compromís cívic i a una activitat espiritual
exercida com a representant d’un cristianisme obert, acollidor i arrelat a Catalunya. L’activisme cultural que el distingeix
ha contribuït valuosament a la dinamització del municipi de Torrelavit i del Penedès
amb diverses iniciatives, moltes d’elles
adreçades a infants i joves”.
- La Comunitat de Monges Benedictines
del Monestir de Sant Daniel de
Girona, “en la celebració del mil·lenari
d’aquest cenobi, creat a partir de
la venda de l’alou de Sant Daniel
a la comtessa Ermessenda i el seu
espòs, el comte Ramon Borrell. La
seva comunitat, l’única benedictina
femenina de Catalunya que resideix
al mateix lloc on va néixer, està
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integrada actualment per set monges
que compten amb un ampli suport
social i promouen el paper del
monestir com a referent de patrimoni
i impulsor de cultura”.
- El Grup de Treball Estable de les
Religions (GTER), “com a entitat
pionera a la península Ibèrica i
de referència a Europa en el seu
àmbit. L’integren representants de
diverses confessions que fan del
diàleg interreligiós una base de
convivències, de pedagogia i d’acció
des de la pau, l’harmonia entre
les creences i la col·laboració per
contribuir a un món humanament
més respectuós, culturalment més
plural i socialment més inclusiu”.
El lliurament dels guardons es farà el
dilluns dia 4 de maig.

[ ]
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[ ]
Consell
Pastoral Diocesà

Reunió 14-3-2015
Després del rés de l’Hora menor a la Capella de la Casa de l’Església. El senyor
bisbe agraeix l’assistència dels consellers,
especialment en aquests moments que a
la Diòcesi acomplim un temps de revisió i
projecció de futur. I referint-se als presents
els identifica com a altaveus de la realitat
de les nostres comunitats, veus que obeeixen a un discerniment en l’àmbit pastoral
respectiu, amb la realitat i problemàtica
concreta. Una veu també que refereix la
vida diocesana amb el consell sobre la
vida pràctica que hem de saber concretar
amb l’ajut de l’Esperit Sant.
S’aprova l’acta del dia 8 de novembre
de 2014, després de fer una correcció de
l’aportació de la Sra. Anna Maria Rubio.
A continuació es crea un diàleg en referència al document “Itinerari Educatiu per
a una unitat d’acció bàsica: Família, Parròquia, Escola”, comentant quines aplicacions pràctiques té aquest document i les
seves conseqüències en els diferents àmbits pastorals i socials.
Després del descans, Mn. Jaume Berdoy
fa la presentació de la proposta de l’Objectiu diocesà a partir del curs vinent, que
ha elaborat Mn. Josep Torrente, Delegat
d’Evangelització i Apostolat Seglar. I afe-

geix que aquest document s’ha presentat
també en el Consell del Presbiteri i Consell
Episcopal. Després d’aquesta presentació,
s’inicia un diàleg.
Finalment es dóna una sèrie d’informacions sobre la Trobada diocesana del 17 de
maig a Montserrat, en el 10è aniversari de
la creació de la Diòcesi.
Abans de finalitzar la reunió es donen
diferents informacions, entre elles que l’1
d’abril se celebrarà la Missa del Crisma a
la S.E. Catedral, a la qual el bisbe anima
a participar, juntament amb els preveres
i diaques de la Diòcesi. I es recorda que
la propera sessió del Consell Pastoral Diocesà serà el dia 13 de juny, a la Casa de
l’Església.

[ ]
Consell
del Prebisteri

Reunió 26-2-2015
A les 10.00 h va iniciar-se la reunió ordinària del dia 26 de febrer de 2015, a la Casa
de l’Església del bisbat de Sant Feliu de
Llobregat.
S’han tractat els següents temes:
• Presentació del Secretariat i funcions.
• Informació sobre la constitució del
nou col·legi de consultors.
• Aprovació de l’acta de la darrera reunió.
• Consulta sobre l’Itinerari educatiu.
• Consulta sobre l’Objectiu Diocesà
pels propers cursos.
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[ ][ ]
Missions

Pastoral
de la salut

Carta per a la Jornada Mundial d’Oració
per les Vocacions Natives

Pasqua del Malalt i curset de pastoral de
la salut

Sant Feliu de Llobregat, 30-3-2015

Sant Feliu de Llobregat, 27-4-2015

Benvolguts,
Us voldríem recordar que el proper 26
de abril tindrà lloc la Jornada de Vocacions
Natives. 52ª Jornada Mundial d’Oració per
les Vocacions, amb el lema “Quin goig caminar amb tu”.
L’arribada al ministeri del papa Francesc, procedent del continent americà és
l’origen i la raó de ser d’aquesta proposta
de la Comissió Episcopal de Missions per a
la celebració d’aquesta Jornada.
Les paraules i gestos del papa Francesc
ens recorden que l’alegria està en la fe. La
imatge del cartell reflecteix que l’alegria és
compartida pels qui han optat per caminar
al seu costat com a deixebles missioners.
Si voleu més informació de la Diada
d’Hispanoamèrica, la trobareu a la seva
web: http://www.conferenciaepiscopal.
es/index.php/hispanoamerica-misiones.
html
Gràcies per la vostra atenció,

Benvolguts/des,
Des de la Delegació de Pastoral de la
Salut us recordem que el proper 10 de
maig és la “Pasqua del Malalt”, amb el
tema Salut i saviesa del cor. “Una altra mirada és possible amb un cor nou”.
A nivell diocesà ho celebrarem a la Catedral amb motiu dels 10 anys del Bisbat
de Sant Feliu de Llobregat. Serà a la tarda i
l’acolliment començarà a les 16.00 h. A les
16.30 h Mons. Agustí Cortés celebrarà la
Santa Missa i a continuació, en el Centre
Parroquial, hi haurà l’actuació d’un grup
de “Mariachis” i un berenar.
Aquest horari vol facilitar la presència
de malalts que després han de tornar als
seus centres. També teniu aquesta informació en el programa.
Per a aquesta diada teniu els cartells i
el material que es va enviar abans de l’onze de febrer. Però podeu demanar més estampes i cartells, en català i castellà. Han
arribat dos documents nous per a aquesta
Jornada:
Mensaje de los Obispos de la Comisión
Episcopal de Pastoral.

Manuel Roig, pvre.

Litúrgia para la celebració del 10 de
maig (Monicions, pregària dels fidels, homilia...).
Tota la documentació la podeu trobar
al web del Bisbat, concretament a: http://
www.bisbatsantfeliu.cat/delegacions.
php?id=72
Per altra banda, us informem del curset
de “Pastoral de la Salut i ètica de la salut”
que organitza el Secretariat Interdiocesà
de Pastoral de la Salut (SIPS) amb Caixa
Fòrum de Barcelona. Són quatre dimarts
de maig de les 16.00 a les 19.00 h; és gratuït i cal fer aviat la inscripció. El contingut
el podeu trobar en el programa que s’adjunta.
Esperem que tot això ens serveixi per
estar atents als malalts des de la comunitat cristiana.
Molt cordialment,
L’equip de Pastoral de la Salut

[ ]
Família i Vida

Jornada diocesana de la família: L’Amor,
missió de la família
Les diòcesis amb seu a Catalunya han celebrat, de l’1 al 8 de març 2015 la Setmana
Catalana de la Família. Durant la setmana
es convida les parròquies a fer activitats
lúdiques, formatives, de catequesi... orientades a la família.
La Jornada de la Família, pròpiament
dita, va tenir lloc diumenge 8, a la Casa
de l’Església, a partir de les 16.30 h. Hi
van participar una trentena de persones,
a la xerrada del vicari general, Mn. Jaume
Berdoy, que va desgranar el lema de la
Jornada: “L’Amor, missió de la família”,
convidant els assistents a posar l’amor al
bell mig de la família, perquè només ell
dóna sentit a l’existència i en ell trobem la
felicitat. Va situar la família com a escola
de l’amor. Va animar les famílies a harmonitzar les diferències entre els cònjuges, a
dialogar, a treballar per eliminar l’egoisme
i a posar en valor les característiques de
l’amor: fidelitat, unitat i exclusivitat.
Com a cloenda, els participants i algunes persones més es van sumar a la celebració de l’Eucaristia del 2n diumenge de
quaresma, a les 19.00 h a la Catedral de
Sant Llorenç. El bisbe Agustí, a l’homilia
de la Missa, evocant l’evangeli de sant
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Joan, va animar els fidels a fer de la família
un temple de Déu, a fer fora allò que ens
allunya d’estimar com Déu, que és amor,
per tal de fer realitat el lema de la Jornada.
També hi van participar un grup de joves entre 16 i 24 anys, fills dels matrimonis assistents a la Jornada, que van oferir
el seu servei com a monitors per als més
menuts.

[ ]
Vida
Consagrada

Trobada-recés de Quaresma per a religiosos i religioses
Se celebrà el dia 7 de març, a la Casa de
l’Església. Hi participaren uns 50 religiosos i religioses del nostre Bisbat. Dirigí el
recés el P. Josep Maria Henríquez Farreras,
OSB, delegat per a la vida consagrada,
sota el títol: “Santa Teresa de Jesús model
per als consagrats” en el marc del V Centenari del naixement de la Santa d’Àvila i de
l’Any de la Vida Consagrada. Després d’un
temps llarg de silenci i reflexió es donaren
diverses informacions sobre la diòcesi i
immediatament vingué la celebració de
l’Eucaristia presidida pel mateix P. Josep
Maria Henríquez.
Jornades de Formació per a religiosos i religioses a Montserrat
Del 29 al 31 de març al Monestir de Montserrat, unes quantes religioses van participar a les Jornades de Formació per a religiosos i religioses.
Van ser ponents el P. Josep-Miquel
Bausset, OSB, que va tractar el tema de
“El religiós, signe de guarició”. El P. Josep
M. Henríquez, OSB, va aprofundir el tema
de “La vida consagrada i la nova evangelització”. El P. Joan M. Mayol, OSB, que va

fer una meditació pasqual centrada a partir de la figura de Santa Magdalena. El P.
Bernabé Dalmau, OSB, sobre “La litúrgia
en l’Evangelii gaudium”. I el col·loqui amb
el P. Abat Josep Mª Soler, que va esperonar a viure la fe, la vida consagrada i el
paper important dels consagrats en l’Església.
En sessions nocturnes, a part de gaudir
d’un bon concert a la Basílica, amb el G.
Andreu M. Martínez, OSB, es va poder gaudir d’una sessió musical.
La participació en les celebracions litúrgiques, la bona convivència i l’exquisida acollida de la comunitat monàstica
van contribuir al bon desenvolupament
d’aquestes jornades.

[ ]
Pastoral
vocacional

Carta del delegat per al Dia del Seminari
Sant Feliu de Llobregat, 18-2-2015
Benvolguts,
A continuació us informo de diferents
assumptes en relació amb el Dia del Seminari, que celebrarem diumenge 22 de
març, amb el lema: “Senyor, què maneu
que faci jo?”.
1. En aquesta tramesa us adjuntem
el material per a la celebració del Dia de
Seminari: Cartells, estampes amb l’oració
per al Dia del Seminari i sobres per a la col·
lecta. Podeu trobar altres materials al Web
del Bisbat (www.bisbatsantfeliu.cat), que
us poden ajudar per a la celebració i reflexió amb els vostres grups (infants, joves i
adults).
Us informo que al web que han elaborat els Seminaris Diocesans de Catalunya:
www.diadelseminari.com, trobareu el vídeo
del Dia del Seminari d’aquest any (https://
www.youtube.com/watch?v=e9dumllYP4A),
i també d’altres d’anteriors.
També un comunico que els Seminaris
de Catalunya estan creant un web que recollirà tot el material que s’ha fet fins ara.
En aquest web trobareu els apartats:
• “Activitats Dia del Seminari”
• “Seminaris de Catalunya”
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2. Col·lecta del Seminari. La Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat ha de fer front a
les despeses de la formació dels nostres
seminaristes i d’altres. Segons la nova normativa SEPA, la col·lecta del Dia del Seminari s’ha d’ingressar amb el codi IBAN, en
un dels comptes següents:
• Banc Sabadell:
ES72 0081 1604 7500 0103 2506
• La Caixa:
ES43 2100 0072 6002 0053 2809
3. Informacions de la Delegació de Pastoral Vocacional.
• Cadena de Pregària per les vocacions
i Estada Vocacional. La Delegació diocesana de Pastoral Vocacional s’ha fet present,
durant el passat mes de novembre i juntament amb la cadena de Pregària per les vocacions, en l’Arxiprestat de Bruguers amb
la reflexió sobre la “Cultura vocacional”.
Aquesta estada va concloure el dia 29 de
novembre de 2014 amb un recés i Eucaristia
vocacional presidida pel senyor bisbe Agustí a la parròquia de Sant Joan de Viladecans.
• Pregària per les vocacions. La Delegació diocesana de Pastoral Vocacional
organitza tots els darrers dijous de mes, a
la Capella de la Casa de l’Església, una vetlla de pregària vocacional. Sou convidats
a participar-hi. La corresponent al mes de
març, és el dijous 26 a les 19.00 h.
• Trobada diocesana d’escolans. La Delegació diocesana de Pastoral Vocacional
està preparant la VI Trobada diocesana
d’Escolans que tindrà lloc el dia 9 de maig
de 2015. Rebreu la informació oportuna i
us demanem que animeu els vostres escolans a participar-hi.
Units en la pregària per les vocacions,
us saluda,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre.
Delegat diocesà de Pastoral Vocacional

LII Jornada Mundial de Pregària per les
Vocacions
Sant Feliu de Llobregat, 9-4-2015
Benvolguts/des,
Diumenge 26 d’abril, s’escau la LII Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions amb el lema “Quin goig caminar amb
Tu”.
Les Delegacions diocesanes de Pastoral Vocacional i per a la Vida Consagrada,
us demanem acollir aquesta Jornada de
pregària per les vocacions amb la pregària
confiada en les famílies i comunitats cristianes que un cop més escolten amb atenció
les paraules del Senyor:
“La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo
dels sembrats que hi enviï més segadors”
(Mt 9, 35-38).
La Jornada de pregària és una bona ocasió perquè, de la forma que creieu més adient, aparegui aquest clam del mateix Jesús
enmig de les nostres trobades, reunions i
celebracions per incorporar “la cultura vocacional” en els diferents àmbits pastorals
de les nostres comunitats cristianes.
Trobareu adjunt els següents materials:
• El cartell de la Jornada.
• Les estampes amb la pregària.
Per correu electrònic us enviarem diferent material elaborat per la Conferència
Episcopal Espanyola, per si la voleu fer
servir.
Rebeu una cordial salutació,
Joan-Pere Pulido, pvre.
Delegat de Pastoral Vocacional
P. Josep-Maria Henríquez, OSB
Delegat per a la Vida Consagrada

Informació sobre la VI Trobada diocesana
d’Escolans
Sant Feliu de Llobregat, 9-4-2015
Benvolguts/des,
La Delegació diocesana de Pastoral Vocacional, conjuntament amb els seminaristes, la Delegació de Catequesi i Càritas
diocesana, està preparant la VI Trobada
diocesana d’Escolans amb el lema: Vine a
bufar les espelmes!
La trobada, com ja us vam informar, serà
dissabte 9 de maig. La trobada la farem a
Sant Feliu de Llobregat, en el context del
10è aniversari de la creació de la Diòcesi.
Són convidats a la trobada els escolans
de les nostres parròquies, així com els
infants que participen en els grups de catequesi de postcomunió. És per això que
adrecem aquesta carta als rectors i coordinadors/res de catequesi, especialment als
grups de catequesi de postcomunió.
Aquest és l’horari:
10.00 h Acollida a la Catedral de Sant
Llorenç (Aquest serà el lloc on s’iniciarà la
trobada).
• Pregària acompanyats pel senyor bisbe Agustí.
• Activitat de descoberta de la Catedral
i vida de Sant Llorenç.
11.30 h Trasllat a la Casa de l’Església
• Descoberta de la Casa de l’Església i
on continuarem aprofundint el testimoni
de Sant Llorenç al costat dels més necessitats i amb l’ajut de Càritas diocesana.
13.00 h Informació i agraïment del servei dels escolans.
13.30 h Fi de la trobada (Podreu recollir
els infants a la Casa de l’Església, Carrer
d’Armenteres, 35 de Sant Feliu de Llobregat).

Omplir la Fitxa d’inscripció que us adjuntem i fer-la arribar a Secretaria General
abans del dia 4 de maig: secretaria@bisbatsantfeliu.cat / Tel. 93 632 76 30
Us hi esperem!
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre.
Delegat diocesà de Pastoral Vocacional
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[ ]
Diaconat
permanent

Trobada interdiocesana de diaques i familiars
El dissabte 11 d’abril de 2015, es va celebrar a Tortosa, la Trobada familiar interdiocesana de diaques, de les diòcesis catalanes, coorganitzada pels diaques de la Diòcesi de Tortosa i l’Associació Sant Llorenç,
de promoció del diaconat.
Aquesta trobada que segueix un ritme
anyal, generalment en temps de primavera, es celebra en una de les diòcesis catalanes, de manera rotatòria, aplega els diaques i les esposes acollits per l’arquebisbe
o el bisbe de la seu corresponent, des de
fa 30 anys.
Al Seminari de Tortosa, a dos quarts
d’onze del matí, els diaques i esposes, de
la Diòcesi de Tortosa, rebien els diaques i
esposes procedents de les diòcesis forànies. A les onze del matí, a l’auditori del
Seminari, s’inicia pròpiament la trobada,
que fou presidida per Mons. Enrique Benavent. Es van tractar diverses qüestions
relacionades amb el ministeri diaconal i es
va informar sobre la situació del diaconat
en les diòcesis catalanes, on hi ha diaques permanents en les 10 diòcesis, amb
un total de 116 i un nombre considerable
de candidats. També es va informar que
el XXX Encontre de diaques permanents

de les diòcesis espanyoles tindrà lloc enguany a la ciutat de València, en dates encara a determinar. Pel que fa a l’àmbit internacional, es va comunicar que el pròxim
mes d’octubre, del 21 al 25, se celebrarà a
Roma i Assís el Jubileu dels 50 anys de la
fundació del Centre Internacional del Diaconat.
La celebració de l’Eucaristia va estar
presidida pel Sr. Bisbe. Tot seguit, hi va
haver un dinar de germanor, al mateix Seminari.
A la tarda, es va realitzar una visita cultural a la Catedral de Tortosa i a la seva
exposició permanent. En acabar, a la mateixa Catedral, es van resar les Vespres i va
finalitzar una altra jornada de fraternitat
diaconal.

[ ]
Evangelització i
Apostolat Seglar

moviments d’acció catòlica, i que posa enguany el centre de la reflexió en les contrapartides sovint encobertes de la reducció
de l’atur que apareix en els titulars de les
notícies, i que no van en la línia evangèlica
de dignificar la vida de les persones. (Això,
només en versió electrònica.)
Si en necessiteu més exemplars, no
dubteu a demanar-me’ls i ho gestionarem.
Josep Torrente

Carta del delegat en relació al 1r de maig
Sant Feliu de Llobregat, 17-4-2015
Benvolguts mossens i responsables de comunitats.
Amb el desig que visquem tots amb
molta intensitat la celebració d’aquesta
pasqua del Senyor, us adreço aquestes
primeres lletres com a delegat d’Evangelització i Apostolat Seglar i membre de
l’Equip diocesà de Pastoral Obrera. Ho faig
amb motiu de la campanya del primer de
maig.
Les delegacions de pastoral obrera, els
moviments de presència específica en el
camp laboral i el nostre mateix equip de
Pastoral Obrera volem acompanyar i il·
luminar des de la nostra fe aquesta jornada cívica i sindical del primer de maig.
Per això, en aquesta tramesa us fem arribar dos materials:
1.- Cartell d’aquesta jornada, que enguany recorda el magisteri del qui va ser
bisbe de Sant Salvador, Mons. Óscar Arnulfo Romero que serà beatificat a San
Salvador el proper 23 de maig. (Us ho enviem en paper i en versió electrònica.)
2.- Manifest per aquesta diada, que han
elaborat des de les delegacions i equips
de Pastoral Obrera juntament amb els
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[ ]
Càritas
diocesana

S’inaugura l’Economat de Vilanova i la
Geltrú
Càritas interparroquial de Vilanova i la Geltrú, conjuntament amb l’Ajuntament de la
ciutat, després de dos anys de treball, han
posat en marxa aquest servei, al carrer del
Recreo 6, on hi havia hagut l’antic economat de la Pirelli.
El dia 3 de març va tenir lloc la signatura del conveni de cessió de la gestió
del servei a Càritas i la benedicció de les
instal·lacions, i el dia 10 de març va obrir
les portes als usuaris.
Durant la inauguració, les paraules de
satisfacció, agraïment i dignitat van ser
les més escoltades, en els parlaments del
bisbe Agustí Cortés, de l’alcaldessa Neus
Lloveras, el director de Càritas Diocesana,
Joan Torrents i la regidora de serveis socials, Blanca Albà.
L’Economat està gestionat sota la modalitat d’un supermercat, on les famílies
beneficiàries poden anar a buscar una
quantitat d’aliments predeterminada i escollir, amb un sistema de punts, els productes que més s’ajusten a les seves necessitats.

Premi per a Càritas de Castelldefels
Sant Feliu de Llobregat 23-3- 2015
L’Ajuntament, el Premi d’Acció Cívica Ciutat de Castelldefels 2015 a Càritas Castelldefels.
L’acte de lliurament de premis es va celebrar divendres 20 de març a les 20.00 h
al teatre Plaza de Castelldefels. El premi
d’Acció Cívica s’atorga a les persones físiques o entitats la iniciativa solidària de les
quals hagi contribuït a una convivència o a
un benestar de les persones de Castelldefels. En aquesta categoria estaven nominades L’equip del nois afectats per paràlisi
cerebral del Futbol Sala Castelldefels i Càritas de Castelldefels, que va ser finalment
l’escollida pel jurat per rebre el premi.

[ ]
Equip de
Pastoral Obrera

Taula Rodona sobre els immigrants a
Gavà
«Els immigrants: ciutadans de segona?»
Aquest va ser el títol de la taula rodona celebrada a Gavà el passat 18 de març, organitzada per l’equip de Pastoral Obrera del
bisbat de Sant Feliu i la parròquia de Sant
Pere de la població. Hi van prendre part el
bisbe Agustí Cortés, Germán Agustí, diaca
i regidor del l’Ajuntament de Gavà i Flaio,
un immigrant de Mali (que va arribar a
Espanya en pastera i que actualment viu
a Rubí), amb la moderació de Mercè Solé.
Flaio va exposar els motius que l’havien
portat a emigrar, el seu complex itinerari
fins arribar a Catalunya, i la seva situació
actual: en atur i amb dos fills aquí i dos
més al seu país. Germán Agustí va posar
l’accent en la necessitat d’acollir la persona vingui d’on vingui. El bisbe Agustí va exposar una síntesi dels escrits de la Conferència Episcopal Espanyola sobre aquesta
qüestió, va alertar sobre la necessitat de
passar de la teoria a la pràctica i va fer una
crida a la implicació política i a la creativitat per donar una resposta, encara que els
nostres mitjans siguin petits i limitats.
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[ ]
Conferència
Episcopal
Tarraconense

moviments i associacions; i al responsable
o representant i consiliari o acompanyant
de la fe de grups no associats. En document adjunt trobareu els horaris i el sistema d’inscripció.
Clausura del IV Congrés litúrgic de Montserrat
Barcelona, 20-4-2015

Jornada d’Apostolat Seglar de Catalunya
Barcelona, 3-3-2015
La Comissió Interdiocesana d’Apostolat
Seglar de Catalunya (CIAS) organitza pel
proper dissabte 14 de març la Jornada
d’Apostolat Seglar de Catalunya, amb el
tema “Comunitat de deixebles evangelitzadors”, que tindrà lloc al Centre Borja
dels Jesuïtes de Sant Cugat del Vallès.
Aquesta edició, presentada per Mons.
Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa, i
Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona i
bisbe delegat per la Conferència Episcopal
Tarraconense per la CIAS, comptarà amb
una ponència del Sr. Josué Fonseca, de comunitat Fe i Vida de Santander, un treball
de grups, diàleg i informacions, l’Eucaristia i un dinar.
Els objectius d’aquesta Jornada són:
fer visible la realitat de l’Apostolat Seglar,
ajudar a la coneixença mútua, aportar elements formatius per créixer en consciència
d’evangelització i recollir iniciatives que
ajudin a promoure l’Apostolat Seglar.
La Jornada s’adreça als equips responsables a nivell diocesà i a nivell català
de moviments i associacions laïcals; al
responsable o representant i consiliari o
acompanyant de la fe de cada grup dels

El IV Congrés Litúrgic de Montserrat s’ha
clausurat el dissabte 18 d’abril, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb la
Missa solemne presidida per l’arquebisbe
de Tarragona i president de la Conferència
Episcopal Tarraconense (CET), Jaume Pujol, amb el qual han concelebrat l’arquebisbe Piero Marini, els altres bisbes de
les diòcesis catalanes, els monjos del monestir i un gran nombre de preveres, amb
assistència del director general d’Afers Religiosos de la Generalitat i un gran nombre
de fidels.
En la jornada del divendres 17, es van
succeir, a Barcelona, a l’Aula Magna del
Seminari Conciliar, les ponències, comunicacions i diàlegs del Congrés, així com
una taula rodona, entorn de la presència
del misteri de Crist en la litúrgia, taula moderada pel vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), Joan Planellas,
i formada pels experts liturgistes Aurelio
García, de Valladolid, Andrea Grillo i Manel
Nin, de Roma, i Gabriel Ramis, de Mallorca.
La ponència del matí del dia 17 la pronuncià el P. Bernabé Dalmau, monjo de
Montserrat, amb una acurada revisió històrica del que han suposat per l’Església
catalana i espanyola els tres Congressos
Litúrgics de Montserrat, celebrats els anys
1915, 1965 i 1990. I en vistes al futur, va su-

bratllar que “hauríem de redescobrir el llegat del Concili Provincial Tarraconense de
1995 i l’escrit pastoral que la Conferència
Episcopal Tarraconense va publicar, un any
després de la celebració del III Congrés,
amb el títol de “La litúrgia, font de la vida
espiritual”, en la qual insistia a veure la litúrgia com a obra de l’Esperit Sant”.
Distints aspectes de la litúrgia van ser
tractats en les comunicacions del Dr. Jaume González Padrós, director de l’Institut
Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB),
que parlà de “La pedagogia celebrativa
en el Moviment Litúrgic”; Mn. Joan Baburés, de Girona, coordinador de la Comissió
Interdiocesana de Litúrgia de la CET, que
tractà de la música litúrgica; el monjo cistercenc Bartomeu Ubach, que exposà les
principals qüestions relacionades amb la
concelebració eucarística, i la religiosa italiana Sor Katia de Simone, que subratllà la
importància de la participació dels fidels
en la litúrgia.
Altres comunicacions van ser presentades pel Dr. Francesc Xavier Parés, professor de l’ISLB, que detallà com la reforma
litúrgica s’havia aplicat a Catalunya en
els darrers vint-i-cinc anys, i pel Dr. Jaume
Fontbona, president del Centre de Pastoral
Litúrgica i professor de la FTC, que enumerà els deu reptes de la pastoral litúrgica
que el Poble de Déu ha d’afrontar en els
pròxims anys, a fi que la litúrgia sigui espai de trobada i de pregària amb el Senyor
Jesús enmig del nostre món secularitzat.
Abans de la Missa de clausura del Congrés, a Montserrat, l’arquebisbe Piero Marini, actual president del Comitè Pontifici
per als Congressos Eucarístics Internacionals, i que fou el Mestre de les celebracions litúrgiques pontifícies des de l’any
1987 fins el 2007, pronuncià una conferèn-

cia en què, aportant records i testimonis
del seu llarg servei litúrgic amb els papes
Sant Joan Pau II i Benet XVI, tractà també
d’alguns desafiaments, encara oberts, de
la reforma litúrgica empresa pel Concili
Ecumènic Vaticà II, del qual ara es commemora el cinquantè aniversari.
Acabada la Missa, l’Escolania de Montserrat, amb quatre motets, va cloure bellament el IV Congrés Litúrgic de Montserrat.
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[ ]
Conferència
Episcopal
Espanyola

Nota final de la CV Asamblea Plenaria
Madrid 27-4-2015
La Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) ha celebrado su
105º reunión del 20 al 24 de abril. Como
es habitual, la Plenaria se inauguraba el
lunes 20 con el discurso del presidente
de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez, y el
saludo del nuncio apostólico en España,
Mons. Renzo Fratini. Sin embargo, la clausura tenía lugar el viernes 24 de abril en
el seminario de Ávila, donde la CEE ha peregrinado con motivo del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Participación en la Asamblea
Han participado en la Asamblea los
79 obispos con derecho a voto, además
del administrador diocesano de Santander, P. Manuel Herrero Fernández, OSA.
Ha asistido por primera vez, tras su consagración episcopal el 22 de febrero, el
obispo de Barbastro-Monzón, Mons. Ángel Pérez Pueyo. El nuevo prelado ha
quedado adscrito a las Comisiones Episcopales de Pastoral Social y de Seminarios y Universidades. De esta última, fue
director del secretariado de 2008 a 2013.
También se ha contado con la presencia
de varios obispos eméritos, que partici-

pan en la Asamblea con voz pero sin derecho a voto.
Los obispos han tenido un recuerdo especial para el obispo emérito de Málaga,
Mons. Antonio Dorado Soto, fallecido el 17
de marzo.
La CEE destina 250.000 euros a los cristianos perseguidos de Siria e Irak
El presidente de la CEE, en el discurso
de apertura, repasó algunos de los temas
de actualidad social y eclesial: el Año de
la Vida Consagrada y el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús; la
dimensión misionera de la Iglesia; la situación social de España; la persecución
de los cristianos; y el drama de la in-migración. En este punto pidió a la Asamblea
un minuto de silencio “por esos hermanos
nuestros perseguidos e inmigrantes en peligro” con un recuerdo especial por los 700
desaparecidos el domingo anterior frente
a la costa de Libia y por los más de 400
inmigrantes desaparecidos unos días antes cuando trataban de llegar a las costas
italianas.
Además, el cardenal Blázquez informó
que la Conferencia Episcopal va a destinar
250.000 euros para ayudar a los cristianos
perseguidos de Siria e Irak.
Al mismo tiempo, la CEE pide a todas
las parroquias y comunidades cristianas
que, a juicio del ordinario, hagan desde la
solemnidad de la Ascensión hasta Pentecostés, súplicas especiales a Dios por los
cristianos perseguidos en diversas partes
del mundo.
El nuncio apostólico en España, Mons.
Renzo Fratini, subrayó en su saludo la importancia de los temas que se han tratado
en la Plenaria: la iglesia al servicio de los
pobres, familia y vida, el nuevo Plan Pastoral y el año Teresiano.

“Iglesia, servidora de los pobres”
La Asamblea Plenaria ha aprobado el
documento Iglesia, servidora de los pobres redactado por la Comisión Episcopal
de Pastoral Social que preside Mons. Juan
José Omella Omella, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño. Con este texto,
los obispos españoles pretenden ofrecer,
desde la Doctrina Social de la Iglesia, una
iluminación realista, pero a la vez esperanzada, sobre la situación social y política de
España (se adjunta el documento íntegro y
un resumen).
La Plenaria también ha aprobado el
Leccionario en euskera que ha elaborado
la Comisión Episcopal de Liturgia que preside Mons. Julián López.
Otros documentos estudiados por la
Asamblea Plenaria
Los obispos han repasado y avanzado
en la elaboración del Plan Pastoral de la
CEE para el período 2016-2020, que ha presentado Mons. Adolfo González Montes.
También se ha trabajado el informe
sobre Distribución del Clero en España,
realizado por la Comisión Episcopal del
Clero que preside Mons. Jesús Catalá. Los
obispos han pedido que se estudien en
profundidad los rasgos más sobresalientes del mismo.
Los dos documentos se volverán a presentar en la próxima reunión de la Comisión Permanente, una vez incorporadas las
aportaciones de la Plenaria.
Familia y Vida y Encuentro Europeo de
Jóvenes
El Presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida,
Mons. Mario Iceta, ha informado a la Plenaria sobre las respuestas de las diócesis
a los Lineamenta del Sínodo de los Obispos para la XIV Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar en octubre en Roma
con el título, “La Vocación y la misión de
la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”.
La síntesis elaborada por la citada Subcomisión con las respuestas que se han
recibido se ha remitido a la Secretaria General del Sínodo.
Por su parte, Mons. Xavier Novell, obispo responsable del departamento de Pastoral de Juventud, ha sido el encargado
de explicar cómo van los preparativos del
Encuentro Europeo de Jóvenes que se celebrará en Ávila del 5 al 9 de agosto.
Otros temas del orden del día
El lunes 20, al terminar la sesión de la
tarde, se reunió la comisión asesora del
Fondo de Nueva Evangelización. En el capítulo de informaciones, ha intervenido
en la Plenaria el Rector de la Universidad
Pontificia de Salamanca, Ángel Galindo.
Además, en el capítulo dedicado a la información económica, entre otros temas,
se ha presentado el Plan de transparencia y Modernización de los sistemas de
gestión de la Iglesia en España que tuvo
el visto bueno de la Comisión Permanente en su última reunión. En este Plan, que
contempla un conjunto de actuaciones a
distintos niveles, han trabajado el vicesecretario para asuntos económicos de la
CEE,Fernando Giménez Barriocanal, y el
Consejo de Economía.
Como es habitual en la Plenaria del mes
de abril, se han aprobado las intenciones
de la CEE para el año 2016 por las que reza
el Apostolado de la Oración. Se ha aprobado la erección canónica de la Fundación
Mater Clementissima. También se han
aprobado los cambios propuestos en la
Asociación Católica de Propagandistas, la
Acción Católica General y de la Federación
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de Scouts Católicos de Andalucía. Además
los obispos han tratado diversos asuntos
de seguimiento y han repasado las actividades de las distintas Comisiones Episcopales.
Peregrinación y clausura de la Asamblea Plenaria en Ávila
La Asamblea Plenaria se clausuró el
viernes 24 de abril en el seminario de Ávila. 78 obispos españoles, entre ellos cinco
cardenales: Rouco Varela, Amigo Vallejo,
Cañizares Llovera, Martínez Sistach y Blázquez Pérez; además del nuncio apostólico
en España, Mons. Renzo Fratini, y el Secretario General de la CEE, José Mª Gil Tamayo, peregrinaron hasta la capital abulense
para rendir homenaje a Santa Teresa de
Jesús, en el V centenario de su nacimiento.
La primera parada fue en el monasterio
de la Encarnación, en el que santa Teresa
profesó como carmelita y pasó la mayor
parte de su vida. El obispo de Salamanca,
Mons. Carlos López, natural de Papatrigo
(Ávila), presidió la Hora Tercia. Junto a los
peregrinos de la CEE, estuvieron representantes de numerosas comunidades de
vida consagrada de la diócesis.
Después se trasladaron al convento de
la Santa y en la iglesia que se levantó en el
emplazamiento de su casa natal, el cardenal Ricardo Blázquez presidió la Misa Jubilar, centrada en la figura de Teresa de Cepeda y Ahumada. Antes de la celebración
eucarística, el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel Garcia Nieto, daba la bienvenida a
los peregrinos de la CEE. En nombre de los
anfitriones, el Vicario General del Carmelo,
P. Emilio Martínez, entregó al presidente
de la CEE una réplica del Bastón de Santa
Teresa.
Al terminar la Eucaristía y tras la Bendición Apostólica para lucrar la Indulgencia

Plenaria por el Año Jubilar, el presidente
de la CEE, el obispo de Ávila y los cinco
cardenales que han participado en la peregrinación, se dirigieron a la capilla natal
para realizar una breve oración final en el
mismo lugar que en el que nació hace 500
años Santa Teresa.
En el seminario de Ávila se celebró la
última sesión de la Plenaria y una comida de fraternidad. La última parada fue
el monasterio de San José, primera fundación de Santa Teresa, con la adoración
al Santísimo. Las madres carmelitas del
convento acompañaron con sus cantos y
la lectura de diversos escritos de la Santa.
Con unas emotivas palabras del obispo de
Ávila terminó la peregrinación a la cuna de
Santa Teresa. En el libro del convento han
quedado las firmas de los peregrinos para
recordar su paso por el mismo.
Iglesia, servidora de los pobres
La CV reunión de la Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española se
clausuró el pasado viernes, 24 de abril, en
Ávila con la aprobación de la Instrucción
Pastoral “Iglesia, servidora de los pobres”.
En este documento, los obispos quieren compartir, con los fieles y con quienes
deseen escuchar su voz, su preocupación
ante el sufrimiento generado por la grave
crisis económica, social y moral que afecta a la sociedad española y su esperanza
por el testimonio de tantos miembros de
la Iglesia que han ofrecido lo mejor de sus
vidas para atender a quienes más sufrían
las consecuencias de la crisis.
Estructurada en cuatro partes, la Instrucción pastoral comienza analizando la
situación social actual y los factores que
están en su origen y lo explican. Segui-

damente enumeran los principios de la
Doctrina social de la Iglesia que iluminan
la realidad y ofrecen su propuesta desde
la fe.
Introducción
1. En los últimos años, especialmente
desde que estalló la crisis, somos testigos
del grave sufrimiento que aflige a muchos
en nuestro pueblo motivado por la pobreza y la exclusión social; sufrimiento que ha
afectado a las personas, a las familias y a
la misma Iglesia. Un sufrimiento que no se
debe únicamente a factores económicos,
sino que tiene su raíz, también, en factores
morales y sociales.
Es de justicia, sin embargo, reconocer
que este mismo sufrimiento ha generado
un movimiento de generosidad en personas, familias e instituciones sociales que
es obligado poner de manifiesto y agradecer en nombre de todos, en especial de
los más débiles. Dicha generosidad nos ha
recordado la promesa de Dios a través del
profeta Elías cuando afirma que no le faltará ni el aceite ni la harina a la pobre viuda
que supo compartir con el profeta lo poco
que le quedaba para subsistir.
La Iglesia nos invita a todos los cristianos, fieles y comunidades, a mostrarnos
solidarios con los necesitados y a perseverar sin desmayo en la tarea ya emprendida de ayudarles y acompañarles. El papa
Francisco nos dice: “Es mi vivo deseo que
el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para
despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón
del Evangelio, donde los pobres son los
privilegiados de la misericordia divina”.

Las comunidades cristianas, Institutos
de Vida Consagrada y otras instituciones,
están escribiendo entre nosotros una
hermosa página de solidaridad y caridad.
Basta recordar cómo Cáritas el año 2013
atendió en sus programas a casi dos millones de personas, y cuenta en la actualidad
con más de 71.000 voluntarios.
2. Como pastores de la Iglesia, queremos compartir con los fieles y con cuantos
quieran escucharnos nuestras preocupaciones ante la difícil situación que estamos
viviendo y que a tantos afecta. Algunos
datos esperanzadores nos llevan a pensar
que la crisis, poco a poco, se está superando; pero, hasta que no se haga efectiva en
la vida de los más necesitados la mejoría
que los indicadores macroeconómicos señalan, no podremos conformarnos. Percibimos, por otra parte, que en este período
de crisis se han ido acrecentando las desigualdades sociales, debilitando las bases
de una sociedad justa. Esta realidad nos
está señalando la tarea: nuestro objetivo
ha de ser “vencer las causas estructurales de las desigualdades y de la pobreza”,
como pide el papa Francisco.
Para contribuir a alcanzar esta meta
tan deseable, ofrecemos modestamente
estas reflexiones basadas en la Doctrina
Social de la Iglesia; en ellas tratamos de
aportar motivos para el compromiso y la
esperanza, y colaborar con nuestro grano
de arena a la inclusión de los necesitados
en la sociedad. Intentamos “mirar a los pobres con la mirada de Dios, que se nos ha
manifestado en Jesús” . Secundamos así
la especial atención que muestra el papa
Francisco a la dimensión social de la vida
cristiana. Quiera el Señor que nuestra palabra sirva de luz orientadora en el compromiso caritativo, social y político de los
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cristianos y que nuestro aliento acreciente
en todos una solidaridad esperanzada.
1. LA SITUACIÓN SOCIAL QUE NOS INTERPELA
1.1.- Nuevos pobres y nuevas pobrezas.
Familias golpeadas por la crisis
3. Nos encontramos ante una sociedad
envejecida como consecuencia de nuestra
baja tasa de natalidad y del escandaloso
número de abortos. La familia, ya afectada
como tantas instituciones por una crisis
cultural profunda, se ve inmersa actualmente en serias dificultades económicas
que se agravan por la carencia de una
política de decidido apoyo a las familias.
Un elevado número de ellas ha visto disminuida su capacidad adquisitiva, lo que
ha generado, al carecer de la protección
social que necesitan y merecen, un incremento de desigualdades y nuevas pobrezas. Situación ésta que aflige de un modo
especial a los hogares que han de cuidar
de alguna persona discapacitada o sufren
la pérdida de empleo de alguno de sus
miembros e incluso de todos.
4. Nos resulta especialmente dolorosa la situación de paro que afecta a los
jóvenes: sin trabajo, sin posibilidad de
independizarse, sin recursos para crear
una familia y obligados muchos de ellos a
emigrar para buscarse un futuro fuera de
su tierra. Asimismo, resulta doloroso el
paro que afecta a las personas mayores de
50 años, que apenas tienen esperanza de
reincorporarse a la vida laboral. San Juan
Pablo II enumeraba las dramáticas consecuencias de un paro prolongado: “La falta
de trabajo va contra el ‘derecho al trabajo´, entendido- en el contexto global de
los demás derechos fundamentales- como
una necesidad primaria, y no un privilegio,

de satisfacer las necesidades vitales de la
existencia humana a través de la actividad
laboral. (...) De un paro prolongado nace la
inseguridad, la falta de iniciativa, la frustración, la irresponsabilidad, la desconfianza
en la sociedad y en sí mismos; se atrofian
así las capacidades de desarrollo personal;
se pierde el entusiasmo, el amor al bien;
surgen las crisis familiares, las situaciones
personales desesperadas y se cae entonces fácilmente –sobre todo los jóvenes– en
la droga, el alcoholismo y la criminalidad”.
5. También nos duele la situación de
la infancia que vive en pobreza, que sufre
privaciones básicas, que carece de un ambiente familiar y social apto para crecer,
educarse y desarrollarse adecuadamente.
Y no podemos olvidar los niños, inocentes
e indefensos, a los que se les niega el derecho mismo a nacer . Como nos recuerda
el papa Francisco “mientras se dan nuevos
derechos a la persona, a veces incluso
presuntos, no siempre se protege la vida
como valor primario y derecho básico de
todos los hombres” .
6. Nos preocupa la situación de los ancianos, en épocas de bienestar olvidados
por sus familias, pero que ahora se han
convertido en el alivio de muchas de ellas;
con sus escasas pensiones, contribuyen
al sustento de sus hijos y, con su esfuerzo
personal, cuidan de sus nietos; pero ello
les sobrecarga de trabajo y reduce su bienestar empeorando ostensiblemente sus
condiciones de vida. Los abuelos, junto
con los jóvenes y niños, “son la esperanza de un pueblo. Los niños y los jóvenes
porque sacarán adelante a ese pueblo;
los abuelos porque tienen la sabiduría de
la historia, son la memoria de un pueblo.
Custodiar la vida en un tiempo donde los
niños y los abuelos entran en esta cultu-

ra del descarte y se piensa en ellos como
material desechable ¡No! Los niños y los
abuelos son la esperanza de un pueblo”.
7. Asimismo nos aflige el incremento
del número de mujeres afectadas por la
penuria económica pues, no sin razón, se
habla de ‘feminización de la pobreza’. Algunas de ellas incluso son víctimas de la
trata de personas con fines de explotación
sexual, particularmente las extranjeras,
engañadas en su país de origen con falsas
ofertas de trabajo y explotadas aquí en
condiciones similares a la esclavitud.
Igualmente nos duele sobremanera la
violencia doméstica que tiene a las mujeres como sus principales víctimas. Resulta
necesario incrementar medidas de prevención y de protección legal, pero sobre todo
fomentar una mejor educación y cultura de
la vida que lleve a reconocer y respetar la
igual dignidad de la mujer.
Las pobrezas del mundo rural y de los
hombres y mujeres del mar
8. Muchas veces pensamos en la pobreza en nuestras ciudades pero atendemos
menos, por no tener tanta resonancia en
los medios de comunicación, a la pobreza de los hombres y mujeres del campo y
del mar. La articulación actual de la economía ha desplazado a muchas personas
del mundo rural, incidiendo gravemente
en su despoblación y envejecimiento. Los
labradores y ganaderos han visto incrementados extraordinariamente los gastos
de producción, sin que hayan podido repercutirlos en el precio de sus productos.
Los pueblos más pequeños son habitados
mayoritariamente por ancianos y personas
solas. Todo ello plantea problemas sociales de un profundo calado.
La pobreza del mundo rural, a veces,
puede ser alimentada también por las mis-

mas políticas de subsidios, que llegan a
convertirse en una verdadera cultura de la
subvención y que priva a las personas de
su dignidad. Algunos obispos ya denunciaron esta situación: “Frente a la mentalidad tan extendida del derecho a la dádiva
y de la subvención, se hace necesario promover la estima del trabajo y del sacrificio
como medio justo de crecimiento personal
y colectivo para el logro del bienestar” .
La emigración, nueva forma de pobreza
9. En la actualidad los flujos migratorios y sus efectos están reconfigurando
Europa. La migración debe ser entendida
como el ejercicio del derecho de todo ser
humano a buscar mejores condiciones de
vida en un país diferente al suyo. Hay un
amplio consenso respecto al hecho de encontrarnos en un nuevo ciclo migratorio.
Ahora es el momento del asentamiento,
de la integración, de trabajar en el logro
de la convivencia, sobre todo con las nuevas generaciones. Ha llegado la hora de
reconocer la aportación que han hecho
los inmigrantes a nuestra sociedad. Hemos de valorar la riqueza de los otros,
cultivando la actitud de acogida y el intercambio enriquecedor, a fin de crear una
convivencia más fraternal y solidaria. En
un futuro próximo nuestra sociedad será,
en mayor medida, multiétnica, intercultural y plurireligiosa.
Los inmigrantes son los pobres entre
los pobres. Los inmigrantes sufren más
que nadie la crisis que ellos no han provocado. En estos últimos tiempos, debido a
la preocupación del momento económico
que vivimos, se han recortado sus derechos. Los más pobres entre nosotros son
los extranjeros sin papeles, a los que no se
les facilita servicios sociales básicos, olvidando así aquellas palabras de san Juan
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Pablo II: “La pertenencia a la familia humana otorga a cada persona una especie
de ciudadanía mundial, haciéndola titular
de derechos y deberes, dado que los hombres están unidos por un origen y supremo
destino comunes”
Además, son necesarios programas que
vayan más allá de la protección de fronteras, así como el compromiso por parte de
los responsables de la Unión Europea, de
cuyo territorio somos una frontera más.
Exhortamos a las autoridades a ser generosas en la acogida y en la cooperación con
los países de origen en orden a lograr unas
sociedades más humanas y más justas.
1.2.- La corrupción, un mal moral
10. Los procesos de corrupción que
se han hecho públicos, derivados de la
codicia financiera y la avaricia personal,
provocan alarma social y despiertan gran
preocupación entre los ciudadanos. Esas
prácticas alteran el normal desarrollo de
la actividad económica, impidiendo la
competencia leal y encareciendo los servicios. El enriquecimiento ilícito que supone
constituye una seria afrenta para los que
están sufriendo las estrecheces derivadas
de la crisis; esos abusos quiebran gravemente la solidaridad y siembran la desconfianza social. Es una conducta éticamente
reprobable, y un grave pecado.
11. La corrupción política, como enseña
el Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, «compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes
y gobernados; introduce una creciente
desconfianza respecto a las instituciones
públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y
sus representantes, con el consiguiente
debilitamiento de las instituciones».

Es de justicia reconocer que la mayoría
de nuestros políticos ejerce con dedicación y honradez sus funciones públicas;
por eso resulta urgente tomar las medidas
adecuadas para poner fin a esas prácticas
lesivas de la armonía social. La falta de
energía en su erradicación puede abrir las
puertas a indeseadas perturbaciones políticas y sociales.
Como pastores de la Iglesia que peregrina en España, consideramos esta
situación como una grave deformación
del sistema político. Es necesario que se
produzca una verdadera regeneración moral a nivel personal y social y, como consecuencia, un mayor aprecio por el bien
común, que sea verdadero soporte para la
solidaridad con los más pobres y favorezca la auténtica cohesión social. Dicha regeneración nace de las virtudes morales y
sociales, se fortalece con la fe en Dios y la
visión trascendente de la existencia, y conduce a un irrenunciable compromiso social
por amor al prójimo.
1.3.- El empobrecimiento espiritual
12.- Por último, y determinando las pobrezas anteriores, nos referimos al empobrecimiento espiritual.
Como pastores de la Iglesia pensamos
que, por encima de la pobreza material,
hay otra menos visible, pero más honda,
que afecta a muchos en nuestro tiempo
y que trae consigo serias consecuencias
personales y sociales. La indiferencia religiosa, el olvido de Dios, la ligereza con que
se cuestiona su existencia, la despreocupación por las cuestiones fundamentales
sobre el origen y destino trascendente del
ser humano no dejan de tener influencia en
el talante personal y en el comportamiento moral y social del individuo. Lo afirmaba
el beato Pablo VI citando a un importante

teólogo conciliar: “Ciertamente, el hombre
puede organizar la tierra sin Dios, pero, al
fin y al cabo, sin Dios no puede menos de
organizarla contra el hombre”.
La personalidad del hombre se enriquece con el reconocimiento de Dios. La fe en
Dios da claridad y firmeza a nuestras valoraciones éticas. El conocimiento del Dios
amor nos mueve a amar a todo hombre;
el sabernos criaturas amadas de Dios nos
conduce a la caridad fraterna y, a su vez,
el amor fraterno nos acerca a Dios y nos
hace semejantes a Él. Es Jesucristo quien
nos ha dado a conocer el rostro paternal
de Dios. Ignorar a Cristo constituye una
indigencia radical. Como cristianos nos
duele profundamente la pobreza de no conocerle. Pero quien le conoce de verdad,
inmediatamente lo reconoce en todos los
pobres, en todos los desfavorecidos, en
los “pordioseros” de pan o de amor, en las
periferias existenciales. Como señala el
Concilio Vaticano II, “el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado”.
13. Somos conscientes de que el empobrecimiento espiritual se da también en
muchos bautizados que carecen de una
suficiente formación cristiana y vivencia
de la fe; esta falta de base les convierte
en víctimas fáciles de ideologías alicortas,
tan propagadas como inconsistentes, que
les conducen a veces a una visión de las
cosas y del mundo de espaldas a Dios, a
un agnosticismo endeble. Nos están reclamando a gritos el beneficio de una nueva
evangelización.
Cuando los cristianos tienen la experiencia gozosa del encuentro con Jesucristo, alimentada por la oración, la Palabra
de Dios y la participación fructuosa en los
sacramentos, se acercan a la madre Igle-

sia deseosos de amarla más y de hacerla
crecer, se empeñan en su edificación, viven una fe comprometida socialmente, y
aprenden a encontrar y a servir a Cristo en
los pobres.
14. Los pobres también están necesitados de nuestra solicitud espiritual.
Comprobamos con dolor que “la peor discriminación que sufren es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los
pobres tiene una especial apertura a la fe;
necesitan a Dios y no podemos dejar de
ofrecerles su amistad, su bendición, su Palabra, la celebración de los Sacramentos y
la propuesta de un camino de crecimiento
y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse
principalmente en una atención religiosa
privilegiada y prioritaria”.
2. FACTORES QUE EXPLICAN ESTA SITUACIÓN SOCIAL
2.1.- La negación de la primacía del ser
humano
15. En el origen de la actual crisis económica hay una crisis previa: “La negación
de la primacía del ser humano”. Esta negación es consecuencia de negar la primacía
de Dios en la vida personal y social. San
Juan Pablo II habló de estructuras de pecado. Dichas estructuras se fundan en el
pecado personal y se refuerzan, se difunden y son fuente de otros pecados, condicionando la conducta de las personas y de
los pueblos.
Un orden económico establecido exclusivamente sobre el afán de lucro y las
ansias desmedidas de dinero, sin consideración a las verdaderas necesidades del
hombre, está aquejado de desequilibrios
que las crisis recurrentes ponen de manifiesto. El hombre no puede ser considera-
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do como un simple consumidor, capaz de
alimentar con su voracidad creciente los
intereses de una economía deshumanizada. Tiene necesidades más amplias. Sin olvidar que “el objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido mal y sin el bien
común como fin último, corre el riesgo de
destruir riqueza y crear pobreza” . Hoy imperan en nuestra sociedad las leyes inexorables del beneficio y de la competitividad.
Como consecuencia, muchas personas se
ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Parecía que
todo crecimiento económico, favorecido
por la economía de mercado, lograba por
sí mismo mayor inclusión social e igualdad
entre todos. Pero esta opinión ha sido desmentida muchas veces por la realidad. Se
impone la implantación de una economía
con rostro humano.
16. Urge recuperar una economía basada en la ética y en el bien común por encima de los intereses individuales y egoístas.
El papa Francisco ilumina el contenido de
esta primacía: “Afirmar la dignidad de la
persona significa reconocer el valor de la
vida humana, que se nos da gratuitamente
y, por eso, no puede ser objeto de intercambio o de comercio (...) preocuparse de
la fragilidad, de la fragilidad de los pueblos
y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista
y privatista que conduce inexorablemente
a la «cultura del descarte». Cuidar de la fragilidad, de las personas y de los pueblos
significa proteger la memoria y la esperanza; significa hacerse cargo del presente en
su situación más marginal y angustiante y
ser capaz de dotarlo de dignidad”.
2.2.- La cultura de lo inmediato y de la
técnica

17. La inmediatez parece haberse apoderado de la vida pública, de la vida privada, de las relaciones sociales y de las instituciones. Como denuncia el papa Francisco,
“en la cultura predominante, el primer lugar
está ocupado por lo exterior, lo inmediato,
lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia”.
En la cultura del aquí y del ahora, no hay
espacio para la solidaridad con los otros,
con los que se encuentran lejos o con los
que vendrán más adelante. Incluso nos
mostramos comprensivos, por no decir permisivos, con decisiones que no responden
a criterios éticos pero que son acordes con
la lógica pragmática que parece inundar
nuestro día a día. Ese pragmatismo nos invita a no asumir proyectos que conlleven renuncia, salvo que el esfuerzo invertido tenga una compensación rápida y suficiente.
18. En la “sociedad del conocimiento”,
la técnica parece ser la razón última de
todo lo que nos rodea. La misma crisis actual no es entendida como un fenómeno
de carácter moral, sino como una crisis de
crecimiento, de aplicación correcta de las
reformas, en definitiva, como un problema
de orden exclusivamente técnico.
El desarrollo técnico parece ser la panacea para resolver todos nuestros males.
Pero la técnica no es la medida de todas
las cosas, sino el ser humano y su dignidad. En efecto, sin un fortalecimiento de
la conciencia moral de nuestros ciudadanos, el control automático del mercado
siempre será insuficiente, como se viene
demostrando repetidamente. En este sentido, resultan difíciles de justificar apuestas educativas que privilegian lo científico
y lo técnico en detrimento de contenidos
humanistas, morales y religiosos que podrían colaborar a la solución.

2.3.- Un modelo centrado en la economía
19. Gran parte de la pobreza que actualmente existe en nuestro pueblo tiene que
ver con la crisis que estamos viviendo y
con la vigente situación social. Esta crisis
es difícilmente explicable sin adoptar una
perspectiva global que se extienda más
allá de nuestras fronteras, pero algunas
características de la misma son específicas de nuestro país. Entre nosotros, las
causas de la actual situación, según los
expertos, son, entre otras, la explosión de
la burbuja inmobiliaria, un endeudamiento excesivo, y, también, la insuficiente regulación y supervisión que han conducido
a efectuar recortes generalizados en los
servicios, al asumir el endeudamiento público y privado, por lo que las pérdidas se
han socializado, aunque los beneficios no
se compartieron. Lo que la crisis ha puesto
de manifiesto es que, en nuestra economía, en época de recesión, se acrecienta la
pobreza, sin que llegue a recuperarse en la
misma medida en épocas expansivas.
La crisis no ha sido igual para todos.
De hecho, para algunos, apenas han cambiado las cosas. Todos los datos oficiales
muestran el aumento de la desigualdad y
de la exclusión social, lo que representa
sin duda una seria amenaza a largo plazo.
20. Aspectos como la lucha contra la
pobreza, un ideal compartido de justicia
social y de solidaridad –que deberían centrar nuestro proyecto como nación–, se
sacrifican en aras del crecimiento económico. Tanto el diagnóstico explicativo de
la crisis como las propuestas de solución
provenientes de la política económica se
nos han presentado en un marco de funcionamiento económico inevitable, cuando,
en realidad, ha sido el comportamiento
irracional o inmoral de los individuos o las

instituciones la causa principal de la situación económica actual. Ante este “mal funcionamiento”, la única solución aplicada
ha sido la de las reformas y los reajustes.
Si la crisis se ha desencadenado entre
nosotros con rapidez, ha sido en gran medida por dar prioridad a una determinada
forma de economía basada exclusivamente en la lógica del crecimiento, en la convicción de que “más es igual a mejor”. Sin
duda, es el modelo mismo el que corresponde revisar.
2.4.- La idolatría de la lógica mercantil
21. La extensión ilimitada de la lógica
mercantil se acaba convirtiendo en una
“idolatría” que tiene consecuencias no
sólo económicas, sino también éticas y
culturales; en lugar de tener fe en Dios,
se prefiere adorar a un ídolo que nosotros
mismos hemos hecho. Es la nueva versión
del antiguo becerro de oro, el fetichismo
del dinero, la dictadura de una economía
sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La realidad ha puesto ante
nuestros ojos la lógica económica en su
dimensión idolátrica. La ideología que defiende la autonomía absoluta de los mercados y de la actividad financiera instaura
una tiranía invisible que impone unilateralmente sus leyes y sus reglas. “Cuando
esto sucede estamos ante una verdadera
idolatría en la que al dinero se le rinde culto y se le ofrecen sacrificios; a la postre, es
el rendimiento económico el que da fundamento a nuestra existencia y dictamina la
bondad o maldad de nuestras acciones e
incluso la actividad política se convierte en
una tecnocracia o pura gestión y no en una
empresa de principios, valores e ideas” .
22. Se dice que la economía tiene su
propia lógica que no puede mezclarse con
cuestiones ajenas, por ejemplo, éticas.
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Ante afirmaciones como ésta es necesario
reaccionar recuperando la dimensión ética
de la economía, y de una ética “amiga” de
la persona, pues “la ética lleva a un Dios
que espera una respuesta comprometida
que está fuera de las categorías del mercado”. “La exigencia de la economía de ser
autónoma, de no estar sujeta a injerencias
de carácter moral, ha llevado al hombre a
abusar de los instrumentos económicos
incluso de manera destructiva”. ¿No es
eso destruir y sacrificar al ser humano en
aras de intereses perversos?
La actividad económica, por sí sola, no
puede resolver todos los problemas sociales; su recta ordenación al bien común es
incumbencia sobre todo de la comunidad
política, la que no debe eludir su responsabilidad en esta materia. “Por tanto, se
debe tener presente que separar la gestión económica, a la que correspondería
únicamente producir riqueza, de la acción
política, que tendría el papel de conseguir
la justicia mediante la redistribución, es
causa de graves desequilibrios”.
Esta tarea de restablecer la justicia mediante la redistribución está especialmente indicada en momentos como los que
estamos viviendo. Es importante para la
armonía de la vida social. «La dignidad de
cada persona humana y el bien común son
cuestiones que deberían estructurar toda
política económica, pero a veces parecen
sólo apéndices agregados desde fuera
para completar un discurso político sin
perspectivas ni programas de verdadero
desarrollo integral».
3. PRINCIPIOS DE DOCTRINA SOCIAL
QUE ILUMINAN LA REALIDAD
La Iglesia, maestra de humanidad, ha
venido elaborando a lo largo de los siglos

un corpus doctrinal cuyos principios nos
orientan en la recta ordenación de las relaciones humanas y de la sociedad, y nos
permiten formar un juicio moral sobre las
realidades sociales. Para evaluar la actual
situación evocamos algunos.
3.1.- La dignidad de la persona
23. La primacía en el orden social la tiene la persona. La economía está al servicio
de la persona y de su desarrollo integral.
El hombre no es un instrumento al servicio
de la producción y del lucro. Detrás de la
actual crisis, lo que se esconde es una visión reduccionista del ser humano que lo
considera como simple homo oeconomicus, capaz de producir y consumir. Necesitamos un modo de desarrollo que ponga
en el centro a la persona; ya que, si la economía no está al servicio del hombre, se
convierte en un factor de injusticia y exclusión. El hombre necesita mucho más que
satisfacer sus necesidades primarias.
24. El documento “La Iglesia y los pobres” recordaba hace 20 años que nuestro
servicio a la liberación del pobre debe ser
integral y, en consecuencia, «lo que debemos evitar siempre es hacer un uso parcial
y exclusivista del concepto de liberación
reduciéndolo solamente a lo espiritual o a
lo material, a lo individual o a lo social, a lo
eterno o a lo temporal».
3.2.- El destino universal de los bienes
25. En una cultura que excluye y olvida
a los más pobres, hasta el punto de considerarlos un desecho para esta sociedad
del consumo y del bienestar, es urgente tomar conciencia de otro principio básico de
la Doctrina Social de la Iglesia: el destino
universal de los bienes. “No se debe considerar a los pobres como un “fardo”, sino
como una riqueza incluso desde el punto
de vista estrictamente económico”

En la Sagrada Escritura se afirma repetidamente que la tierra es creación de Dios,
que desea que todos sus hijos disfruten
de ella por igual. Se dictan leyes para que,
periódicamente, en los años jubilares, se
restablezca la igualdad y todos tengan
acceso a los bienes y se recuerda que la
tierra debe tener una función social. En
ocasiones se ve como Dios levanta su voz,
por medio de los profetas, contra la acumulación de los bienes en pocas manos.
Y Jesús se aplica a sí mismo la misión de
proclamar un año de gracia del Señor, es
decir, la tarea de implantar la justicia rehaciendo la igualdad.
Los Padres de la Iglesia, inspirados en la
Biblia, denunciaron la acumulación de bienes por parte de algunos mientras otros
vivían en la pobreza. San Juan Crisóstomo
afirmaba que “no hacer participar a los
pobres de los propios bienes es robarles
y quitarles la vida. Lo que poseemos no
son bienes nuestros sino los suyos” y san
Agustín decía que cuando tú tienes y tu
hermano no, ocurren dos cosas: “Él carece de dinero y tú de justicia”. San Gregorio
Magno concluía que “cuando suministramos algunas cosas necesarias a los indigentes, les devolvemos lo que es suyo, no
damos generosamente de lo nuestro: Satisfacemos una obra de justicia, más que
hacer una obra de misericordia”.
26. La Doctrina Social de la Iglesia,
arraigada en esta tradición, ha afirmado
claramente el destino universal de los bienes: “Dios ha destinado la tierra y cuanto
ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma
equitativa bajo la égida de la justicia y con
la compañía de la caridad”. Igualmente
ha recordado que la propiedad privada no

es un derecho absoluto e intocable, sino
subordinado al destino universal de los
bienes. Como expresó tan claramente san
Juan Pablo II, sobre toda propiedad privada «grava una hipoteca social».
El destino universal de los bienes hay
que extenderlo hoy a los frutos del reciente progreso económico y tecnológico, que
no deben constituir un monopolio exclusivo de unos pocos sino que han de estar al
servicio de las necesidades primarias de
todos los seres humanos. Esto nos exige
velar especialmente por aquellos que se
encuentran en situación de marginación o
impedidos para lograr un desarrollo adecuado.
3.3.- Solidaridad, defensa de los derechos y promoción de deberes
27. Necesitamos repensar el concepto
de solidaridad para responder adecuadamente a los problemas actuales. Nos ayudarán dos citas. La primera está tomada
de san Juan Pablo II: «La solidaridad no
es, pues, un sentimiento superficial por
los males de tantas personas, cercanas o
lejanas. Al contrario, es la determinación
firme y perseverante de empeñarse por el
bien común; es decir, por el bien de todos
y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos». La segunda es del papa Francisco: «La palabra
“solidaridad” está un poco desgastada y
a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos
de generosidad. Supone crear una nueva
mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos
sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos».
28. Debemos recordar que es la comunidad política –por la acción de los legisladores, los gobiernos y los tribunales– la
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que tiene la responsabilidad de garantizar
la realización de los derechos de sus ciudadanos; a sus gestores, en primer lugar,
les incumbe la tarea de promover las condiciones necesarias para que, con la colaboración de toda la sociedad, los derechos
económico-sociales puedan ser satisfechos, como el derecho al trabajo digno, a
una vivienda adecuada, al cuidado de la
salud, a una educación en igualdad y libertad. La implantación de un sistema fiscal
eficiente y equitativo es primordial para
conseguirlo. Para garantizar otros derechos fundamentales, como la defensa de la
vida desde la concepción hasta la muerte
natural, es necesario, además, la efectiva
voluntad política de establecer la legislación pertinente y, en especial, la referida a
la protección de la infancia y la maternidad.
29. El ser humano no es sólo sujeto de
derechos, también lo es de deberes; al
derecho de uno responde el deber correlativo de otro. En particular, los derechos
económico-sociales no pueden realizarse
si todos y cada uno de nosotros no colaboramos y aceptamos las cargas que nos
corresponden; requieren de bienes materiales para satisfacerlos, y estos son fruto
del trabajo diligente del hombre.
Debemos advertir que «lamentablemente, aun los derechos humanos pueden
ser utilizados como justificación de una
defensa exacerbada de los derechos individuales o de los derechos de los pueblos
más ricos (...) Hay que recordar siempre
que el planeta es de toda la humanidad y
para toda la humanidad, y que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor
dignidad. Hay que repetir que “los más
favorecidos deben renunciar a algunos de

sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás».
3.4.- El bien común
30. Una exigencia moral de la caridad
es la búsqueda del bien común. Éste «es
el bien de ese “todos nosotros”, formado
por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. (...)
Desear el bien común y esforzarse por él
es exigencia de justicia y caridad. Trabajar
por el bien común es cuidar, por un lado,
y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil,
política y culturalmente la vida social, que
se configura así como polis, como ciudad.
Se ama al prójimo tanto más eficazmente,
cuanto más se trabaja por un bien común
que responda también a sus necesidades
reales. Todo cristiano está llamado a esta
caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la polis. Ésta es la vía
institucional –también política, podríamos
decir– de la caridad». Una caridad que, en
una sociedad globalizada, ha de buscar
el bien común de toda la familia humana,
es decir, de todos los hombres y de todos
los pueblos y naciones. “No se trata sólo
ni principalmente de suplir las deficiencias
de la justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata
de encubrir con una supuesta caridad las
injusticias de un orden establecido y asentado en profundas raíces de dominación o
explotación. Se trata más bien de un compromiso activo y operante, fruto del amor
cristiano a los demás hombres, considerados como hermanos, en favor de un mundo
justo y más fraterno, con especial atención
a las necesidades de los más pobres”.
3.5.- El principio de subsidiariedad
31. Este principio regula las funciones
que corresponden al Estado y a los cuer-

pos sociales intermedios permitiendo que
éstos puedan desarrollar su función sin
ser anulados por el Estado u otras instancias de orden superior. Y, al distribuir la
compleja red de relaciones que forman el
tejido social, la subsidiariedad nos hace
sentirnos como personas activas y responsables que viven y se realizan en las distintas comunidades y asociaciones, de orden
familiar, educativo, religioso, cultural, recreativo, deportivo, económico, profesional o político. Estas instituciones surgen
espontáneamente como resultado de las
necesidades del hombre y de su tendencia
asociativa y vertebran la necesaria sociedad civil que todos estamos llamados a
promover y fortalecer.
El principio de subsidiariedad establece
un contrapunto a las tendencias totalitarias
de los Estados y permite un justo equilibrio
entre la esfera pública y la privada; reclama
del Estado el aprecio y apoyo a las organizaciones intermedias y el fomento de su
participación en la vida social. Pero nunca
será un pretexto para descargar sobre ellas
sus obligaciones eludiendo las responsabilidades que al Estado le son propias; fenómeno que está comenzando a suceder en
la medida en que los organismos públicos
pretenden desentenderse de los problemas
transfiriendo a instituciones privadas, servicios sociales básicos, como, por ejemplo,
la atención social a transeúntes.
3.6.- El derecho a un trabajo digno y estable
32. La política más eficaz para lograr
la integración y la cohesión social es,
ciertamente, la creación de empleo. Pero,
para que el trabajo sirva para realizar a
la persona, además de satisfacer sus necesidades básicas, ha de ser un trabajo
digno y estable. Benedicto XVI lanzó un

llamamiento para “una coalición mundial
a favor del trabajo decente”. La apuesta
por esta clase de trabajo es el empeño
social por que todos puedan poner sus
capacidades al servicio de los demás. Un
empleo digno nos permite desarrollar los
propios talentos, nos facilita su encuentro
con otros y nos aporta autoestima y reconocimiento social.
La política económica debe estar al servicio del trabajo digno. Es imprescindible
la colaboración de todos, especialmente
de empresarios, sindicatos y políticos,
para generar ese empleo digno y estable,
y contribuir con él al desarrollo de las personas y de la sociedad. Es una destacada
forma de caridad y justicia social.
4. PROPUESTAS ESPERANZADORAS
DESDE LA FE
33. Ante la ardua tarea que debemos
afrontar, necesitamos levantar la mirada y
acudir a Dios para que Él nos inspire. Estamos convencidos de que la apertura a
la trascendencia puede formar una nueva
mentalidad política y económica que ayude a superar la dicotomía absoluta entre
la economía y el bien común social. En la
Palabra de Dios encontramos luz suficiente para ordenar las cuestiones sociales. El
Evangelio ilumina el cambio e infunde esperanza.
Ofrecemos algunas pautas para el compromiso caritativo, social y político en el
momento histórico que nos toca vivir. Deseamos que estas propuestas sirvan para
avivar la esperanza en los corazones y para
ayudar a construir juntos espacios de solidaridad, tanto en nuestra sociedad como,
especialmente, en el interior de nuestras
comunidades eclesiales, que han de ser
casas de misericordia.
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La Iglesia ha sido desde su nacimiento
una comunidad que ha vivido el amor. En
ella se ha amado y servido a todos, especialmente a los más pobres a quienes ya
los Santos Padres consideraban el ‘tesoro
de la Iglesia’. Los monasterios han socorrido siempre a las personas necesitadas y
han transmitido gratuitamente la cultura y
el cultivo de la tierra. Las primeras universidades, al igual que los primeros hospitales y centros de atención sanitaria, han nacido de la mano de la Iglesia. Las diversas
congregaciones religiosas, las cofradías y,
en general, todas las instituciones eclesiales tienen como fin el ejercicio de la caridad. La Iglesia es caridad. Lo ha sido, lo es
y será siempre, si quiere ser la Iglesia de
Cristo que dio su vida por todos. Cáritas,
Manos Unidas y otras organizaciones de la
Iglesia especialmente vinculadas a Institutos de Vida Consagrada, gozan de un bien
ganado prestigio por su cercanía, atención
y promoción de los más pobres.
4.1.- Promover una actitud de continua
renovación y conversión
34. La solidaridad de Jesús con los hombres y, sobre todo, con los pobres de su
tiempo, le llevó a comenzar su misión invitando a la conversión: «Se ha cumplido el
tiempo y está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1,15).
También nosotros, si queremos ser hoy
buena noticia para los pobres y hacerles
presente el Evangelio del amor compasivo
y misericordioso de Dios, tenemos que ponernos en actitud de conversión, tal como
nos lo propone el papa Francisco: «Espero
que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en
el camino de una pastoral de conversión
y misionera que no puede dejar las cosas
como están». Esta llamada a cambiar nos

afecta a todos, personas e instituciones, y
en todos los niveles de la existencia: personales, sociales e institucionales.
La conversión, si es auténtica, trae consigo una esmerada solicitud por los pobres desde el encuentro con Cristo. En la
medida en que nos adhiramos más a Cristo, en la medida en que nos conformemos
más a Él, de manera que veamos con sus
ojos, escuchemos con sus oídos y sintamos con su corazón, nuestra caridad será
más activa y más eficaz. Cuanto más identificados estemos con los sentimientos de
Cristo Jesús, más encendido será nuestro
amor a los hermanos. La conversión a Cristo ha de ir de la mano de un retorno solícito a los que necesitan nuestro auxilio.
Por otro lado, al contemplar las penurias y
estrecheces de los desfavorecidos con los
ojos de Cristo, se reaviva nuestra caridad y
crece nuestra identificación con Él.
35. Cada cristiano y cada comunidad
estamos llamados a ser instrumentos de
Dios para la liberación y promoción de los
pobres, de manera que puedan integrarse
plenamente en la sociedad. Esto nos obliga a cambiar, a salir a las periferias para
acompañar a los excluidos, y a desarrollar
iniciativas innovadoras que pongan de manifiesto que es posible organizar la actividad económica de acuerdo con modelos
alternativos a los egoístas e individualistas.
“Sin la opción preferencial por los más
pobres, «el anuncio del Evangelio, aun
siendo la primera caridad, corre el riesgo
de ser incomprendido o de ahogarse en
el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada
día». Si el Evangelio que anunciamos no se
traduce en buena noticia para los pobres,
pierde autenticidad y credibilidad. El ser-

vicio privilegiado a los pobres está en el
corazón del Evangelio.
Pero, si realmente los pobres ocupan
ese lugar privilegiado en la misión de la
Iglesia, nuestra programación pastoral no
podrá hacerse nunca al margen de ellos;
han de ser, no sólo destinatarios de nuestro servicio, sino motivo de nuestro compromiso, configuradores de nuestro ser
y nuestro hacer. Deseamos una sociedad
que se preocupe de todas las personas, y
que muestre especial interés por los más
débiles. Una sociedad que se esfuerce por
acabar con las pobrezas, antiguas y nuevas. “El Hijo de Dios, en su encarnación,
nos invitó a la revolución de la ternura”
nos dice el papa Francisco.
4.2.- Cultivar una sólida espiritualidad
que dé consistencia y sentido a nuestro
compromiso social
36. La caridad «es una fuerza que tiene
su origen en Dios, Amor eterno y Verdad
absoluta», «de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y, sobre
todo, con su muerte y resurrección». Como
dice san Juan, es la experiencia de ser amados por Dios la que nos posibilita amar a
los hermanos. Por eso, la caridad hunde
sus raíces en la fe en Dios: «La experiencia
de un Dios uno y trino, que es unidad y comunión inseparable, nos permite superar
el egoísmo para encontrarnos plenamente
en el servicio al otro».
37. Nuestras instituciones de caridad
y de compromiso social, como Cáritas y
Manos Unidas y otras asociaciones eclesiales están llamadas a vivir una profunda
espiritualidad. Por eso, en el documento
“La Iglesia y los pobres” se advirtió ya
que «más de una vez, dentro de la Iglesia,
hemos caído en la tentación de contraponer la vida activa y la contemplativa, el

compromiso y la oración y, más concretamente, hemos considerado la lucha por la
justicia social y la vida espiritual como dos
realidades no sólo diferentes –que sí lo
son en cuanto a su objeto inmediato–, sino
independientes y hasta contrarias, cuando
no lo son en modo alguno, sino más bien
complementarias y vinculadas entre sí» .
Es el Amor personificado de Dios, -el Espíritu Santo- «el que transforma y purifica
los corazones de los discípulos, cambiándolos de egoístas y cobardes en generosos y valientes; de estrechos y calculadores, en abiertos y desprendidos; el que
con su fuego encendió en el hogar de la
Iglesia la llama del amor a los necesitados
hasta darles la vida». Es muy importante
no disociar acción y contemplación, lucha
por la justicia y vida espiritual. Estamos
llamados a ser evangelizadores con Espíritu, evangelizadores que oran y trabajan.
«Siempre hace falta cultivar un espacio interior que dé sentido al compromiso».
En el compromiso caritativo y social hemos de estar muy atentos al Espíritu que
lo anima y alienta: «El Espíritu es también
la fuerza que transforma el corazón de la
Comunidad eclesial para que sea en el
mundo testigo del amor del Padre, que
quiere hacer de la humanidad, en su Hijo,
una sola familia». Y es este mismo Espíritu, el que obró la encarnación del Verbo
en las entrañas de María, el artífice de la
encarnación del amor de Dios en la Iglesia.
La Iglesia puede y debe hacer suya la
proclamación de Jesús en la sinagoga de
Nazaret, al comienzo de su vida pública.
Comentando el texto de Isaías dice: “El
Espíritu del Señor está sobre mí, / porque
me ha ungido / para anunciar a los pobres
la Buena Nueva, / me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos / y la vis-
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ta a los ciegos, / para dar la libertad a los
oprimidos / y proclamar un año de gracia
del Señor”. Y añadió después, al comenzar
su comentario: “Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy”.
38. La espiritualidad que anima a los
que trabajan en el campo caritativo y social no es una espiritualidad más. Posee
unas características particulares que nacen del Evangelio y de la realidad en que
se vive y actúa, y que hemos de cultivar:
una espiritualidad trinitaria que hunde sus
raíces en la entraña de nuestro Dios, una
espiritualidad encarnada y de ojos y oídos
abiertos a los pobres, una espiritualidad
de la ternura y de la gracia, una espiritualidad transformadora, pascual y eucarística.
La unión con Cristo que se realiza en el
sacramento de la Eucaristía es al mismo
tiempo unión con todos los hermanos.
Cristo refuerza la comunión y apremia a
la reconciliación y al compromiso por la
justicia. La vivencia del misterio de la Eucaristía, alimento de la verdad, nos capacita e impulsa a realizar un trabajo audaz
y comprometido para la trasformación de
las estructuras de este mundo.
4.3.- Apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización
39. Los problemas sociales tienen,
como ya hemos señalado, causas más
profundas que las puramente materiales.
Tienen su origen “en la falta de fraternidad
entre los hombres y los pueblos”. Derivan
de la ausencia de un verdadero “humanismo que permita al hombre hallarse a sí
mismo, asumiendo los valores espirituales
superiores del amor, de la amistad, de la
oración y de la contemplación”. Por eso la
proclamación del Evangelio, fermento de
libertad y de fraternidad, ha ido acompañado siempre de la promoción humana y

social de aquellos a los que se anuncia. El
Evangelio afecta al hombre entero, lo interpela en todas sus estructuras: personales,
económicas y sociales. Entre la evangelización y la promoción humana existen lazos
muy fuertes. La evangelización –la proclamación de la buena noticia del Reino de
Dios– tiene una clara implicación social.
40. El papa Benedicto XVI nos explica
claramente la interrelación entre las funciones de la Iglesia: «La naturaleza íntima
de la Iglesia se expresa en una triple tarea:
anuncio de la Palabra de Dios (kerygmamartyria), celebración de los Sacramentos
(leiturgia) y servicio de la caridad (diakonia). Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra.
Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que
también se podría dejar a otros, sino que
pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. La
Iglesia es la familia de Dios en el mundo.
En esta familia no debe haber nadie que
sufra por falta de lo necesario. Pero, al
mismo tiempo, la caritas-agapé supera
los confines de la Iglesia». El compromiso
social en la Iglesia no es algo secundario
u opcional sino algo que le es consustancial y pertenece a su propia naturaleza y
misión. El Dios en el que creemos es el defensor de los pobres.
La Iglesia nos llama al compromiso social. Un compromiso social que sea transformador de las personas y de las causas
de las pobrezas, que denuncie la injusticia, que alivie el dolor y el sufrimiento y
sea capaz también de ofrecer propuestas
concretas que ayuden a poner en práctica
el mensaje transformador del Evangelio y
asumir las implicaciones políticas de la fe
y de la caridad.

4.4.- Profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad y de la acción social
41. La Iglesia existe para evangelizar,
nuestra misión es hacer presente la buena
noticia del amor de Dios manifestado en
Cristo; estamos llamados a ser un signo en
medio del mundo de ese amor divino. El
servicio caritativo y social expresa el amor
de Dios. Es evangelizador, y muestra de la
fraternidad entre los hombres, base de la
convivencia cívica y fuerza motriz de un
verdadero desarrollo.
Si Dios es amor, el lenguaje que mejor
evangeliza es el del amor. Y el medio más
eficaz de llevar a cabo esta tarea en el ámbito social es, en primer lugar, el testimonio de nuestra vida, sin olvidar el anuncio
explícito de Jesucristo. «Hablamos de Dios
cuando nuestro compromiso hunde sus
raíces en la entraña de nuestro Dios y es
fuente de fraternidad; cuando nos hace
fijarnos los unos en los otros y cargar los
unos con los otros; cuando nos ayuda a
descubrir el rostro de Dios en el rostro de
todo ser humano y nos lleva a promover su
desarrollo integral; cuando denuncia la injusticia y es transformador de las personas
y de las estructuras; cuando en una cultura del éxito y de la rentabilidad apuesta
por los débiles, los frágiles, los últimos;
cuando se vive como don y ayuda a superar la lógica del mercado con la lógica del
don y de la gratuidad; cuando se vive en
comunión, cuando contribuye a configurar
una Iglesia samaritana y servidora de los
pobres y lleva a compartir los bienes y servicios; cuando se hace vida gratuitamente
entregada, alimentada y celebrada en la
Eucaristía; cuando nos hace testigos de
una experiencia de amor de la que hemos
sido hechos protagonistas, y abre cami-

nos, con obras y palabras, a la experiencia
del encuentro con Dios en Jesucristo».
42. No podemos olvidar que la Iglesia
existe, como Jesús, para evangelizar a los
pobres y levantar a los oprimidos y que,
evangelizar en el campo social, es trabajar
por la justicia y denunciar la injusticia.
Nuestra caridad no puede ser meramente paliativa, debe de ser preventiva, curativa y propositiva. La voz del Señor nos llama a orientar toda nuestra vida y nuestra
acción «desde la realidad transformadora
del Reino de Dios». Esto implica que el
amor a quienes ven vulnerada su vida, en
cualquiera de sus dimensiones, «requiere
que socorramos las necesidades más urgentes, al mismo tiempo que colaboramos
con otros organismos e instituciones para
organizar estructuras más justas».
43. El acompañamiento es otra forma
muy válida de presentar el Evangelio. No
todos tenemos posibilidad de anunciar a
Jesucristo promoviendo grandes obras sociales, pero sí que podemos hacerlo en el
encuentro con el hermano, acompañándolo en sus dificultades, compartiendo con
él sueños y esperanzas, haciendo juntos el
camino del crecimiento humano integral y
liberador; obrando así hacemos presente
la buena noticia del amor del Padre.
44. El recto ejercicio de la función pública representa una forma exquisita de caridad. Es preciso que el impulso de la caridad se manifieste eficazmente en el modo
justo de gobernar, en la promoción de políticas fiscales equitativas, en propiciar las
reformas necesarias para una razonable
distribución de los bienes, en la efectiva
supervisión de las instituciones bancarias,
en la humanización del trabajo industrial,
en la regulación de los flujos migratorios,
en la salvaguardia del medioambiente,

143

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 62

Documents

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 62

144

Març - Abril 2015

en la universalización de la sanidad y la
educación, protección social, pensiones y
ayuda a la discapacidad. Que mueva a los
depositarios del poder político a colaborar
estrechamente con otros gobiernos para
resolver aquellos problemas que, en una
economía globalizada, superan el control
de los Estados particulares. Y a cooperar
en el pronto establecimiento de una autoridad política mundial, reconocida por
todos y dotada de poder efectivo capaz de
garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los
derechos y de la paz.
45. Tenemos, además, el reto de ejercer
una caridad más profética. No podemos
callar cuando no se reconocen ni respetan
los derechos de las personas, cuando se
permite que los seres humanos no vivan
con la dignidad que merecen. Debemos
elevar el nivel de exigencia moral en nuestra sociedad y no resignarnos a considerar
normal lo inmoral. Porque la actividad económica y política tienen requerimientos
éticos ineludibles, los deberes no afectan
sólo a la vida privada. La caridad social nos
urge a buscar propuestas alternativas al
actual modo de producir, de consumir y de
vivir, con el fin de instaurar una economía
más humana en un mundo más fraterno.
4.5.- Promover el desarrollo integral de
la persona y afrontar las raíces de las pobrezas
46. El aumento de la pobreza en esta
crisis ha obligado a las instituciones de la
Iglesia a dar una respuesta urgente de primera asistencia -reparto de comida, ropa,
pago de medicamentos, de alquileres y
otros consumos- que considerábamos ya
superadas en nuestro país. Estos servicios
de beneficencia se han multiplicado tanto
que en ocasiones han restado tiempo y

disponibilidad para poder atender a tareas
tan importantes como el acompañamiento
y la promoción de la persona. Este segundo nivel de asistencia, junto con la erradicación de las causas estructurales de la
pobreza, constituyen las metas superiores
de nuestra acción caritativa.
47. El acompañamiento a las personas
es básico en nuestra acción caritativa. Es
necesario “estar con” los pobres –hacer el
camino con ellos– y no limitarnos a “dar a”
los pobres recursos (alimento, ropa, etc.).
El que acompaña se acerca al otro, toca
el sufrimiento, comparte el dolor. “Los
pobres, los abandonados, los enfermos,
los marginados son la carne de Cristo” .
La cercanía es auténtica cuando nos afectan las penas del otro, cuando su desvalimiento y su congoja remueven nuestras
entrañas y sufrimos con él. Ya no se trata
sólo de asistir y dar desde fuera, sino de
participar en sus problemas y tratar de solucionarlos desde dentro. Por eso, si queremos ser compañeros de camino de los
pobres, necesitamos que Dios nos toque
el corazón; sólo así seremos capaces de
compartir cansancios y dolores, proyectos
y esperanzas con la confianza de que no
vamos solos, sino en compañía del buen
Pastor.
48. La pobreza no es consecuencia de
un fatalismo inexorable, tiene causas responsables. Detrás de ella hay mecanismos económicos, financieros, sociales,
políticos...; nacionales e internacionales.
«Un enfrentamiento lúcido y eficaz contra
la pobreza exige indagar cuáles son las
causas y los mecanismos que la originan
y de alguna manera la consolidan». Debemos hacerlo movidos por la convicción de
que la pobreza hoy es evitable; tenemos
los medios para superarla. Los principales

obstáculos para conseguirlo no son técnicos, sino antropológicos, éticos, económicos y políticos. “Mientras no se resuelvan
radicalmente los problemas de los pobres,
renunciando a la autonomía absoluta de
los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales
de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún
problema. La inequidad es raíz de los males sociales”. Debemos asumir todos la
propia responsabilidad, a nivel individual
y social, las naciones desarrolladas y las
naciones en vías de desarrollo.
49. Hemos de trabajar con tesón para
alcanzar esta ambiciosa meta de eliminar
las causas estructurales de la pobreza. Los
objetivos han de ser:
• Crear empleo. Las empresas han de
ser apoyadas para que cumplan una de
sus finalidades más valiosas: la creación y
el mantenimiento del empleo. En los tiempos difíciles y duros para todos –como son
los de las crisis económicas– no se puede
abandonar a su suerte a los trabajadores
pues sólo tienen sus brazos para mantenerse.
• Que las Administraciones públicas, en
cuanto garantes de los derechos, asuman
su responsabilidad de mantener el estado
social de bienestar, dotándolo de recursos
suficientes.
• Que la sociedad civil juegue un papel
activo y comprometido en la consecución y
defensa del bien común.
• Que se llegue a un Pacto Social contra
la pobreza aunando los esfuerzos de los
poderes públicos y de la sociedad civil.
• Que el mercado cumpla con su responsabilidad social a favor del bien común
y no pretenda sólo sacar provecho de esta
situación.

• Que las personas orientemos nuestras
vidas hacia actitudes de vida más austeras
y modelos de consumo más sostenibles.
• Que, en la medida de nuestras posibilidades, nos impliquemos también en la
promoción de los más pobres y desarrollemos, en coherencia con nuestros valores,
iniciativas conjuntas, trabajando en “red”,
con las empresas y otras instituciones;
apoyando, también con los recursos eclesiales, las finanzas éticas, microcréditos y
empresas de economía social.
• Que la dificultad del actual momento
económico no nos impida escuchar el clamor de los pueblos más pobres de la tierra
y extender a ellos nuestra solidaridad y la
cooperación internacional y avanzar en su
desarrollo integral.
• Cultivar con esmero la formación de la
conciencia sociopolítica de los cristianos
de modo que sean consecuentes con su fe
y hagan efectivo su compromiso de colaborar en la recta ordenación de los asuntos económicos y sociales.
4.6.- Defender la vida y la familia como
bienes sociales fundamentales
50. La familia ha sido la gran valedora
social en estos años. ¡Cuántos han podido subsistir ante la crisis gracias al apoyo
moral, afectivo y económico de la familia!
Este hecho nos tiene que llevar a valorar la
vida y la familia como bienes sociales fundamentales y superar lo que san Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte y de la
desintegración. También el papa Francisco
nos exhorta en este sentido al recordarnos
que no hay una verdadera promoción del
bien común ni un verdadero desarrollo del
hombre cuando se ignoran los pilares fundamentales que sostienen una nación, sus
bienes inmateriales, como lo son la vida y
la familia.
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Tenemos una sociedad demográficamente envejecida a la vez que empobrecida en el orden moral y cada vez más limitada para mantener determinados servicios
sociales: pensiones, subsidios por desempleo, atención a la dependencia, etc.
51. Nos preocupan las desigualdades
que sufren las mujeres en el ámbito familiar, laboral y social. Es preciso aceptar
las legítimas reivindicaciones de sus derechos, convencidos de que varón y mujer
tienen la misma dignidad. Debemos reconocer que la aportación específica de la
mujer, con su sensibilidad, su intuición y
capacidades propias, resulta indispensable y nos enriquece a todos.
Es urgente crear cauces para «acompañar adecuadamente a las mujeres que
se encuentran en situaciones muy duras
porque el aborto se les presenta como una
rápida solución a sus profundas angustias
¿Quién puede dejar de comprender esas
situaciones de tanto dolor?». Nuestras instituciones sociales deben movilizarse para
asistir, acompañar y ofrecer respuestas suficientes a las mujeres que se encuentran
en estas difíciles situaciones.
4.7.- Afrontar el reto de una economía
inclusiva y de comunión
52. “No a la economía de la exclusión”,
a esta economía que olvida a tantas personas, que no se interesa por los que menos
tienen, que los descarta convirtiéndolos
en “sobrantes”, en “desechos”. No a la
indiferencia globalizada, que nos lleva a
perder la capacidad de sentir y sufrir con
el otro, a buscar nuestro propio interés
de manera egoísta, y a apoyar el sistema
económico vigente pensando que el crecimiento, cuando se logra, beneficia a todos
de forma automática. Es preciso superar el
actual modelo de desarrollo y plantear al-

ternativas válidas sin caer en populismos
estériles.
No podemos seguir confiando en que
el crecimiento económico, por sí solo,
vaya a solucionar los problemas; esto no
sucederá si el comportamiento económico no tiene en cuenta el bien de todos y
cada uno de los ciudadanos, si no considera que todos importan, que ninguno
nos resulta indiferente. La búsqueda del
verdadero desarrollo implica dar relevancia a los pobres, valorarlos como importantes para la sociedad y para las políticas económicas.
53. La reducción de las desigualdades
–en el ámbito nacional e internacional–
debe ser uno de los objetivos prioritarios
de una sociedad que quiera poner a las
personas, y también a los pueblos, por
delante de otros intereses. Para ello necesitamos tomar conciencia de que no es
deseable un mundo injustamente desigual
y trabajar por superar esta inequidad, bien
conscientes de que la solución no puede
dejarse en manos de las fuerzas ciegas del
mercado.
Es preciso dar paso a una economía de
comunión, a experiencias de economía social que favorezcan el acceso a los bienes
y a un reparto más justo de los recursos;
llevar a cabo lo que ya nos pedía Benedicto XVI: «No sólo no se pueden olvidar o
debilitar los principios tradicionales de la
ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en
las relaciones mercantiles el principio de
gratuidad y la lógica del don, como expresión de fraternidad, pueden y deben tener
espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el
momento actual, pero también de la razón
económica misma».

4.8.- Fortalecer la animación comunitaria
54. La caridad es una dimensión esencial, constitutiva, de nuestra vida cristiana
y eclesial, que compete a cada uno en particular y a toda la comunidad. Así lo dice
Benedicto XVI: «El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una
tarea para cada fiel, pero lo es también
para toda la comunidad eclesial...También
la Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor. En consecuencia,
el amor necesita también una organización, como presupuesto para un servicio
comunitario ordenado». Y amplía: «Cuando la actividad caritativa es asumida por
la Iglesia como iniciativa comunitaria, a la
espontaneidad del individuo debe añadirse también la programación, la previsión,
la colaboración con otras instituciones».
El documento “La Iglesia y los pobres”,
refiriéndose a la Iglesia servidora que
encarna el rostro misericordioso de Dios
manifestado en Cristo, afirmaba que «en
la Iglesia de hoy debemos adquirir “una
conciencia más honda” de esta misión
recibida del Espíritu Santo para dar testimonio de la misericordia de Dios. Se trata
de un deber de toda la comunidad, y no
solamente de unos pocos, digamos, especializados en este ministerio
Es necesario que la comunidad cristiana sea el verdadero sujeto eclesial de la
caridad y toda ella se sienta implicada en
el servicio a los pobres; toda la comunidad
ha de estar en vigilancia permanente para
responder a los retos de la marginación y
la pobreza.
55. La acción social en la Iglesia no es
labor de personas inmunes al cansancio
y a la fatiga, sino de personas normales,
frágiles, que también necesitan de cuida-

do y acompañamiento. Han de prestarse
mutuamente asistencia y ayuda para poder cumplir la noble tarea en la que están
comprometidos. En servir a los demás
ponen su alegría. Las organizaciones han
de cuidar con solicitud de sus agentes;
también a ellos se extiende el deber de la
caridad. Son instrumentos de Dios para la
liberación y promoción de los pobres, signos e instrumentos de su presencia salvadora. Pero tienen sus limitaciones, necesitan ayudarse unos a otros para más saber
y mejor hacer, para crecer en formación y
en espiritualidad.
5. Conclusión
56. “He visto la opresión de mi pueblo
en Egipto y he oído sus quejas”, dijo el Señor a Moisés (Ex 3,7). También nosotros
Pastores del Pueblo de Dios hemos contemplado cómo el sufrimiento se ha cebado en los más débiles de nuestra sociedad.
Pedimos perdón por los momentos en que
no hemos sabido responder con prontitud
a los clamores de los más frágiles y necesitados. No estáis solos. Estamos con vosotros; juntos en el dolor y en la esperanza; juntos en el esfuerzo comunitario por
superar esta situación difícil. Juntos, hermanos en Jesucristo, debemos edificar la
casa común en la que todos podamos vivir
en dichosa fraternidad. Pedimos al Padre
que nos colme de inteligencia y acierto
para construir una sociedad más justa en
la que los anhelos y necesidades de los
más desfavorecidos queden satisfechos.
Las víctimas de esta situación social
sois nuestros predilectos, como lo sois del
Señor. Queremos, con todos los cristianos,
ser signo en el mundo de la misericordia
de Dios. Y queremos hacerlo con la revolución de la ternura a la que nos convoca el
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papa Francisco. “Todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles
de la Tierra”.
57. No podemos dejar de agradecer el
esfuerzo tan generoso que, en medio de
estas dificultades, están haciendo las instituciones de Iglesia como Cáritas, Manos
Unidas, Institutos de Vida Consagrada –que
realizan una gran labor en el servicio de la
caridad con niños, jóvenes, ancianos, etc–;
y otras muchas. Hemos podido comprobar
con gran satisfacción el ingente trabajo llevado a cabo por voluntarios, directivos y
contratados en la atención a las personas
y en la gestión de recursos. Tras ellos están
las comunidades cristianas, tantos hombres y mujeres anónimos que responden
con su interés y preocupación, con su oración y su aportación de socios y donantes.
58. A pesar de las crecientes desigualdades sociales y económicas que advertimos y de las demandas cada día mayores
que los pobres nos presentan, os pedimos
a todos que continuéis en el esfuerzo por
superar la situación y mantengáis viva la
esperanza.
La caridad hay que vivirla no sólo en
las relaciones cotidianas –familia, comunidad, amistades o pequeños grupos–, sino
también en las macro-relaciones –sociales, económicas y políticas–. Necesitamos
imperiosamente «que los gobernantes y
los poderes financieros levanten la mirada
y amplíen sus perspectivas, que procuren
que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos». Es preciso que todos seamos capaces de comprometernos en la construcción
de un mundo nuevo, codo a codo con los
demás; y lo haremos, no por obligación,
como quien soporta una carga pesada que
agobia y desgasta, sino como una opción

personal que nos llena de alegría y nos
otorga la posibilidad de expresar y fortalecer nuestra identidad cristiana en el servicio a los hermanos.
Recordamos frecuentemente con el
papa Francisco que “el tiempo es superior
al espacio” . «Este principio permite trabajar a largo plazo sin obsesionarse por
resultados inmediatos. Ayuda a soportar
con paciencia las situaciones difíciles y
adversas. [...] Darle prioridad al espacio
lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente. [...] Darle prioridad
al tiempo es ocuparse de iniciar procesos
más que de poseer espacios». Por eso, no
nos quedemos en lo inmediato, en los limitados espacios sociales en que nos movemos, en lo que logramos aquí y ahora.
Demos prioridad a los procesos que abren
horizontes nuevos y promovamos acciones significativas que hagan patente la
presencia ya entre nosotros del Reino de
Dios que se consumará en la vida eterna.
59. Con María cantamos que Dios «derriba del trono a los poderosos y enaltece
a los humildes». Es el canto de la Madre
que lleva en su seno la esperanza de toda
la humanidad. Y es el canto de la comunidad creyente que siente cómo el Reino de
Dios está ya entre nosotros transformando desde dentro la historia y alumbrando
un mundo nuevo y una nueva sociedad,
asentados no en la fuerza de los poderosos, sino en la dignidad y los derechos inalienables de los pobres. El canto de María
es nuestro canto, un canto que es llamada
a la esperanza, canto que nos apremia a
ser luz alentadora, soplo vivificante para
todos, de manera especial para aquellos
que más hondamente están sufriendo los
efectos devastadores de la pobreza y la exclusión social.

Que santa María, Virgen de la Esperanza y Consoladora de los afligidos, ruegue
por nosotros hoy y siempre. Que ella consiga que no nos falte nunca en el corazón
la necesaria y urgente solidaridad con los
más pobres.
A nuestra Madre del Cielo unimos la
intercesión de Santa Teresa de Jesús, bajo
cuya protección, en el V Centenario de su
nacimiento, ponemos también nuestro
servicio a los más pobres.

[ ]
Santa Seu

Missatge del papa Francesc per a la 52a
Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, 26 d’abril 2015
Vaticà, 29 de març de 2015
L’èxode, experiència fonamental de la vocació
Benvolguts germans i germanes:
El quart Diumenge de Pasqua ens presenta la icona del Bon Pastor que coneix
les seves ovelles, les crida pel seu nom, les
alimenta i les guia. Fa més de 50 anys que
en aquest diumenge celebrem la Jornada
Mundial de Pregària per les Vocacions.
Aquesta Jornada ens recorda la importància de pregar perquè, com va dir Jesús als
seus deixebles, «l’amo dels sembrats... hi
enviï més segadors» (Lc 10,2). Jesús ens va
donar aquest manament en el context d’un
enviament missioner: a més dels dotze
apòstols, va cridar uns altres setanta-dos
deixebles i els va enviar de dos en dos per
a la missió (cf. Lc 10,1-16). Efectivament, si
l’Església «és missionera per la seva naturalesa» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2), la vocació cristiana neix necessàriament dins d’una experiència de missió.
Així, escoltar i seguir la veu de Crist Bon
Pastor, deixant-se atreure i conduir per ell
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i consagrant a ell la pròpia vida, significa
acceptar que l’Esperit Sant ens introdueixi
en aquest dinamisme missioner, suscitant
en nosaltres el desig i la determinació joiosa d’entregar la nostra vida i gastar-la per
la causa del Regne de Déu.
Entregar la pròpia vida en aquesta actitud missionera només serà possible si
som capaços de sortir de nosaltres mateixos. Per això, en aquesta 52 Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, voldria
reflexionar precisament sobre aquest particular «èxode» que és la vocació o, millor
encara, la nostra resposta a la vocació que
Déu ens dóna. Quan sentim la paraula
«èxode», ens ve a la ment immediatament
el començament de la meravellosa història
d’amor de Déu amb el poble dels seus fills,
una història que passa pels dies dramàtics
de l’esclavitud a Egipte, la crida de Moisès,
l’alliberament i el camí cap a la terra promesa. El llibre de l’Èxode –el segon llibre
de la Bíblia–, que narra aquesta història,
representa una paràbola de tota la història de la salvació, i també de la dinàmica
fonamental de la fe cristiana. De fet, passar de l’esclavitud de l’home vell a la vida
nova en Crist és l’obra redemptora que es
realitza en nosaltres mitjançant la fe (cf. Ef
4,22-24). Aquest pas és un veritable i real
«èxode», és el camí de l’ànima cristiana i
de tota l’Església, l’orientació decisiva de
l’existència cap al Pare.
En l’arrel de tota vocació cristiana es
troba aquest moviment fonamental de
l’experiència de fe: creure vol dir renunciar
a un mateix, sortir de la comoditat i rigidesa del propi jo per centrar la nostra vida
en Jesucrist; abandonar, com Abraham, la
pròpia terra posant-se en camí amb confiança, sabent que Déu indicarà el camí cap
a la terra nova. Aquesta «sortida» no cal

entendre-la com un menyspreu de la pròpia vida, de la pròpia manera de sentir les
coses, de la pròpia humanitat; tot el contrari, qui emprèn el camí seguint Crist troba vida en abundància, posant-se del tot
a la disposició de Déu i del seu regne. Diu
Jesús: «I tothom qui pel meu nom hagi deixat cases, germans, germanes, pare, mare,
fills o camps, en rebrà cent vegades més i
posseirà la vida eterna» (Mt 19,29). L’arrel
profunda de tot això és l’amor. En efecte,
la vocació cristiana és sobretot una crida
d’amor que atreu i que es refereix a quelcom més enllà d’un mateix, descentra la
persona, inicia un «camí permanent, com
un sortir del jo tancat en si mateix cap al
seu alliberament la donació de si mateix i,
precisament d’aquesta manera, cap al retrobament amb si mateix, més encara, cap
al descobriment de Déu» (Benet XVI, Carta
enc. Deus caritas est, 6).
L’experiència de l’èxode és paradigma
de la vida cristiana, en particular de qui
segueix una vocació d’especial dedicació
al servei de l’Evangeli. Consisteix en una
actitud sempre renovada de conversió
i transformació, en un estar sempre en
camí, en un passar de la mort a la vida,
tal com celebrem en la litúrgia: és el dinamisme pasqual. En efecte, des de la
crida d’Abraham a la de Moisès, des del
peregrinar d’Israel pel desert a la conversió predicada pels profetes, fins al viatge
missioner de Jesús que culmina en la seva
mort i resurrecció, la vocació és sempre
una acció de Déu que ens fa sortir de la
nostra situació inicial, ens allibera de tota
forma d’esclavitud, ens treu de la rutina i
la indiferència i ens projecta cap a l’alegria de la comunió amb Déu i amb els germans. Respondre a la crida de Déu, per
tant, és deixar que ell ens faci sortir de la

nostra falsa estabilitat per posar-nos en
camí cap a Jesucrist, principi i fi de la nostra vida i de la nostra felicitat.
Aquesta dinàmica de l’èxode no es refereix només a la crida personal, sinó a l’acció missionera i evangelitzadora de tota
l’Església. L’Església és veritablement fidel al seu Mestre en la mesura que és una
Església «en sortida», no preocupada per
ella mateixa, per les seves estructures i les
seves conquestes, sinó més aviat capaç
d’anar, de posar-se en moviment, de trobar
els fills de Déu en la seva situació real i de
compadir les seves ferides. Déu surt de si
mateix en una dinàmica trinitària d’amor,
escolta la misèria del seu poble i intervé
per alliberar-lo (cf. Ex 3,7). A aquesta forma de ser i d’actuar està cridada també
l’Església: l’Església que evangelitza surt
a l’encontre de l’home, anuncia la paraula
alliberadora de l’Evangeli, guareix amb la
gràcia de Déu les ferides de l’ànima i del
cos, socorre els pobres i necessitats.
Benvolguts germans i germanes,
aquest èxode alliberador cap a Crist i cap
als germans constitueix també el camí per
a la plena comprensió de l’home i per al
creixement humà i social en la història. Escoltar i acollir la crida del Senyor no és una
qüestió privada o intimista que pugui confondre’s amb l’emoció del moment; és un
compromís concret, real i total, que afecta
tota la nostra existència i la posa al servei
de la construcció del Regne de Déu a la terra. Per això, la vocació cristiana, radicada
en la contemplació del cor del Pare, porta al mateix temps al compromís solidari
en favor de l’alliberament dels germans,
sobretot dels més pobres. El deixeble de
Jesús té el cor obert al seu horitzó sense
límits, i la seva intimitat amb el Senyor mai
no és una fugida de la vida i del món, sinó

que, al contrari, «essencialment es configura com a comunió missionera» (Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 23).
Aquesta dinàmica de l’èxode, cap a Déu
i cap a l’home, omple la vida d’alegria i de
sentit. Voldria dir-ho especialment als més
joves que, també per la seva edat i per la
visió de futur que s’obre davant els seus
ulls, saben ser disponibles i generosos. A
vegades les incògnites i les preocupacions pel futur i les incerteses que afecten
la vida de cada dia amenacen amb paralitzar el seu entusiasme, de frenar els seus
somnis, fins al punt de pensar que no val
la pena comprometre’s i que el Déu de la fe
cristiana limita la seva llibertat. En canvi,
benvolguts joves, no tingueu por de sortir
de vosaltres mateixos i de posar-vos en
camí. L’Evangeli és la Paraula que allibera, transforma i fa més bella la nostra vida.
Que bell és deixar-se sorprendre per la
crida de Déu, acollir la seva Paraula, canalitzar els passos de la vostra vida rere les
petjades de Jesús, en l’adoració al misteri
diví i en l’entrega generosa als altres. La
vostra vida serà més rica i més alegre cada
dia.
La Mare de Déu, model de tota vocació,
no va tenir por de dir el seu «fiat» a la crida
del Senyor. Ella ens acompanya i ens guia.
Amb l’audàcia generosa de la fe, Maria va
cantar l’alegria de sortir de si mateixa i
confiar a Déu els seus projectes de vida. A
Ella ens dirigim per estar plenament disponibles al designi que Déu té per a cadascú
de nosaltres, perquè creixi en nosaltres el
desig de sortir i anar, amb sol·licitud, a la
trobada amb els altres (cf. Lc 1,39). Que la
Verge Mare ens protegeixi i intercedeixi
per tots nosaltres.
Francesc
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Homilia del papa Francesc en la Missa del
Crisma
Santa Seu, 2-4-2015
“La meva mà el sostindrà per sempre, el
meu braç el farà invencible” (Sal 88,22),
així pensa el Senyor quan diu per a ell:
“M’he fixat en David, el meu servent, i l’he
ungit amb l’oli sant” (v. 21). Així pensa el
nostre Pare cada vegada que «troba» un
sacerdot. I hi afegeix: “El meu amor serà
amb ell fidelment, en el meu nom aixecarà
el seu front; Ell em dirà: - Ets el meu pare,
el meu Déu i la roca que em salva.” (v.
25.27).
És molt bell que junt amb el salmista
fem pregària a Déu. Ell parla de nosaltres,
els seus sacerdots, els seus preveres; però
no és realment un pregària a Déu, Ell no
parla solament: és el Pare que diu a Jesús:
-Els teus amics, els que t’estimen, em podran dir d’una manera especial: -Tu ets el
meu Pare (cf. Jn 14,21). I, si el Senyor pensa i es preocupa tant en com podrà ajudarnos, és perquè sap que la tasca d’ungir el
poble fidel no és fàcil, és dura; ens porta al
cansament i a la fatiga. Ho experimentem
en totes les seves formes: des del cansament habitual de la tasca apostòlica quotidiana fins al de la malaltia i la mort i fins i
tot la consumació en el martiri.
El cansament dels sacerdots. Sabeu
quantes vegades penso en això: en el
cansament de tots vosaltres? Penso molt i
prego sovint, especialment quan el cansat
sóc jo. Prego pels qui treballeu enmig del
poble fidel de Déu que us va ser confiat,
i molts en llocs molt abandonats i perillosos. I el nostre cansament, benvolguts
sacerdots, és com l’encens que puja silenciosament al cel (cf. Sal 140,2; Ap 8,3-4).

El nostre cansament va directe al cor del
Pare.
Estigueu segurs que la Mare de Déu
s’adona d’aquest cansament i el fa notar
de seguida al Senyor. Ella, com a Mare, sap
comprendre quan els seus fills estan cansats i no es fixa en res més. «Benvingut.
Descansa, fill meu. Després parlarem... No
sóc jo aquí, que sóc la teva Mare?», ens
dirà sempre que ens apropem a Ella (cf.
Evangelii gaudium, 286). I al seu Fill li dirà,
com a Canà: «No tenen vi».
Succeeix també que, quan sentim el pes
del treball pastoral, ens pot venir la temptació de descansar de qualsevol manera,
com si el descans no fos una cosa de Déu.
No caiguem en aquesta temptació. La nostra fatiga és preciosa als ulls de Jesús, que
ens acull i ens posa dempeus: “Veniu a mi
tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo
us faré reposar”. (Mt 11,28). Quan un sap
que, mort de cansament, pot prostrar-se
en adoració, dir: «Prou per avui, Senyor»,
i rendir-se davant el Pare; un sap també
que no s’enfonsa sinó que es renova perquè, el que ha estat ungit amb oli d’alegria
per al poble fidel de Déu, el Senyor també
l’ungeix, “els posa una diadema en lloc de
cendra als qui porten dol per Sió, els dóna
perfums de festa en lloc de penes, vestits
triomfals en lloc del desconsol”. (Is 61,3).
Tinguem ben present que una clau de
la fecunditat sacerdotal està en la manera
com descansem i en com sentim que el Senyor tracta el nostre cansament. Que difícil
és aprendre a descansar! En això es juga la
nostra confiança per a recordar que també
som ovelles i necessitem que el Pastor ens
ajudi. Ens hi poden ajudar algunes preguntes referent a això.
Saps descansar rebent l’amor, la gratitud i tot l’afecte que et dóna el poble fidel

de Déu? O, després del treball pastoral,
busco descansos més refinats, no els dels
pobres sinó els que ofereix el món del consum? L’Esperit Sant és veritablement per a
mi «descans en el treball» o només aquell
que em dóna treball? Saps demanar ajuda a algun sacerdot savi? Saps descansar
de tu mateix, de la teva auto-exigència,
de la teva auto-complaença, de la teva
auto-referencialitat? Saps conversar amb
Jesús, amb el Pare, amb la Verge i sant Josep, amb els meus sants protectors amics,
per reposar-me en les meves exigències –
que són suaus i lleugeres–, en les meves
complaences –a ells els agrada estar en la
meva companyia–, en els seus interessos
i referències –a ells només els interessa
la major glòria de Déu–? Saps descansar
dels meus enemics sota la protecció del
Senyor? Argumento i maquino jo solament, rumiant una vegada i una altra la
meva defensa, o em confio a l’Esperit Sant
que m’ensenya el que haig de dir en cada
ocasió? Em preocupo i m’angoixo excessivament o, com Pau, trobo descans dient:
«Sé de qui m’he fiat» (2 T 1,12)?
Repassem un moment les tasques dels
sacerdots que avui ens proclama la litúrgia: portar als pobres la Bona Nova, anunciar l’alliberament als captius i la curació
als cecs, donar llibertat als oprimits i proclamar l’any de gràcia del Senyor. I Isaïes
afegeix: guarir els de cor desfet i consolar
els afligits.
No són tasques fàcils, exteriors, com
per exemple el treball material –construir
un nou saló parroquial, o delinear una pista de futbol per als joves de l’Oratori...–;
les tasques esmentades per Jesús impliquen la nostra capacitat de compassió,
són tasques en les quals el nostre cor és
«mogut» i commogut. Ens alegrem amb

els nuvis que es casen, riem amb el nadó
que porten a batejar; acompanyem els
joves que es preparen per al matrimoni i
a les famílies; ens compadim amb el que
rep la unció en el llit de l’hospital, plorem
amb els qui enterren un ésser estimat...
Tantes emocions... Si tenim el cor obert, hi
ha tantes emocions que fatiguen el cor del
Pastor. Per a nosaltres sacerdots les històries de la nostra gent no són un seguit de
notícies: nosaltres coneixem el nostre poble, podem endevinar el que està passant
en el seu cor; i el nostre, en compadir-nos
(patir amb ells), se’ns va desinflant, se’ns
parteix en mil trossets, es commou i fins
sembla menjat per la gent: «Preneu, mengeu». Aquesta és la paraula que mormola
constantment el sacerdot de Jesús quan
va atenent el seu poble fidel: «Preneu i
mengeu, preneu i beveu...». I així la nostra
vida sacerdotal es va lliurant en el servei,
en la proximitat al poble fidel de Déu... que
sempre, sempre cansa.
Vull ara compartir amb vosaltres alguns
cansaments en els quals he meditat.
Podem anomenar «el cansament de
la gent, de les multituds»: per al Senyor,
com per a nosaltres, era esgotador –ho diu
l’evangeli–, però és cansament del bé, cansament ple de fruits i d’alegria. La gent que
el seguia, les famílies que li portaven els
seus nens perquè els beneís, els que havien estat guarits, que venien amb els seus
amics, els joves que s’entusiasmaven amb
el Mestre, no li deixaven temps ni per menjar. Però el Senyor no es fastiguejava d’estar amb la gent. Al contrari, semblava que
es renovava (cf. Evangelii Gaudium, 11).
Aquest cansament enmig de la nostra activitat sol ser una gràcia que està a l’abast de
la mà de tots nosaltres, sacerdots (cf. ibíd.,
279). Quant de bé que ens fa això: la gent
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estima, vol i necessita els seus pastors! El
poble fidel no ens deixa sense tasca directa, tret que un s’amagui en una oficina o
camini per la ciutat amb vidres polaritzats.
I aquest cansament és bo, és sa. És el cansament del sacerdot amb olor d’ovella...,
però amb somriure de pare que contempla
els seus fills o els seus néts petits. Res a
veure amb aquests que fan olor de perfum
car i et miren des de lluny i des de dalt (cf.
ibíd., 97). Som els amics del Nuvi, aquesta
és la nostra alegria. Si Jesús està fent de
pastor enmig de nosaltres, no podem ser
pastors amb cara de vinagre, queixosos ni,
la qual cosa és pitjor, pastors avorrits. Olor
d’ovella i somriure de pares... Sí, ben cansats, però amb l’alegria dels que escolten
el seu Senyor que diu: «Veniu a mi, beneïts
del meu Pare» (Mt 25,34).
També es dóna el que podem anomenar
«el cansament dels enemics». El dimoni i
els seus amics no dormen i, com que les
seves oïdes no suporten la Paraula de
Déu, treballen incansablement per fer-la
callar o tergiversar-la. Aquí el cansament
d’enfrontar-los és més ardu. No només es
tracta de fer el bé, amb tota la fatiga que
comporta, sinó que cal defensar el ramat
i defensar-se un mateix contra el mal (cf.
Evangelii gaudium, 83). El maligne és més
astut que nosaltres i és capaç de tirar per
terra en un moment el que construïm amb
paciència durant llarg temps. Aquí necessitem demanar la gràcia d’aprendre a neutralitzar –és un hàbit important: aprendre
a neutralitzar–: neutralitzar el mal, no arrencar el jull, no pretendre defensar com
a superhomes el que només el Senyor ha
de defensar. Tot això ajuda a no abaixar els
braços davant l’espessor de la iniquitat,
davant la burla dels malvats. La paraula
del Senyor per a aquestes situacions de

cansament és: «No temeu, jo he vençut
el món» (Jn 16,33). I aquesta paraula ens
donarà força.
I finalment –perquè aquesta homilia no
us cansi massa– hi ha també «el cansament d’un mateix» (cf. Evangelii gaudium,
277). És potser el més perillós. Perquè els
altres dos provenen d’estar exposats, de
sortir de nosaltres mateixos a ungir i a treballar (som els qui cuidem). Aquest cansament, en canvi, és més auto-referencial; és
la desil·lusió d’un mateix però no mirada
de cara, amb la serena alegria del que es
descobreix pecador i necessitat de perdó,
d’ajuda: del qui sap demanar ajuda i avançar. Es tracta del cansament que dóna el
«voler i no voler», el fet d’haver-s’ho jugat
tot i després enyorar els alls i les cebes
d’Egipte, jugar amb la il·lusió de ser una
altra cosa. A aquest cansament, m’agrada
anomenar-lo «coquetejar amb la mundanitat espiritual». I, quan un es queda sol,
s’adona que grans sectors de la vida van
quedar impregnats per aquesta mundanitat i fins fa l’efecte que cap bany no la
pot netejar. Aquí sí que pot haver-hi cansament dolent. La paraula de l’Apocalipsi ens
indica la causa d’aquest cansament: «Has
sofert, has estat perseverant, has treballat àrduament per amor del meu nom i no
t’has desmaiat. Però tinc contra tu que has
deixat el teu primer amor» (2,3-4). Només
l’amor descansa. El que no s’estima cansa
i, a la llarga, descansa malament.
La imatge més profunda i misteriosa
de com tracta el Senyor el nostre cansament pastoral és aquella del qui «havent
estimat els seus, els va estimar fins a l’extrem» (Jn 13,1): l’escena del lavatori dels
peus. M’agrada contemplar-la com el lavatori del seguiment. El Senyor purifica el
seguiment ell mateix, ell s’involucra amb

nosaltres (cf. Evangelii gaudium, 24), s’encarrega en persona de netejar tota taca,
aquest mundà sumptuós que se’ns va adherir en el camí que hem fet en el seu nom.
Sabem que en els peus es pot veure
com camina tot el nostre cos. En la manera
de seguir el Senyor s’expressa com camina
el nostre cor. Les nafres dels peus, les torcedures i el cansament són signe de com
l’hem seguit, per quins camins ens vam
posar buscant les seves ovelles perdudes,
tractant de portar el ramat a les verdes
prades i a les fonts tranquil·les (cf. ibíd.
270). El Senyor ens renta i purifica de tot
el que s’ha acumulat en els nostres peus
per seguir-lo. Això és sagrat. No permet
que quedi tacat. Així com les ferides de
guerra ell les besa, la brutícia del treball
ell la neteja.
El seguiment de Jesús és rentat pel mateix Senyor perquè ens sentim amb dret a
estar «alegres», «plens», «sense temors
ni culpes» i ens animem així a sortir i anar
«fins als extrems del món, a totes les perifèries», a portar aquesta bona notícia als
més abandonats, sabent que ell està amb
nosaltres, tots els dies, fins a la fi del món.
I, sisplau, demanem la gràcia d’aprendre a
estar cansats, però ben cansats!
Homilia del papa Francesc durant la Vetlla Pasqual
Dissabte, 4-4-2015
La Nit de vetlla és aquesta nit.
No dorm el Senyor, vetlla el Guardià del
seu poble (Cfr. Sal 121, 4) per fer-lo sortir
de l’esclavitud i obrir-li el camí cap a la llibertat.
El Senyor vetlla i amb la força del seu
amor fa passar el poble a través del Mar

Roig i fa passar Jesús a través de l’abisme
de la mort i dels inferns.
Nit de vetlla va ser aquesta per als
deixebles i les deixebles de Jesús. Nit de
dolor i de por. Els homes resten tancats al
Cenacle. Les dones, al contrari, a la matinada després del dissabte, van anar al
sepulcre per ungir el cos de Jesús. El seu
cor estava ple d’emoció i es preguntaven:
“Com ho farem per entrar?, qui ens farà
rodolar la pedra del sepulcre?...” Però,
aquí apareix el primer senyal de l’Evangeli: la gran pedra estava ja apartada i la
tomba oberta!
“Van entrar dins el sepulcre i van veure
un jove, assegut a la dreta, vestit amb una
túnica blanca...” (Mc 16,5). Les dones van
ser les primeres a veure aquest gran senyal: la tomba buida; i van ser les primeres
a entrar...”
“Entrar al sepulcre”. Ens fa bé, en
aquesta nit de vetlla, aturar-se per reflexionar sobre l’experiència de les deixebles de
Jesús, que ens interpel·la també a nosaltres. És per això, en efecte, que som aquí:
per entrar, entrar en el Misteri que Déu ha
fet amb la seva vetlla d’amor.
No es pot viure la Pasqua sense entrar
en el misteri. No és un fet intel·lectual,
no és només conèixer, llegir,... és més, és
molt més!
“Entrar en el misteri” significa la capacitat de sorpresa i contemplació; capacitat
d’escoltar el silenci i escoltar el murmuri
d’un so, el silenci sonor mitjançant el qual
Déu ens parla. (Cfr 1 Re 19,12)
“Entrar en el misteri” ens demana no
tenir por de la realitat: no tancar-nos en
nosaltres mateixos, no fugir del que no
entenem, no tancar els ulls davant dels
problemes, no negar-los, no eliminar les
preguntes...
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Entrar en el misteri significa anar més
enllà de la pròpia còmoda seguretat, més
enllà de la peresa i la indiferència que ens
aturen, i anar a la recerca de la bellesa i de
l’amor, cercar un sentit no obvi, una resposta no banal a la demanda que posa en
crisi la nostra fe i la nostra raó.
Per entrar en el misteri es requereix humilitat, la humilitat per ajupir-se, de baixar
del pedestal del nostre jo tan orgullós, de
la nostra presumpció; la humilitat de redimensionar-se, reconeixent allò que efectivament som: criatures, amb virtuts i defectes, pecadors necessitats de perdó. Per
entrar en el misteri és necessari aquesta
disminució que és la impotència, buidarse de la pròpia idolatria... adoració. Sense
adoració no es pot entrar en el misteri.
Tot això ens ensenyen les dones deixebles de Jesús. Elles vetllaren, aquella
nit, juntament amb la Mare. I ella, la Verge Mare, les va ajudar a no perdre la fe i
l’esperança. Així, no van ser presoneres
de la por i del dolor, sinó que van sortir a
les primeres llums de l’albada, portant a
les mans els seus ungüents i amb el cor
ple d’amor. Van sortir i van trobar la tomba oberta. I hi van entrar. Van vetllar, van
sortir i entraren en el Misteri. Aprenguem
d’elles a vetllar amb Déu i amb Maria, la
nostra Mare, per entrar en el Misteri que
ens fa passar de la mort a la vida.
Traducció: Paloma Llorente - CatalunyaReligió.cat
Misericordiae vultus: Jubileu extraordinari de la misericòrdia
Roma, 11-4-2015
Butlla d’indicció
Francesc, Bisbe de Roma, Servent dels

servents de Déu als qui llegiran aquesta
carta gràcia, misericòrdia i pau
1. Jesucrist és el rostre de la misericòrdia del Pare. El misteri de la fe cristiana
sembla trobar la seva síntesi en aquesta
paraula. S’ha tornat viva, visible i ha aconseguit el seu cim en Jesús de Natzaret. El
Pare, «ric de misericòrdia» (Ef 2,4), després d’haver revelat el seu nom a Moisès
com a «Déu compassiu i misericordiós,
lent a la ira, i pròdig en amor i fidelitat» (Ex
34,6) no ha cessat de donar a conèixer de
diverses maneres i en molts moments de
la història la seva natura divina. En la «plenitud del temps» (Ga 4,4), quan tot estava
disposat segons el seu pla de salvació, Ell
va enviar al seu Fill nascut de la Verge Maria per revelar-nos de manera definitiva el
seu amor. Qui el veu a Ell veu el Pare (cf. Jn
14,9). Jesús de Natzaret amb la seva paraula, amb els seus gestos i amb tota la seva
persona1 revela la misericòrdia de Déu.
2. Sempre tenim necessitat de contemplar el misteri de la misericòrdia. És font
d’alegria, de serenitat i de pau. És condició
per a la nostra salvació. Misericòrdia: és la
paraula que revela el misteri de la Santíssima Trinitat. Misericòrdia: és l’acte últim
i suprem amb el qual Déu ve al nostre encontre. Misericòrdia: és la llei fonamental
que habita en el cor de cada persona quan
mira amb ulls sincers el germà que troba
en el camí de la vida. Misericòrdia: és la
via que uneix Déu i l’home, perquè obre el
cor a l’esperança de ser estimats malgrat
el límit del nostre pecat.
3. Hi ha moments en què d’una manera molt més intensa som cridats a tenir la
mirada fixa en la misericòrdia per poder
ser també nosaltres mateixos signes eficaços de l’obrar del Pare. És per això que
he anunciat un Jubileu Extraordinari de la

Misericòrdia com a temps propici per a
l’Església, perquè faci més fort i eficaç el
testimoniatge dels creients.
L’Any Sant s’obrirà el 8 de desembre de
2015, solemnitat de la Immaculada Concepció. Aquesta festa litúrgica indica la
manera d’obrar de Déu des dels inicis de la
nostra història. Després del pecat d’Adam
i Eva, Déu no va voler deixar la humanitat
en soledat i a mercè del mal. Per això va
pensar i va voler Maria santa i immaculada
en l’amor (cf. Ef 1,4), perquè fos la Mare del
Redemptor de l’home. Davant la gravetat
del pecat, Déu respon amb la plenitud del
perdó. La misericòrdia sempre serà més
gran que qualsevol pecat i ningú no podrà
posar un límit a l’amor de Déu que perdona. En la festa de la Immaculada Concepció tindré l’alegria d’obrir la Porta Santa.
En aquesta ocasió serà una Porta de la
Misericòrdia, a través de la qual qualsevol
que entrarà podrà experimentar l’amor de
Déu que consola, que perdona i ofereix esperança.
El diumenge següent, III d’Advent,
s’obrirà la Porta Santa a la Catedral de
Roma, la Basílica de Sant Joan del Laterà. Successivament s’obrirà la Porta Santa en les altres Basíliques Papals. Per al
mateix diumenge estableixo que en cada
Església particular, a la Catedral que és
l’Església Mare per a tots els fidels, o en
la Cocatedral o en una església de significat especial s’obri per tot l’Any Sant una
idèntica Porta de la Misericòrdia. A judici
de l’Ordinari, podrà ser oberta també als
Santuaris, meta de tants pelegrins que en
aquests llocs sants amb freqüència són tocats en el cor per la gràcia i troben el camí
de la conversió. Cada Església particular,
per tant, estarà directament compromesa
a viure aquest Any Sant com un moment

extraordinari de gràcia i de renovació espiritual. El Jubileu, doncs, serà celebrat a
Roma així com a les Esglésies particulars
com a signe visible de la comunió de tota
l’Església.
4. He triat la data del 8 de desembre pel
seu gran significat en la història recent de
l’Església. En efecte, obriré la Porta Santa
en el cinquantè aniversari de la conclusió
del Concili Ecumènic Vaticà II. L’Església
sent la necessitat de mantenir viu aquest
esdeveniment. Per a ella començava un
nou període de la seva història. Els Pares
reunits en el Concili havien percebut intensament, com una veritable alenada de
l’Esperit, l’exigència de parlar de Déu als
homes del seu temps d’una manera més
comprensible. Ensorrades les muralles
que per molt temps havien reclòs l’Església en una ciutadella privilegiada, havia arribat el temps d’anunciar l’Evangeli d’una
manera nova. Una nova etapa en l’evangelització de sempre. Un nou compromís
per a tots els cristians de testimoniar amb
major entusiasme i convicció la pròpia fe.
L’Església sentia la responsabilitat de ser
en el món signe viu de l’amor del Pare.
Tornen a la ment les paraules carregades de significat que sant Joan XXIII va
pronunciar a l’obertura del Concili per indicar el camí a seguir: «En el nostre temps,
l’Esposa de Crist prefereix usar la medicina de la misericòrdia i no empunyar les
armes de la severitat… L’Església catòlica,
en elevar per mitjà d’aquest Concili Ecumènic la torxa de la veritat catòlica, vol
mostrar-se mare amable de tots, benigna,
pacient, plena de misericòrdia i de bondat
amb els fills separats d’ella»2. En el mateix
horitzó es col·locava també el beat Pau VI
que, en la Conclusió del Concili, s’expressava d’aquesta manera: «Volem més aviat
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notar com la religió del nostre Concili ha
estat principalment la caritat… L’antiga
història del samarità ha estat la pauta
de l’espiritualitat del Concili… Un corrent
d’afecte i admiració s’ha bolcat del Concili
cap al món humà modern. Ha reprovat els
errors, sí, perquè ho exigeix la caritat no
menys que la veritat, però, per a les persones, només demano respecte i amor. El
Concili ha enviat al món contemporani en
comptes de depriments diagnòstics, remeis encoratjadors; en comptes de funestos presagis, missatges d’esperança: els
seus valors no sols han estat respectats
sinó honorats; sostinguts els seus incessants esforços; les seves aspiracions, purificades i beneïdes… Una altra cosa hem
de destacar encara: tota aquesta riquesa
doctrinal es bolca en una única direcció:
servir l’home. L’home en totes les seves
condicions, en totes les seves debilitats,
en totes les seves necessitats »3.
Amb aquests sentiments d’agraïment
per tot el que l’Església ha rebut i de responsabilitat per la tasca que ens espera,
travessarem la Porta Santa, en la plena
confiança de saber-nos acompanyats per
la força del Senyor Ressuscitat que continua sostenint el nostre pelegrinatge. Que
l’Esperit Sant que condueix els passos
dels creients perquè cooperin a l’obra de
salvació realitzada per Crist, sigui guia i
suport del Poble de Déu per ajudar-lo a
contemplar el rostre de la misericòrdia4.
5. L’Any jubilar es conclourà en la solemnitat litúrgica de Jesucrist Rei de l’Univers, el 20 de novembre de 2016. Aquell
dia, tancant la Porta Santa, tindrem primer
que res sentiments de gratitud i de reconeixement envers la Santíssima Trinitat
per haver-nos concedit un temps extraordinari de gràcia. Encomanarem la vida de

l’Església, la humanitat sencera i l’immens
cosmos a la Senyoria de Crist, esperant
que difongui la seva misericòrdia com la
rosada del matí per a una fecunda història,
encara per construir amb el compromís de
tots en el pròxim futur. Com desitjo que els
anys per venir estiguin impregnats de misericòrdia per poder anar a l’encontre de
cada persona portant la bondat i la tendresa de Déu! Que a tots, creients i llunyans,
pugui arribar el bàlsam de la misericòrdia
com a signe del Regne de Déu que ja és
present enmig de nosaltres.
6. «És propi de Déu usar misericòrdia i
especialment en això es manifesta la seva
omnipotència»5. Les paraules de sant Tomàs d’Aquino mostren com la misericòrdia divina no és de cap manera un signe
de debilitat, sinó més aviat la qualitat de
l’omnipotència de Déu. És per això que la
litúrgia, en una de les col·lectes més antigues, invita a pregar dient: «Oh Déu que
mai no manifesteu tant la vostra omnipotència com en la misericòrdia i el perdó»6.
Déu serà sempre per a la humanitat com
Aquell que és present, pròxim, provident,
sant i misericordiós.
“Pacient i misericordiós” és el binomi
que sovint apareix en l’Antic Testament per
descriure la natura de Déu. El seu ser misericordiós es constata concretament en
moltes accions de la història de la salvació
on la seva bondat preval per sobre del càstig i la destrucció. Els Salms, d’una manera
particular, destaquen aquesta grandesa de
l’acció divina: «Ell et perdona les culpes, i
et guareix de tota malaltia; rescata de la
mort la teva vida i et corona d’amor entranyable» (103,3-4). D’una manera encara
més explícita, un altre Salm testimonia els
signes concrets de la seva misericòrdia:
«El Senyor allibera els presos, el Senyor

dóna la vista al cecs, el Senyor redreça
els qui han ensopegat, el Senyor estima
els justos, el Senyor guarda els forasters,
sosté les viudes i els orfes, però capgira
els camins dels injustos» (146,7-9). I finalment, heus aquí altres expressions del salmista: «El Senyor guareix els cors desfets
i els embena les ferides... El Senyor sosté
els humils i humilia els malvats fins a la
pols» (147,3.6). Així doncs, la misericòrdia
de Déu no és una idea abstracta, sinó una
realitat concreta amb la qual Ell revela el
seu amor, que és com el d’un pare o una
mare que es commouen en el fons de les
seves entranyes pel propi fill. Val dir que
es tracta realment d’un amor “visceral”.
Prové des del més íntim com un sentiment
profund, natural, fet de tendresa i de compassió, d’indulgència i de perdó.
7. “Perdura eternament la seva misericòrdia”: és la tornada que acompanya
cada verset del Salm 136 mentre es narra
la història de la revelació de Déu. Per raó
de la misericòrdia, totes les vicissituds de
l’Antic Testament estan carregades d’un
profund valor salvífic. La misericòrdia fa
de la història de Déu amb el seu poble una
història de salvació. Repetir contínuament
“Perdura eternament la seva misericòrdia”, com ho fa el Salm, sembla un intent
per trencar el cercle de l’espai i del temps
per introduir-ho tot en el misteri etern de
l’amor. És com si es volgués dir que no
sols en la història, sinó per tota l’eternitat
l’home estarà sempre sota la mirada misericordiosa del Pare. No és casual que el
poble d’Israel hagi volgut integrar aquest
Salm, el “Gran hal·lel” com és conegut, en
les festes litúrgiques més importants.
Abans de la Passió Jesús va pregar amb
aquest Salm de la misericòrdia. Ho testifica l’evangelista Mateu quan diu que «des-

prés d’haver cantat l’himne» (26,30), Jesús
amb els seus deixebles van sortir cap a la
Muntanya de les Oliveres. Mentre instituïa
l’Eucaristia, com a memorial perenne d’Ell
i de la seva Pasqua, va posar simbòlicament aquest acte suprem de la Revelació
a la llum de la misericòrdia. En aquest
mateix horitzó de la misericòrdia, Jesús va
viure la seva passió i mort, conscient del
gran misteri de l’amor de Déu que s’hauria
d’acomplir en la creu. Saber que Jesús mateix va pregar amb aquest Salm, el fa per a
nosaltres els cristians encara més important i ens compromet a incorporar aquesta tornada en la nostra oració de lloança
quotidiana: “Perdura eternament la seva
misericòrdia”.
8. Amb la mirada fixa en Jesús i en el
seu rostre misericordiós podem percebre
l’amor de la Santíssima Trinitat. La missió
que Jesús ha rebut del Pare ha estat la de
revelar el misteri de l’amor diví en plenitud. «Déu és amor» (1Jn 4,8.16), afirma per
la primera i única vegada en tota la Sagrada Escriptura l’evangelista Joan. Aquest
amor s’ha fet ara visible i tangible en tota
la vida de Jesús. La seva persona no és una
altra cosa sinó amor, un amor que es dóna
gratuïtament. Les relacions amb les persones que se li acosten tenen quelcom d’únic
i d’irrepetible. Els signes que realitza, sobretot envers els pecadors, envers les persones pobres, excloses, malaltes i sofrents
porten el distintiu de la misericòrdia. En ell
tot parla de misericòrdia. Res en Ell no està
privat de compassió.
Jesús, davant la multitud de persones
que el seguien, veient que estaven cansades i esgotades, perdudes i sense guia, va
sentir des del profund del cor una intensa
compassió per elles (cf. Mt 9,36). A causa d’aquest amor compassiu va curar els

159

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 62

Documents

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 62

160

Març - Abril 2015

malalts que li presentaven (cf. Mt 14,14) i
amb pocs pans i peixos va calmar la fam
de grans multituds (cf. Mt 15,37). El que
movia Jesús en totes les circumstàncies no
era sinó la misericòrdia, amb la qual llegia
el cor dels interlocutors i responia a les seves necessitats més reals. Quan va trobar
la viuda de Naïm, que portava el seu únic
fill al sepulcre, va sentir gran compassió
per aquell immens dolor de la mare en llàgrimes, i li va tornar el seu fill ressuscitantlo de la mort (cf. Lc 7,15). Després d’haver
alliberat l’endimoniat de Gerasa, li confia
aquesta missió: «Anuncia tot el que el Senyor t’ha fet i la misericòrdia que ha tingut
per tu» (Mc 5,19). També la vocació de Mateu es col·loca a l’horitzó de la misericòrdia. Passant davant el banc dels impostos,
els ulls de Jesús es posen sobre els de Mateu. Era una mirada carregada de misericòrdia que perdonava els pecats d’aquell
home i, vencent la resistència dels altres
deixebles, el tria a ell, el pecador i publicà,
perquè sigui un dels Dotze. Sant Beda el
Venerable, comentant aquesta escena de
l’Evangeli, va escriure que Jesús va mirar
Mateu amb amor misericordiós i el va escollir: miserando atque eligendo7. Sempre
m’ha captivat aquesta expressió, tant que
vaig voler fer-la el meu propi lema.
9. En les paràboles dedicades a la misericòrdia, Jesús revela la natura de Déu
com la d’un Pare que mai no es dóna per
vençut fins que no hagi dissolt el pecat i
superat el rebuig amb la compassió i la misericòrdia. Coneixem aquestes paràboles;
tres en particular: la de l’ovella esgarriada
i de la moneda perduda, i la del pare i els
dos fills (cf. Lc 15,1-32). En aquestes paràboles, Déu és presentat sempre ple d’alegria, sobretot quan perdona. Hi trobem el
nucli de l’Evangeli i de la nostra fe, perquè

la misericòrdia és presentada com la força
que tot ho venç, que omple d’amor el cor i
que consola amb el perdó.
D’una altra paràbola, a més, podem extreure un ensenyament per al nostre estil
de vida cristià. Provocat per la pregunta de
Pere sobre quantes vegades cal perdonar,
Jesús respon: «No et dic fins a set, sinó
fins a setanta vegades set» (Mt 18,22) i va
pronunciar la paràbola del “servent despietat”. Aquest, anomenat per l’amo a restituir una gran suma, el suplica de genolls i
l’amo li condona el deute. Però immediatament troba un altre servent com ell que
li devia uns pocs cèntims, el qual li suplica
de genolls que tingui pietat, però ell s’hi
nega i el fa empresonar. Llavors l’amo, advertit del fet, s’irrita molt i tornant a cridar
aquell servent li diu: «No havies també tu
de tenir compassió del teu company, com
jo em vaig compadir de tu?» (Mt 18,33).
I Jesús conclou: «El mateix farà també el
meu Pare celestial amb vosaltres, si no
perdoneu de cor cadascun el propi germà»
(Mt 18,35).
La paràbola ofereix un profund ensenyament a cadascun de nosaltres. Jesús
afirma que la misericòrdia no és només
l’obrar del Pare, sinó que esdevé el criteri
per saber qui són realment els seus fills.
Així llavors, som cridats a viure de misericòrdia, perquè a nosaltres en primer lloc
se’ns ha aplicat misericòrdia. El perdó de
les ofenses esdevé l’expressió més evident de l’amor misericordiós i per a nosaltres cristians és un imperatiu del qual
no podem prescindir. Com és difícil moltes
vegades perdonar! I, tanmateix, el perdó
és l’instrument posat en les nostres fràgils
mans per aconseguir la serenitat del cor.
Deixar caure la rancúnia, la ràbia, la violència i la venjança són condicions necessàri-

es per viure feliços. Acollim llavors l’exhortació de l’Apòstol: «Que la posta del sol
no us trobi encara ressentits» (Ef 4,26). I
sobretot escoltem la paraula de Jesús que
ha posat la misericòrdia com un ideal de
vida i com a criteri de credibilitat de la nostra fe. «Feliços els misericordiosos, perquè
trobaran misericòrdia» (Mt 5,7) és la benaurança en què cal inspirar-se amb particular compromís durant aquest Any Sant.
Com es pot notar, la misericòrdia en la
Sagrada Escriptura és la paraula clau per
indicar l’actuar de Déu envers nosaltres. Ell
no es limita a afirmar el seu amor, sinó que
el fa visible i tangible. L’amor, després de
tot, mai no podrà ser un paraula abstracta.
Per la seva mateixa natura és vida concreta: intencions, actituds, comportaments
que es verifiquen en el viure quotidià. La
misericòrdia de Déu és la seva responsabilitat per nosaltres. Ell se sent responsable,
és a dir, desitja el nostre bé i vol veure’ns
feliços, plens d’alegria i serens. És sobre
aquesta mateixa longitud d’ona que s’ha
d’orientar l’amor misericordiós dels cristians. Així com el Pare estima, així estimen
els fills. Així com Ell és misericordiós, així
som nosaltres cridats a ser misericordiosos els uns envers els altres.
10. La misericòrdia és el pilar que sosté
la vida de l’Església. Tot en la seva acció
pastoral hauria d’estar revestit per la tendresa amb què es dirigeix als creients; res
en el seu anunci i en el seu testimoniatge
envers el món no pot estar privat de misericòrdia. La credibilitat de l’Església passa
a través del camí de l’amor misericordiós i
compassiu. L’Església «viu un desig inesgotable d’oferir misericòrdia»8.Potser per
molt temps ens hem oblidat d’indicar i de
viure la via de la misericòrdia. D’una banda, la temptació de pretendre sempre i no-

més justícia ha fet oblidar que aquesta és
el primer pas, necessari i indispensable;
però l’Església necessita anar més lluny
per aconseguir una meta més alta i més
significativa. D’altra banda, és trist constatar com l’experiència del perdó en la nostra cultura s’esvaeix cada cop més. Fins i
tot la paraula mateixa en alguns moments
sembla evaporar-se. Sense el testimoniatge del perdó, tanmateix, queda només una
vida infecunda i estèril, com si es visqués
en un desert desolat. Ha arribat novament
per a l’Església el temps d’encarregar-se
de l’anunci alegre del perdó. És el temps
de retornar a allò essencial per fer-nos càrrec de les febleses i de les dificultats dels
nostres germans. El perdó és una força
que ressuscita a una vida nova i infon el
coratge per mirar el futur amb esperança.
11. No podem oblidar el gran ensenyament que sant Joan Pau II va oferir en la
seva segona encíclica Dives in misericordia, que en el seu moment va arribar
sense ser esperada i va agafar a molts
per sorpresa per raó del tema que afrontava. Dos passatges en particular en vull
recordar. Primer que res, el sant Papa feia
notar l’oblit del tema de la misericòrdia
en la cultura present: «La mentalitat contemporània, potser més que la de l’home
del passat, sembla oposar-se al Déu de la
misericòrdia i tendeix a més a marginar
de la vida i arrencar del cor humà la idea
mateixa de la misericòrdia. La paraula i el
concepte de misericòrdia semblen produir
un cert malestar en l’home, el qual, gràcies als avenços tan enormes de la ciència
i de la tècnica, com mai no van ser coneguts abans en la història, s’ha fet amo de
la terra i l’ha dominada molt més que en el
passat (cf. Gn 1,28). Aquest domini sobre
la terra, entès potser unilateralment i su-
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perficialment, sembla que no deixa espai a
la misericòrdia… Per aquest motiu, en la situació actual de l’Església i del món, molts
homes i molts ambients guiats per un viu
sentit de fe s’adrecen, jo diria gairebé espontàniament, a la misericòrdia de Déu»9.
A més, sant Joan Pau II motivava amb
aquestes paraules la urgència d’anunciar
i de testimoniar la misericòrdia en el món
contemporani: «Està dictada per l’amor a
l’home, a tot allò que és humà i que, segons la intuïció d’una gran part dels contemporanis, està amenaçat per un perill
immens. El misteri de Crist... m’obliga al
mateix temps a proclamar la misericòrdia
com a amor compassiu de Déu revelat
en aquest misteri. Això m’obliga també a
recórrer a aquesta misericòrdia i a implorar-la en aquesta difícil, crítica, fase de la
història de l’Església i del món»10. Aquest
ensenyament és avui més que mai actual i
mereix ser reprès en aquest Any Sant. Acollim novament les seves paraules: «L’Església viu una vida autèntica, quan professa i proclama la misericòrdia –l’atribut
més magnífic del Creador i del Redemptor–
i quan apropa els homes a les fonts de la
misericòrdia del Salvador, de les que és
dipositària i dispensadora»11.
12. L’Església té la missió d’anunciar
la misericòrdia de Déu, cor palpitant de
l’Evangeli, que pel seu mitjà ha d’aconseguir la ment i el cor de cada persona. L’Esposa de Crist fa seu el comportament del
Fill de Déu que surt a l’encontre de tots,
sense excloure ningú. En el nostre temps,
en el qual l’Església està compromesa en
la nova evangelització, el tema de la misericòrdia exigeix ser proposat un cop més
amb nou entusiasme i amb una renovada
acció pastoral. És determinant per a l’Església i per a la credibilitat del seu anunci que

ella visqui i testimoniï en primera persona
la misericòrdia. El seu llenguatge i els seus
gestos han de transmetre misericòrdia per
penetrar en el cor de les persones i motivarles a retrobar el camí per retornar al Pare.
La primera veritat de l’Església és
l’amor de Crist. D’aquest amor, que arriba
fins el perdó i al do de si mateix, l’Església es fa serventa i mitjancera davant els
homes. Per tant, allí on l’Església estigui
present, allí ha de ser evident la misericòrdia del Pare. En les nostres parròquies, en
les comunitats, en les associacions i en els
moviments, en fi, arreu on hi hagi cristians, tothom ha de poder trobar un oasi de
misericòrdia.
13. Volem viure aquest Any Jubilar a la
llum de la paraula del Senyor: Misericordiosos com el Pare. L’evangelista refereix
l’ensenyament de Jesús: «Sigueu misericordiosos, com el vostre Pare és misericordiós» (Lc 6,36). És un programa de vida
tan comprometedor com ric d’alegria i de
pau. L’imperatiu de Jesús es dirigeix als
qui escolten la seva veu (cf. Lc 6,27). Per
ser capaços de misericòrdia, doncs, en primer lloc hem de col·locar-nos a l’escolta de
la Paraula de Déu. Això significa recuperar
el valor del silenci per meditar la Paraula
que ens és adreçada. D’aquesta manera
és possible contemplar la misericòrdia de
Déu i assumir-la com a propi estil de vida.
14. El pelegrinatge és un signe peculiar l’Any Sant, perquè és imatge del camí
que cada persona realitza en la seva existència. La vida és un pelegrinatge i l’ésser
humà és viator, un pelegrí que recorre el
seu camí fins a aconseguir la meta anhelada. També per arribar a la Porta Santa
a Roma i en qualsevol altre lloc, cadascú
haurà de realitzar, d’acord amb les pròpies forces, un pelegrinatge. Aquest pele-

grinatge serà un signe del fet que també
la misericòrdia és una meta a aconseguir
i que requereix compromís i sacrifici. Que
el pelegrinatge, llavors, sigui estímul per
a la conversió: travessant la Porta Santa
ens deixarem abraçar per la misericòrdia
de Déu i ens comprometrem a ser misericordiosos amb els altres com el Pare ho és
amb nosaltres.
El Senyor Jesús indica les etapes del pelegrinatge mitjançant el qual és possible
aconseguir aquesta meta: «No judiqueu i
no sereu judicats; no condemneu i no sereu condemnats; perdoneu i sereu perdonats. Doneu i se us donarà: us abocaran a
la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Tal com mesureu sereu mesurats» (Lc 6,37-38). Diu, primer que res, no judicar i no condemnar. Si
no es vol incórrer en el judici de Déu, ningú no pot esdevenir jutge del propi germà.
Els homes certament amb els seus judicis
s’aturen a la superfície, mentre que el Pare
mira l’interior. Si en fan de mal les paraules quan estan motivades per sentiments
de gelosia i enveja! Parlar malament del
propi germà en la seva absència equival
a exposar-lo al descrèdit, a comprometre
la seva reputació i a deixar-lo a mercè de
la xafarderia. No judicar i no condemnar
significa, en positiu, saber percebre el que
de bo hi ha en cada persona i no permetre
que hagi de patir pel nostre judici parcial i
per la nostra presumpció de saber-ho tot.
Tanmateix, això no és encara suficient per
manifestar la misericòrdia. Jesús demana
també perdonar i donar. Ser instruments
del perdó, perquè hem estat els primers
a haver-lo rebut de Déu. Ser generosos
amb tots sabent que també Déu eixampla
sobre nosaltres la seva benevolència amb
magnanimitat.

Misericordiosos com el Pare, doncs, és
el “lema” de l’Any Sant. En la misericòrdia
tenim la prova de com Déu estima. Ell es
dóna del tot, per sempre, gratuïtament
i sense demanar res a canvi. Ve al nostre
ajut quan l’invoquem. És bell que l’oració quotidiana de l’Església comenci amb
aquestes paraules: «Déu meu, veniu a salvar-me; no tardeu a ajudar-me, Senyor» (Sl
70,2). L’auxili que invoquem és ja el primer
pas de la misericòrdia de Déu envers nosaltres. Ell ve a salvar-nos de la condició de
feblesa en què vivim. I el seu auxili consisteix a permetre’ns captar la seva presència
i la seva proximitat. Dia rere dia, tocats per
la seva compassió, també nosaltres arribarem a ser compassius amb tothom.
15. En aquest Any Sant, podrem fer l’experiència d’obrir el cor als qui viuen en les
més contradictòries perifèries existencials,
que amb sovint el món modern crea d’una
manera dramàtica. Quantes situacions de
precarietat i de sofriment existeixen en el
món avui! Quantes ferides segellen la carn
de molts que no tenen veu perquè el seu
crit s’ha afeblit i silenciat a causa de la indiferència dels pobles rics. En aquest Jubileu l’Església serà cridada a curar encara
més aquestes ferides, a alleujar-les amb
l’oli de la consolació, a embenar-les amb
la misericòrdia i a curar-les amb la solidaritat i la deguda atenció. No caiguem en la
indiferència que humilia, en l’habitualitat
que anestesia l’ànim i impedeix de descobrir la novetat, en el cinisme que destrueix.
Obrim els nostres ulls per mirar les misèries del món, les ferides de tants germans i
germanes privats de la dignitat, i sentimnos provocats a escoltar el seu crit d’auxili.
Que les nostres mans estrenyin les seves
mans, i acostem-los a nosaltres perquè
sentin l’escalf de la nostra presència, de

163

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 62

Documents

Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de llobregat I Núm 62

164

Març - Abril 2015

l’amistat i de la fraternitat. Que el seu crit
esdevingui el nostre i junts puguem trencar la barrera de la indiferència que sol
regnar sobiranament per amagar la hipocresia i l’egoisme.
Tinc ben viu el desig que el poble cristià
reflexioni durant el Jubileu sobre les obres
de misericòrdia corporals i espirituals.
Serà una manera de desvetllar la nostra
consciència, molts cops letàrgica davant
el drama de la pobresa, i d’entrar encara
més en el cor de l’Evangeli, on els pobres
són els privilegiats de la misericòrdia divina. La predicació de Jesús ens presenta
aquestes obres de misericòrdia perquè
puguem adonar-nos de si vivim o no com a
deixebles seus. Redescobrim les obres de
misericòrdia corporal: donar de menjar al
famolenc, donar de beure als assedegats,
vestir els nus, acollir els forasters, assistir
els malalts, visitar els presos, enterrar els
morts. I no oblidem les obres de misericòrdia espiritual: donar consell als qui el
necessiten, ensenyar als ignorants, corregir els pecadors, consolar els tristos, perdonar les ofenses, suportar amb paciència
les persones molestes, pregar Déu pels
vius i pels difunts.
No podem escapar a les paraules del
Senyor i basant-nos en elles serem judicats: si hem donat de menjar al famolenc
i de beure a l’assedegat. Si hem acollit el
foraster i vestit el nu. Si dediquem temps
a acompanyar el malalt o el presoner (cf.
Mt 25,31-45). Igualment se’ns preguntarà si hem ajudat a superar el dubte, que
fa caure en la por i que sovint és font de
soledat; si hem estat capaços de vèncer
la ignorància en què viuen milions de persones, sobretot els nens privats de l’ajuda
necessària per ser rescatats de la pobresa; si hem estat capaços de ser pròxims a

qui estava sol i afligit; si perdonem el qui
ens ha ofès i rebutgem qualsevol forma de
rancúnia o de violència que condueix a la
violència; si hem tingut paciència seguint
l’exemple de Déu que és tan pacient amb
nosaltres; finalment, si encomanem al Senyor en la pregària els nostres germans i
germanes. En cadascun d’aquests “més
petits” hi és present Crist mateix. La seva
carn es fa novament visible com a cos
martiritzat, nafrat, flagel·lat, desnodrit, en
fuga... perquè nosaltres el reconeguem, el
toquem i l’assistim amb atenció. No oblidem les paraules de sant Joan de la Creu:
«Al capvespre t’examinaran en l’amor»12.
16. En l’Evangeli de Lluc trobem un altre aspecte important per viure amb fe el
Jubileu. L’evangelista narra que Jesús, un
dissabte, va tornar a Natzaret i, com era
costum, va entrar a la Sinagoga. El van
cridar perquè llegís l’Escriptura i la comentés. El passatge era el del profeta Isaïes on
està escrit: «L’Esperit del Senyor reposa
sobre meu, perquè ell m’ha ungit. M’ha
enviat a portar la bona nova als pobres, a
proclamar als captius la llibertat i als cecs
el retorn de la llum,a posar en llibertat els
oprimits, a proclamar l’any de misericòrdia
del Senyor» (61,12). “Un any de misericòrdia”: és això el que el Senyor anuncia i el
que desitgem viure. Aquest Any Sant comporta la riquesa de la missió de Jesús que
ressona en les paraules del Profeta: portar una paraula i un gest de consolació als
pobres, anunciar l’alliberament a tots els
estan presoners de les noves esclavituds
de la societat moderna, restituir la vista a
qui ja no pot hi veure perquè s’ha replegat
sobre si mateix, i tornar a donar dignitat a
tots els qui n’han estat privats. La predicació de Jesús es fa novament visible en
les respostes de fe que el testimoniatge

dels cristians és cridat a oferir. Que ens
acompanyin les paraules de l’Apòstol: «El
qui practica misericòrdia, que ho faci amb
alegria» (Rm 12,8).
17. Que la Quaresma d’aquest Any Jubilar sigui viscuda amb major intensitat, com
a moment fort per a celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu. Quantes pàgines de la Sagrada Escriptura poden ser
meditades a les setmanes de Quaresma
per a redescobrir el rostre misericordiós
del Pare! Amb les paraules del profeta Miquees també nosaltres podem repetir: Tu
ets un Déu que perdones les culpes i passes per alt les infidelitats de la resta del
teu poble, de la teva heretat. No mantens
per sempre l’enuig: tu et complaus a usar
la misericòrdia. De nou et compadiràs de
nosaltres: trepitjaràs les nostres culpes i
llançaràs al fons del mar tots els nostres
pecats (cf. 7,18-19).
Les pàgines del profeta Isaïes podran
ser meditades amb major atenció en
aquest temps d’oració, dejuni i caritat: «El
dejuni que jo aprecio és aquest: allibera
els qui han estat empresonats injustament, deslliga les corretges del jou, deixa
lliures els oprimits i trosseja jous de tota
mena. Comparteix el teu pa amb els qui
passen fam, acull a casa teva els pobres
vagabunds, vesteix el qui va despullat. No
els defugis, que són germans teus. Llavors
brillarà com l’alba la teva llum, i les teves
ferides es clouran en un moment. Tindràs
per avantguarda la teva bondat, i per rereguarda la glòria del Senyor. Quan invoquis
el Senyor, ell mateix et respondrà; quan
cridis auxili, ell et dirà: Aquí em tens! Si
treus de casa teva tots els jous i no assenyales amb el dit per acusar, si dónes el
teu pa als famolencs i satisfàs la fam dels
indigents, llavors la teva llum s’alçarà en

la foscor, el teu capvespre serà clar com el
migdia. En tot moment el Senyor et conduirà, en ple desert saciarà la teva fam, et
farà fort i vigorós i seràs com un hort amarat d’aigua, com una font que mai no s’estronca» (58,6-11).
Que la iniciativa “24 hores per al Senyor”, a celebrar durant el divendres i
dissabte que precedeixen el IV diumenge
de Quaresma, s’incrementi a les diòcesis.
Moltes persones estan tornant a acostarse al sagrament de la Reconciliació i entre
elles molts joves, que en aquesta experiència solen retrobar el camí per tornar al
Senyor, per viure un moment d’intensa
oració i redescobrir el sentit de la pròpia vida. Novament posem convençuts al
centre el sagrament de la Reconciliació,
perquè ens permet experimentar en carn
pròpia la grandesa de la misericòrdia. Serà
per a cada penitent font de veritable pau
interior.
Mai no em cansaré d’insistir que els
confessors siguin un veritable signe de la
misericòrdia del Pare. Ser confessors no
s’improvisa. Se n’arriba a ser-ho quan, primer que res, ens fem nosaltres penitents
a la recerca de perdó. No oblidem mai que
ser confessors significa participar de la
mateixa missió de Jesús i ser signe concret
de la continuïtat d’un amor diví que perdona i que salva. Cadascun de nosaltres ha
rebut el do de l’Esperit Sant per al perdó
dels pecats, en som responsables. Cap de
nosaltres no és amo del Sagrament, sinó
un fidel servidor del perdó de Déu. Cada
confessor haurà d’acollir als fidels com el
pare en la paràbola del fill pròdig: un pare
que corre a l’encontre del fill malgrat que
hagi dilapidat els seus béns. Els confessors són cridats a abraçar aquest fill penedit que torna a casa i a manifestar l’alegria
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per haver-lo trobat. No es cansaran de sortir a l’encontre tampoc de l’altre fill que es
va quedar fora, incapaç d’alegrar-se, per
explicar-li que el seu judici sever és injust i
no té cap sentit davant la misericòrdia del
Pare que no coneix límits. No faran preguntes impertinents, sinó que com el pare
de la paràbola interrompran el discurs preparat pel fill pròdig, perquè seran capaços
de percebre en el cor de cada penitent la
invocació d’ajuda i la súplica de perdó. En
fi, els confessors són cridats a ser sempre,
arreu, en cada situació i malgrat tot, el signe de la primacia de la misericòrdia.
18. Durant la Quaresma d’aquest Any
Sant tinc la intenció d’enviar els Missioners de la Misericòrdia. Seran un signe
de la sol·licitud materna de l’Església per
al Poble de Déu, perquè entri en profunditat en la riquesa d’aquest misteri tan fonamental per a la fe. Seran sacerdots als
quals donaré l’autoritat de perdonar també els pecats que estan reservats a la Seu
Apostòlica, perquè es faci evident l’amplitud del seu mandat. Seran, sobretot, signe
viu de com el Pare acull els qui estan a la
recerca del seu perdó. Seran missioners
de la misericòrdia perquè seran artífexs
davant de tothom d’un encontre carregat
d’humanitat, font d’alliberament, ric de
responsabilitat, per superar els obstacles
i reprendre la vida nova del Baptisme. Es
deixaran conduir en la seva missió per les
paraules de l’Apòstol: «Déu va sotmetre
tothom a la desobediència, per ser misericordiós envers tothom» (Rm 11,32). Tothom, en efecte, sense excloure ningú, és
cridat a percebre la crida a la misericòrdia.
Que els missioners visquin aquesta crida
conscients de poder fixar la mirada en Jesús, «gran sacerdot misericordiós i digne
de fe» (He 2,17).

Demano als germans bisbes que invitin
i acullin aquests Missioners, perquè siguin
primer que res predicadors convincents de
la misericòrdia. Que s’organitzin a les diòcesis “missions per al poble” de manera
que aquests Missioners siguin anunciadors
de l’alegria del perdó. Que se’ls demani de
celebrar el sagrament de la Reconciliació
per als fidels, perquè el temps de gràcia
donat en l’Any Jubilar permeti a tants fills
allunyats trobar el camí de tornada cap a
la casa paterna. Que els Pastors, especialment durant el temps fort de la Quaresma,
siguin sol·lícits a invitar els fidels a acostarse «al tron de la gràcia, a fi d’obtenir misericòrdia i aconseguir gràcia» (He 4,16).
19. Que la paraula del perdó pugui arribar a tots i la crida a experimentar la misericòrdia no deixi ningú indiferent. La meva
invitació a la conversió es dirigeix amb
major insistència a aquelles persones que
es troben allunyades de la gràcia de Déu
a causa de la seva conducta de vida. Penso d’una manera particular en els homes i
dones que pertanyen a algun grup criminal, qualsevol que aquest sigui. Pel vostre
bé, us demano de canviar de vida. Us ho
demano en el nom del Fill de Déu que, si
bé combat el pecat, mai no rebutja cap pecador. No caigueu en la terrible trampa de
pensar que la vida depèn dels diners i que
davant ell tota la resta es torna sense valor
i dignitat. És només un miratge. No portem
els diners amb nosaltres al més enllà. Els
diners no ens donen la veritable felicitat.
La violència usada per arreplegar fortunes
que degoten sang no converteix a ningú
en poderós ni immortal. Per a tots, tard o
d’hora, arriba el judici de Déu al qual ningú
no pot escapar.
Que la mateixa crida arribi també a totes les persones promotores o còmplices

de corrupció. Aquesta nafra putrefacta
de la societat és un greu pecat que crida
cap al cel perquè mina des dels seus fonaments la vida personal i social. La corrupció impedeix mirar el futur amb esperança
perquè amb la seva prepotència i avidesa
destrueix els projectes dels febles i oprimeix els més pobres. És un mal que nia en
gestos quotidians per expandir-se després
en escàndols públics. La corrupció és una
obstinació en el pecat, que pretén substituir Déu amb la il·lusió dels diners com a
forma de poder. És una obra de les tenebres, sostinguda per la sospita i la intriga.
Corruptio optimi pessima, deia amb raó
sant Gregori el Gran, per indicar que ningú
no pot sentir-se immune d’aquesta temptació. Per eradicar-la de la vida personal i
social són necessàries prudència, vigilància, lleialtat, transparència, unides al coratge de la denúncia. Si no se la combat
obertament, tard o d’hora busca còmplices i destrueix l’existència.
Aquest és el temps oportú per canviar
de vida! Aquest és el temps per deixar-se
tocar el cor. Davant tants crims comesos,
escolteu el plor de totes les persones innocents depredades per vosaltres de la vida,
de la família, dels afectes i de la dignitat.
Continuar pel camí del mal és només font
d’inanitat i de tristesa. La veritable vida és
quelcom ben distint. Déu està disposat a
escoltar-vos, i també jo ho estic, com els
meus germans bisbes i sacerdots. Basta
només que acolliu la crida a la conversió i
us sotmeteu a la justícia, mentre l’Església
us ofereix misericòrdia.
20. No serà inútil en aquest context recordar la relació existent entre justícia i misericòrdia. No es tracta pas de dos aspectes contradictoris, sinó d’una única realitat
que es desenvolupa progressivament fins

a aconseguir el seu àpex en la plenitud
de l’amor. La justícia és un concepte fonamental per a la societat civil quan, normalment, es fa referència a un ordre jurídic a
través del qual s’aplica la llei. Per justícia
s’entén també que a cadascú ha de ser donat el que li és degut. En la Bíblia, molts
cops es fa referència a la justícia divina i
a Déu com a jutge. Generalment és entesa
com l’observació integral de la llei i com el
comportament de tot bon israelita conforme als manaments donats per Déu. Aquesta visió, però, ha portat no poques vegades a caure en el legalisme, falsificant el
seu sentit originari i enfosquint el profund
valor que la justícia posseeix. Per superar
la perspectiva legalista, caldria recordar
que en la Sagrada Escriptura la justícia és
concebuda essencialment com un abandonar-se confiat a la voluntat de Déu.
Per la seva banda, Jesús parla molts
cops de la importància de la fe, més aviat
que de l’observança de la llei. És en aquest
sentit que hem de comprendre les seves
paraules quan estant a taula amb Mateu i
els seus amics diu als fariseus que el criticaven perquè menjava amb els publicans i
pecadors: «Aneu a aprendre què significa:
Misericòrdia vull i no sacrificis. Perquè no
he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors» (Mt 9,13). Davant la visió d’una
justícia com a mera observança de la llei
que jutja, dividint les persones en justos i
pecadors, Jesús s’inclina a mostrar el gran
do de la misericòrdia que busca els pecadors per oferir-los el perdó i la salvació. Es
comprèn perquè en presència d’una perspectiva tan alliberadora i font de renovació, Jesús hagi estat rebutjat pels fariseus
i pels doctors de la llei. Aquests, per ser
fidels a la llei, posaven només pesos sobre les espatlles de les persones, però així
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frustraven la misericòrdia del Pare. El reclam a observar la llei no pot obstaculitzar
l’atenció per les necessitats que toquen la
dignitat de les persones.
Respecte d’això és molt significativa la
referència que Jesús fa al profeta Osees
–«jo vull amor, no sacrifici». Jesús afirma
que d’ara en endavant la regla de vida dels
seus deixebles haurà de ser la que dóna
la primacia a la misericòrdia, com Ell mateix testimonia compartint la taula amb els
pecadors. La misericòrdia, un cop més, es
revela com la dimensió fonamental de la
missió de Jesús. És un veritable repte per
als seus interlocutors que s’aturen en el
respecte formal de la llei. Jesús, en canvi,
va més enllà de la llei; el seu compartir
amb aquells que la llei considerava pecadors permet comprendre fins on arriba la
seva misericòrdia.
També l’Apòstol Pau va fer un recorregut semblant. Abans de trobar Jesús en el
camí de Damasc, la seva vida estava dedicada a perseguir de manera irreprensible
la justícia de la llei (cf. Fl 3,6). La conversió
a Crist el va conduir a ampliar la seva visió
precedent fins al punt que en la carta als
Gàlates afirma: «Hem cregut en Jesucrist, i
així com justos, no per les obres de la Llei»
(2,16). Sembla que la seva comprensió
de la justícia canvia radicalment. Pau ara
posa en primer lloc la fe i ja no la llei. No
és l’observança de la llei que salva, sinó la
fe en Jesucrist, que amb la seva mort i resurrecció porta la salvació junt amb la misericòrdia que justifica. La justícia de Déu
esdevé ara l’alliberament per als qui estan
oprimits per l’esclavitud del pecat i de totes les seves conseqüències. La justícia de
Déu és el seu perdó (cf. Sl 51,11-16).
21. La misericòrdia no és contrària a la
justícia sinó que expressa el comporta-

ment de Déu envers el pecador, oferint-li
una ulterior possibilitat per examinar-se,
convertir-se i creure. L’experiència del profeta Osees ens ve a ajudar per mostrar-nos
la superació de la justícia en la direcció de
la misericòrdia. L’època d’aquest profeta es compta entre les més dramàtiques
de la història del poble hebreu. El Regne
està pròxim de la destrucció; el poble no
ha romàs fidel a l’aliança, s’ha allunyat de
Déu i ha perdut la fe dels Pares. Segons
una lògica humana, és just que Déu pensi a rebutjar el poble infidel: no ha observat el pacte establert i per tant mereix la
pena corresponent, l’exili. Les paraules
del profeta ho testifiquen: «No tornarà al
país d’Egipte, sinó que Assur serà el seu
rei, perquè no han volgut convertir-se» (Os
11,5). I no obstant això, després d’aquesta
reacció que apel·la a la justícia, el profeta
modifica radicalment el seu llenguatge i
revela el vertader rostre de Déu: «Això em
trasbalsa el cor, s’encén la meva pietat. No
cediré a la meva indignació, no tornaré a
destruir Efraïm, perquè jo sóc Déu i no un
home, sóc el Sant, present enmig teu: no
sóc dels qui es passegen d’ací d’allà»
(11,8-9). Sant Agustí, com comentant les
paraules del profeta diu: «És més fàcil que
Déu contingui la ira que la misericòrdia»13.
Si Déu s’aturés en la justícia deixaria
de ser Déu, seria com tots els homes que
invoquen respecte per la llei. La justícia
sola no basta, i l’experiència ensenya que
apel·lant només a ella es corre el risc de
destruir-la. Per això Déu va més enllà de
la justícia amb la misericòrdia i el perdó.
Això no significa restar valor a la justícia o
fer-la supèrflua, al contrari. Qui s’equivoca
haurà d’expiar la pena. Només que aquest
no és el fi, sinó l’inici de la conversió, perquè s’experimenta la tendresa del perdó.

Déu no rebutja la justícia. Ell l’engloba i la
supera en un esdeveniment superior on
s’experimenta l’amor que està a la base
d’una veritable justícia. Hem de prestar
molta atenció al que escriu Pau per no caure en el mateix error que l’Apòstol retreia
als seus contemporanis jueus: «Desconeixen la justícia que ve de Déu i busquen de
fer-se justos pel seu propi compte, sense sotmetre’s a la justícia salvadora de
Déu. Perquè Crist és el terme de la Llei, i
així tothom qui creu en ell rep la justícia de
Déu» (Rm 10,3-4). Aquesta justícia de Déu
és la misericòrdia concedida a tots com a
gràcia per raó de la mort i resurrecció de
Jesucrist. La Creu de Crist, llavors, és el
judici de Déu sobre tots nosaltres i sobre
el món, perquè ens ofereix la certesa de
l’amor i de la vida nova.
22. El Jubileu comporta també la referència a la indulgència. En l’Any Sant de la
Misericòrdia adquireix una rellevància particular. El perdó de Déu pels nostres pecats
no coneix límits. En la mort i resurrecció
de Jesucrist, Déu fa evident aquest amor
que és capaç fins i tot de destruir el pecat
dels homes. Deixar-se reconciliar amb Déu
és possible per mitjà del misteri pasqual i
de la mediació de l’Església. Déu, doncs,
està sempre disponible al perdó i mai no
es cansa d’oferir-lo de manera sempre
nova i inesperada. Tots nosaltres, no obstant això, vivim l’experiència del pecat.
Sabem que som cridats a la perfecció (cf.
Mt 5,48), però sentim fort el pes del pecat.
Mentre percebem la potència de la gràcia
que ens transforma, experimentem també la força del pecat que ens condiciona.
Malgrat el perdó, portem en la nostra vida
les contradiccions que són conseqüència
dels nostres pecats. En el sagrament de la
Reconciliació Déu perdona els pecats, que

realment queden cancel·lats; i tanmateix,
l’empremta negativa que els pecats tenen
en els nostres comportaments i en els nostres pensaments roman. La misericòrdia
de Déu és fins i tot més forta que això. Ella
esdevé indulgència del Pare que a través
de l’Esposa de Crist arriba al pecador perdonat i l’allibera de tot residu de la conseqüència del pecat, habilitant-lo a obrar
amb caritat, a créixer en l’amor més aviat
que recaure en el pecat.
L’Església viu la comunió dels Sants. En
l’Eucaristia aquesta comunió, que és do
de Déu, actua com a unió espiritual que
ens uneix els creients amb els Sants i els
Beats el nombre dels quals és incalculable
(cf. Ap 7,4). La seva santedat ve en ajuda
de la nostra fragilitat, i així la Mare Església és capaç amb la seva pregària i la seva
vida de trobar la debilitat d’alguns amb la
santedat d’altres. Viure llavors la indulgència en l’Any Sant significa acostar-se
a la misericòrdia del Pare amb la certesa
que el seu perdó s’estén sobre tota la vida
del creient. Indulgència és experimentar la
santedat de l’Església que dóna a tots de
prendre part en els beneficis de la redempció de Crist, per tal que el perdó arribi fins
a les extremes conseqüències amb què
assoleix l’amor de Déu. Visquem intensament el Jubileu demanant al Pare el perdó
dels pecats i la dispensació de la seva indulgència misericordiosa.
23. La misericòrdia posseeix un valor
que sobrepassa els confins de l’Església.
Ella ens relaciona amb el Judaisme i l’Islam, que la consideren un dels atributs
que més qualifiquen Déu. Israel primer
que tot va rebre aquesta revelació, que
roman en la història com el començament
d’una riquesa incommensurable d’oferir a tota la humanitat. Com hem vist, les
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pàgines de l’Antic Testament estan entreteixides de misericòrdia perquè narren les
obres que el Senyor ha realitzat a favor del
seu poble en els moments més difícils de
la seva història. L’Islam, per la seva part,
entre els noms que atribueix al Creador hi
ha el de Misericordiós i Clement. Aquesta
invocació apareix amb freqüència als llavis dels fidels musulmans, que se senten
acompanyats i sostinguts per la misericòrdia en la seva quotidiana debilitat. També
ells creuen que ningú no pot limitar la misericòrdia divina perquè les seves portes
estan sempre obertes.
Que aquest Any Jubilar viscut en la
misericòrdia pugui afavorir el trobament
amb aquestes religions i amb les altres
nobles tradicions religioses; que ens faci
més oberts al diàleg per conèixer-nos i
comprendre’ns millor; elimini tota forma
de foscor i menyspreu, i allunyi qualsevol
forma de violència i de discriminació.
24. El pensament es dirigeix ara a la
Mare de la Misericòrdia. Que la dolçor de
la seva mirada ens acompanyi en aquest
Any Sant, perquè tots puguem redescobrir
l’alegria de la tendresa de Déu. Ningú com
Maria no ha conegut la profunditat el misteri de Déu fet home. Tot en la seva vida
va ser plasmat per la presència de la misericòrdia feta carn. La Mare del Crucificat
Ressuscitat va entrar al santuari de la misericòrdia divina perquè va participar íntimament en el misteri del seu amor.
Escollida per ser la Mare del Fill de Déu,
Maria va estar preparada des de sempre
per ser Arca de l’Aliança entre Déu i els homes. Va custodiar en el seu cor la divina
misericòrdia en perfecta sintonia amb el
seu Fill Jesús. El seu cant de lloança, al llindar de la casa d’Elisabet, va estar dedicat a
la misericòrdia que s’estén «de generació

en generació» (Lc 1,50). També nosaltres
estàvem presents en aquelles paraules
profètiques de la Verge Maria. Això ens
servirà de consolació i de suport mentre
travessarem la Porta Santa per experimentar els fruits de la misericòrdia divina.
Al peu de la creu, Maria junt amb Joan,
el deixeble de l’amor, és testimoni de les
paraules de perdó que surten de la boca
de Jesús. El perdó suprem ofert a qui l’ha
crucificat ens mostra fins on pot arribar la
misericòrdia de Déu. Maria testifica que
la misericòrdia del Fill de Déu no coneix
límits i arriba a tots sense excloure ningú.
Li adrecem l’antiga i sempre nova pregària
de la Salve Regina, perquè mai no es cansi
de girar vers nosaltres els seus ulls misericordiosos i ens faci dignes de contemplar
el rostre de la misericòrdia, el seu Fill Jesús.
Que la nostra pregària s’estengui també a tants Sants i Beats que han fet de la
misericòrdia la seva missió de vida. En particular el pensament es dirigeix a la gran
apòstol de la misericòrdia, santa Faustina
Kowalska. Que ella, que va ser cridada a
entrar en les profunditats de la divina misericòrdia, intercedeixi per nosaltres i ens
obtingui de viure i de caminar sempre en
el perdó de Déu i en la indestructible confiança en el seu amor.
25. Un Any Sant extraordinari, doncs,
per viure en la vida de cada dia la misericòrdia que des de sempre el Pare dispensa cap a nosaltres. En aquest Jubileu
deixem-nos sorprendre per Déu. Ell mai
no es cansa d’obrir la porta del seu cor
per repetir que ens estima i vol compartir amb nosaltres la seva vida. L’Església
sent la urgència d’anunciar la misericòrdia
de Déu. La seva vida és autèntica i creïble
quan amb convicció fa de la misericòrdia

el seu anunci. Ella sap que la primera tasca, sobretot en un moment com el nostre,
ple de grans esperances i fortes contradiccions, és la d’introduir a tots en el misteri
de la misericòrdia de Déu, contemplant el
rostre de Crist. L’Església és cridada a ser
el primer testimoni veraç de la misericòrdia, professant-la i vivint-la com el centre
de la Revelació de Jesucrist. Des del cor de
la Trinitat, des de la intimitat més profunda
del misteri de Déu, brolla i corre sense parar el gran riu de la misericòrdia. Aquesta
font mai no podrà exhaurir-se, per molts
que siguin els qui s’hi acosten. Cada cop
que algú en tindrà necessitat hi podrà venir, perquè la misericòrdia de Déu no té fi.
Tan insondable és la profunditat del misteri que enclou, tan inesgotable la riquesa
que d’ella prové.
Que en aquest Any Jubilar l’Església
esdevingui eco de la Paraula de Déu que
ressona forta i decidida com una paraula i un gest de perdó, de suport, d’ajuda,
d’amor. Que mai no es cansi d’oferir misericòrdia i sigui sempre pacient a confortar
i perdonar. Que l’Església es faci veu de
cada home i dona i repeteixi amb confiança i sense parar: «Recorda’t, Senyor, de la
teva misericòrdia i del teu amor; que són
eterns» (Sl 25,6).
Donat a Roma, prop de Sant Pere, l’11
d’abril, Vigília del II Diumenge de Pasqua o
de la Divina Misericòrdia, de l’Any del Senyor 2015, tercer del meu pontificat.
Francesc, papa.

NOTES
1. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const.
dogm. Dei Verbum, n. 4.
2. Joan XXIII, Discurs d’obertura del
Concili ecumènic Vaticà II Gaudet
Mater Ecclesia, 11 octubre 1962, nn.
2-3.
3. Pau VI, Discurs de clausura del
Concili ecumènic Vaticà II, 7
desembre 1965.
4. Cf. Conc. ecum. Vat. II, Const.
dogm. Lumen gentium, n. 16;
Const. past. Gaudium et spes, n. 15.
5. Sant Tomàs d’Aquino, Summa
Theologiae, II-II, q. 30, a. 4.
6. XXVI Diumenge del Temps Ordinari.
Aquesta col·lecta ja apareix,
en el segle VIII, entre els textos
eucològics
del
Sacramentari
Gelasià (1198).
7. Cf. Hom. 21: CCL 122, 149-151.
8. Exhort. apost. Evangelii gaudium, n.
24.
9. n. 2.
10. Joan Paul II, Carta Enc. Dives in
misericordia, n. 15.
11. Ibid., n. 2.
12. Paraules de llum i d’amor, § 56.
13. Enarr. in Ps. 76, 11.
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