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Església perfecta o Església viva? 
(3-5-2015)

Com desitjaríem sentir de paraula, al-
menys d’una majoria de nosaltres, “estic 
content de pertànyer a aquesta Església, 
en ella veig, hi toco, hi visc l’Esperit de Je-
sucrist”!

Si no és freqüent sentir aquestes o al-
tres paraules semblants, no és necessàri-
ament perquè l’Església és imperfecta. Pot 
ser també per altres causes. Així, pot ser 
que no tinguem ulls per descobrir-hi rea-
litats de l’Esperit. O que no coneixem els 
temps o les maneres com l’Esperit condu-
eix el seu Poble.

Qui no coneix el camp, fa una passeja-
da per les vinyes del Penedès i veu casual-
ment que el pagès les està podant i pensa 
que les està matant; i hi va en ple hivern, 
quan els ceps estan nus, aparentment 
secs, i pensa que estan morts. Evident-
ment la poda és necessària i “toca” que 
a l’hivern la vinya estigui així. Un sarment 
pot estar unit al cep, encara que aparegui 
sense fulles ni fruit: ja els tindrà quan el 
temps sigui propici. I els tindrà gràcies a la 
poda i al temps d’“hibernació”.

Això era més o menys el que ens volia 
dir Jesús amb la seva paràbola de la vinya 
i els sarments: independentment de l’apa-
rença, el que importa és que el sarment 

no se separi del cep. Hem de recordar-ho, 
perquè de vegades pensem que l’Església 
nascuda de Jesucrist Ressuscitat ha de ser 
una Església en la qual tot es vegi clar, no 
hi hagi moments de perplexitat, ni recer-
ques difícils, ni conflictes. Aquesta cre-
ença va portar a alguns a buscar una Es-
glésia només de “purs”, autèntics i sants. 
Van acabar fracassant, fent el contrari del 
que volien. Aquesta Església mai no ha 
existit.

Ni tan sols la narració del llibre dels Fets 
dels Apòstols, que tendia a idealitzar les 
comunitats dels primers cristians, va dei-
xar de relatar els moments crítics. Quan 
sant Pau, ja convertit i batejat i després 
d’un temps de reflexió i convivència amb la 
comunitat de Damasc, va a Jerusalem, es 
produeix una profunda crisi. A aquella co-
munitat, la principal, li resultava molt difí-
cil entendre, no solament “el personatge”, 
que abans havia causat tant de sofriment, 
sinó també les idees que predicava. La 
seva presència va despertar suspicàcies, 
temor, rebuig. Va haver de sortir Bernabé a 
donar la cara per ell. La comunitat el va ac-
ceptar, perquè va veure que l’acompanya-
va l’Esperit. Però davant la reacció que van 
tenir els jueus d’origen grec, el van convi-
dar a tornar a la seva terra, Tars, com a me-
sura prudent. Segons alguns, per allunyar 
“el problema”. En definitiva,

“L’Església vivia en pau per tot Judea, 
Galilea i Samaria. S’anava consolidant, vi-
via reverenciant el Senyor i creixia gràcies 
al consol de l’Esperit Sant” (cf. Ac 9,26-31)

Pau, creixement en nombre, progrés en 
fidelitat al Senyor… Era la primavera de 
l’Església. N’hi ha hagut moltes al llarg de 
la història. Però cap no s’ha realitzat sense 
moments de recerca, de tensions i decisi-
ons feixugues.

[ ]Escrits
dominicals
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“Mantenir-se”. Es mantenen les roques, 
els monòlits, els astres, les lleis físiques, la 
lògica… Però el manteniment de l’Església 
és semblant a com el sarment està unit al 
cep, és a dir, és un romandre viu: cada pri-
mavera reviu després d’haver estat podat i 
haver passat el seu hivern, sense deixar de 
ser el mateix i, no obstant això, cada vega-
da és nou. Així viu l’Església, en fidelitat i 
creixement, en arrelament i en novetat, en 
seguretat i en aventura… No pot ser de cap 
altra manera. Déu ens vol així.

Una atmosfera d’amor (10-5-2015)

És freqüent escoltar que resulta difícil 
definir el que és l’Església. Sens dubte 
les nostres paraules sempre es queden 
curtes, quan es tracta de definir el misteri 
cristià. Perquè l’Església realment és mis-
teri, forma part del que Jesucrist ens ha 
revelat, i no és fàcil explicar, amb el nostre 
llenguatge i la nostra lògica, l’obra i el do 
que Déu ens ofereix. Per això la mateixa 
Sagrada Escriptura, la teologia i la predi-
cació fan servir tan freqüentment imatges 
i figures.

L’Església que neix i reneix en la Pas-
qua és com un ecosistema. Els biòlegs ens 
han ensenyat que existeixen espais en els 
quals les condicions de vida afavoreixen 
i fan possible que creixin determinats és-
sers vius: les característiques de la terra, 
el grau d’humitat i, sobretot, les condici-
ons atmosfèriques, l’aire, l’exposició a la 
llum, el vent, la temperatura, determinen 
una vegetació i fins i tot una fauna pròpies, 
que en un altre lloc no es podrien donar. I, 
el que és més curiós, els éssers vius que 
hi creixen uns als altres es recolzen en un 
intercanvi, una simbiosi, que afavoreix el 
creixement de cadascun i del conjunt.

L’Església és un microclima d’amor en 
expansió.

Diem “micro” – clima, sense prejutjar 
si l’Església és petita o gran en grandària. 
Estadísticament sí que ho és. Però de ve-
gades els límits sociològics no coincidei-
xen amb els límits reals. Ara bé, l’Església 
sí que és petita respecte del poder d’un 
món, que marca eficaçment el ritme de la 
història. Per això la podem anomenar “mi-
cro – humanitat”…

L’Església és un espai de vida, un eco-
sistema, una atmosfera que es respira, 
una companyia de mutu sosteniment.

El primer que veiem en descobrir un es-
pai biològic propi és que el seu origen no 
està en un o un altre dels factors materials 
o físics, ni en algun dels éssers vius que 
el componen, sinó en la disposició i com-
binació d’uns i altres, “que la casualitat” 
o “la Providència” hi ha col·locat. Aplicant 
la imatge a l’Església, diem que ella és re-
sultat, no de la decisió d’uns quants o de 
cadascun de nosaltres, sinó que neix de 
la voluntat de Jesucrist. És ell qui ha creat 
aquest espai de vida, i el sosté viu, amb 
el clima i l’atmosfera que emana constant-
ment d’Ell, és a dir, el seu amor, el seu Es-
perit.

Quan ens diu Jesús “romaneu en el meu 
amor”, ens vol transmetre exactament 
això: “no us aparteu de l’atmosfera, del 
clima, de la temperatura, que he creat”.

- Fora de l’àmbit del seu amor trobem 
la mort, no podem respirar, ni trobem 
els elements essencials per seguir 
vivint.

- No solament morim, sinó que tampoc 
no donem o rebem vida als altres 
éssers vius, els nostres germans.

- I no consisteix solament a respirar, 
sinó també a treballar activament, 
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xarxa de vida, de la qual es beneficia 
el conjunt, la comunitat.

De vegades l’habilitat tècnica crea arti-
ficialment ecosistemes, encara que no te-
nen la bellesa dels que són merament na-
turals. Però “l’ecosistema” d’amor, que és 
l’Església, no es pot fabricar amb el nostre 
enginy. Hom el troba com un tresor o una 
perla. No cal fer més que adquirir-lo, fer-lo 
propi i endinsar-se en ell, per gaudir-ne i 
col·laborar en el seu creixement.

Poble cridat des del futur (17-5-2015)

Hi ha una imatge de l’Església que no ne-
cessita ser inventada, perquè ha estat una 
realitat. I una realitat que precisament no 
tenia cap altre sentit que representar an-
ticipadament l’Església de Jesucrist. És el 
Poble d’Israel caminant pel desert, en pro-
cés d’alliberament, compromès amb Déu 
en Aliança d’amor, aspirant posseir la terra 
promesa.

Aquesta manera d’entendre l’Església 
resulta molt oportuna per a nosaltres, que 
estem celebrant el desè aniversari de la 
nostra Diòcesi. Ja ens sentíem en camí du-
rant la Quaresma, deixant-nos portar pel 
dinamisme de l’oració personal i comuni-
tària: era el camí de conversió per l’amor. 
Avui vivim, com a Poble en temps pasqual, 
un moment contemplatiu, l’Ascensió de Je-
sús a la glòria.

L’Església pelegrina és un Poble essen-
cialment convocat. Això és el que significa 
la paraula “Església”, segons la seva eti-
mologia grega. És a dir, un Poble cridat a 
la llibertat, al compromís d’Aliança, a la 
possessió feliç de la Terra. Per això, la pri-
mera qualitat d’aquest Poble és “saber es-
coltar”. Escoltar, no precisament la nostra 

pròpia veu, sinó una altra que ve de fora. 
Quina veu, d’on ve, vers on ens dirigeix?

Segons hem pogut entendre la notícia, 
es treballa actualment en l’invent d’un tren 
d’altíssima velocitat, que sura uns centí-
metres sobre el sòl, atret per imants. És 
l’enorme força d’atracció el que el fa avan-
çar. Això ens recorda que la vida de l’uni-
vers és un moviment constant i harmoni-
ós, impulsat per la força gravitatòria dels 
astres. I des d’aquestes imatges mirem la 
nostra realitat: a nosaltres, què ens atreu, 
quin imant ens crida amb tanta força, qui-
na força gravitatòria ens mou...? O, potser, 
no ens movem?

Els deixebles, el dia de l’Ascensió, es 
van quedar bocabadats mirant al cel. I so-
vint pensem que la veu, que ve de dalt, ens 
convida a pujar. D’altra banda, ja fa anys, i 
avui també, escoltem moltes veus que vé-
nen de baix, reclamen que ens fixem en les 
coses de la terra. No obstant això, la veu 
de Déu crida a posar la nostra atenció en 
l’endemà:

“Espereu el compliment de la prome-
sa… sereu els meus testimonis fins a l’ex-
trem de la terra… tornaré” (cf. Ac 1,1-11).

Per tant:
- Fixem-nos en el demà. Contemplem-lo 

fins a entusiasmar-nos-hi.
- Aquest futur es realitzarà quan Ell 

torni, depèn, per tant, sobretot d’Ell.
- Però, per la nostra banda, hem de fer 

alguna cosa avui i aquí; una cosa 
decisiva també per al futur: ser els 
seus testimonis pertot arreu.

En conseqüència, la crida és a practicar 
“l’art de saber esperar”, encertar en la ma-
nera pròpia com l’Esperit de Crist ens en-
senya a viure el temps, la història.

Perquè molts, en efecte, dins de la nos-
tra Església esperen, però amb els braços 
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plegats. Alguns contemplatius van caure 
en el “quietisme”. Uns altres, portats per 
la impaciència, tot ho volen ja i no s’estan 
d’actuar i exigir que tot sigui fet ara mateix 
i perfectament… Alguns compromesos van 
caure en “l’activisme”. Totes dues actituds 
no són pròpiament cristianes.

La nostra Església és cridada a mirar 
el futur. Allí, en contemplar-la lluminosa 
i feliç al costat de Jesucrist, recuperem la 
serenor davant les coses que avui no estan 
bé. Però, en descobrir el que està cridada 
a ser, no deixem d’inquietar-nos i treballar 
per apropar-nos a aquest model. Aquesta 
és la veu i la força que ens atrau. Deixem-
nos-hi portar.

Esperit també en política (24-5-2015)

El nostre somni és veure l’Esperit Sant 
també en l’àmbit de la política.

La circumstància d’una convocatòria 
d’eleccions revifa en nosaltres les qüesti-
ons relatives a la nostra condició de ciuta-
dans, que han de complir els seus deures 
cívics mantenint-nos fidels a la seva cons-
ciència. Alhora ens fa pensar en el proble-
ma de l’Església com a tal i la política, o en 
l’interrogant sobre la rellevància de la fe i 
la moral cristiana en el camp de l’exercici 
del poder i l’organització social…

Qüestions que podrien tenir una res-
posta clara, fins a un cert punt, si ens man-
tinguéssim en l’àmbit dels principis. Però 
que són cada vegada més complexes a 
mesura que descendim a allò que és con-
cret.

Partim del supòsit que amb l’Evangeli 
a la mà ningú no podrà dir que és moral-
ment obligatori votar un partit determinat 
(excepte en circumstàncies molt excepcio-
nals). En principi, dins de la moral cristia-

na, hi caben diverses opcions polítiques, 
encara que no totes les que s’ofereixen 
són acceptables. La moral social i evangè-
lica marca un camí, unes fites, com són la 
defensa i promoció de la dignitat de tota 
persona humana amb els seus drets fo-
namentals, el respecte a la seva llibertat 
individual i col·lectiva, el principi de sub-
sidiarietat, la propietat i la destinació uni-
versal dels béns, etc. Dins d’aquesta llera, 
hi caben diverses opcions polítiques, que 
accentuen un valor o un altre, segons la 
pròpia escala de valors i el judici que ca-
dascuna fa de la realitat i de les respostes 
convenients i possibles.

Però la complexitat d’una resposta 
concreta davant les eleccions convocades 
actualment, es veu agreujada a causa del 
panorama que presenten avui les ofertes 
polítiques. A més de conèixer i valorar els 
programes de les diferents opcions, la si-
tuació actual ens exigeix, més que mai, 
“fiar-nos” d’uns o altres polítics.

“Fiar-nos”, en primer lloc, de la políti-
ca. És a dir, creure en la política com a tal. 
Saber que és necessària i que és possible 
exercir-la amb encert i segons uns princi-
pis morals, que creiem inalienables. Creu-
re que és possible una política justa, hon-
rada i democràtica. Creure que és possible 
un exercici del poder en nom del poble, 
orientat exclusivament a servir el bé comú.

Fiar-nos dels polítics, com qui es fia del 
metge, del jutge, del tècnic que arregla un 
electrodomèstic o de l’advocat. Aquest és 
un problema afegit, perquè el polític, per 
tal de merèixer la confiança, ha d’acredi-
tar-se als nostres ulls. Avui més que mai ha 
de comptar la persona mateixa del polític. 

Però, ¿com s’acredita un polític davant 
el poble que l’ha de votar? Mitjançant les 
seves paraules i la imatge que dóna. Però 
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3 sentit de Déu és la pèrdua del sentit de 

l’home”.
Avui hem de precisar més. No serà el 

mateix, per a la persona o el món, qualse-
vol idea de Déu. D’idees de Déu, n’hi ha i 
n’hi ha hagut moltes i diferents. Malgrat 
els esforços que realitzem en practicar el 
diàleg interreligiós, difícilment podem evi-
tar els contrastos i les contradiccions. I, 
sobretot, serà poc honrat fer silenci sobre 
les conseqüències en la vida, que té una 
o una altra idea sobre Déu. D’altra banda, 
la bona intenció de bastir una “espiritua-
litat difusa” i indeterminada, per tal que 
tothom quedi content, pot ser al comença-
ment ben acollida, però a la fi està aboca-
da al fracàs, perquè ningú no pot edificar 
alguna cosa consistent en el buit.

Creure i viure la Trinitat, el Déu revelat 
en Jesucrist, és quelcom absolutament 
decisiu per a la vida personal i social. Són 
molts els qui han reflexionat sobre les 
conseqüències vitals, inclosa la política, 
que té la fe en la Trinitat. Recentment re-
cordava un diàleg, que va mantenir fa un 
temps l’arquebisbe Angelo Scola amb un 
auditori nombrós i qualificat entorn del 
tema “Com neix i viu una comunitat cristi-
ana”. Un dels seus missatges era que, per 
satisfer la necessitat vital que tots tenim 
d’estimar i ser estimats, hem de buscar i 
mantenir establement la relació amb “el tu 
(algú, una persona) despertador i estimu-
lant” (en italià el “il tu destante”). Aquesta 
relació s’arribava a concretar en un servei 
gratuït a persones concretes. Però l’origen 
d’aquesta relació d’amor estava en la tro-
bada amb Jesucrist, que alhora possibili-
tava, comunicant-nos-lo, l’amor de la Tri-
nitat. No és el moment d’entrar en detalls 
del raonament teològic. N’hi ha prou amb 
reafirmar la veritat d’aquestes paraules.

en aquests temps la demagògia i la cons-
trucció artificiosa de la imatge pública són 
molt fàcils. Serà millor fixar-se en els fets, 
en les seves obres i la seva trajectòria per-
sonal. I en això no convindrà abusar de la 
distinció entre “allò privat i allò públic”…

No ens avergonyeix demanar maxi-
malismes. Voldríem polítics virtuosos. El 
somni d’un cristià és veure que l’Espe-
rit Sant inspira i acompanya els polítics. 
Creiem que l’Esperit Sant busca intel-
ligències, sensibilitats i voluntats, que, 
desplegant un dels serveis més bells que 
hom pot fer als germans, ens ajudin a 
construir la ciutat.

Sobre Déu Trinitat (31-5-2015)

És sorprenent que sobre la qüestió de Déu 
tothom es creu amb dret a pontificar. Això 
no tindria massa importància si la qüestió 
de Déu no fos absolutament decisiva per a 
la nostra vida.

Que Déu existeixi o no, i que sigui un 
o un altre Déu en el qual creiem, ho can-
via radicalment tot: el món, la ciència, 
l’economia, la convivència, el treball, la 
política, els afectes, la cultura, etc. Diem 
“radicalment” en el sentit més propi de la 
paraula, és a dir, “des de l’arrel”. Perquè 
la qüestió sobre Déu és com les arrels, 
que no es veuen, però determinen essen-
cialment la vida de l’arbre i la seva manera 
de ser.

No és el mateix creure que no creure en 
Déu. I la diferència no rau en les suposa-
des “obligacions” que hauria d’assumir 
un creient, sinó en la manera d’entendre 
i viure tota l’existència, inclosa, per des-
comptat, la vida moral. No cal insistir en el 
missatge que des del Concili Vaticà II s’ha 
anat repetint insistentment: “la pèrdua del 
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sigui tractat. De fet, resulta còmic, si no 
fos tan dolorós, observar alguns gestos 
i paraules en els qui clarament no saben 
què estan fent quan combreguen. La perla 
més preciosa, sense deixar de ser-ho, pot 
esdevenir l’objecte més ridícul, quan està 
tacada pel fang. No han faltat en la histò-
ria crítiques i burles a la fe en l’Eucaristia, 
provinents de mentalitats alienes a la fe 
de Crist.

El problema ja es va manifestar quan Je-
sús, després de la multiplicació dels pans i 
els peixos, va fer la millor catequesis sobre 
el pa de vida: va ser un gran fracàs, perquè 
la majoria de deixebles el van abandonar 
“escandalitzats” (Jn 6, 66-67). Ni les seves 
oïdes ni el seu cor no estaven preparats 
per acollir aquelles paraules. La pregunta 
és si avui la gent s’apropa a combregar, no 
perquè cregui les paraules de Jesús, sinó 
perquè les ignora o les oblida.

D’ençà que sant Pau ens advertí de la 
gravetat de combregar indignament, és a 
dir, sense creure en el Cos de Crist i viure 
d’acord amb aquesta fe (cf. 1Co 11,27-29), 
a l’Església sempre es va procurar reser-
var la participació plena en l’Eucaristia a 
les persones “iniciades” o “preparades”. 
Així passava a l’Església primitiva, quan es 
practicaven diferents formes de catecume-
nat. Era proverbial entre els catecúmens 
la pràctica de l’anomenada “disciplina de 
l’arcà”: l’Eucaristia, el Credo, el Parenostre, 
només s’anunciaven a aquells que “podien 
entendre i viure’n el sentit”. En segles pos-
teriors, fins a èpoques recents, àdhuc entre 
batejats, no s’aconsellava ni es practicava 
la comunió freqüent; tan gran era la cons-
ciència de la distància entre la dignitat del 
sagrament i la indignitat del fidel.

Ens trobem molt lluny d’aquestes pràc-
tiques. No pretenem fer un judici moral 

El Déu que ens ha revelat Jesucrist ens 
obre a l’experiència més profunda d’amor.

- Cap ésser humà, àdhuc el més solitari 
i esquerp, no podrà esborrar la neces-
sitat de relació amb una altra perso-
na: és la petjada de la Trinitat en ell.

- El més egoista i orgullós no podrà ne-
gar que té necessitat d’estimar i ser 
estimat: va ser el Déu amor trinitari 
qui el va crear.

- Qui, trobant-se amb Jesucrist, des-
cobreix la realitat del Déu cristià, té, 
gràcies a Ell, la possibilitat de salva-
ció per l’amor.

Qui es diu cristià i ni tan sols intenta es-
timar així, no ho és en realitat: com diria 
la 1a carta de sant Joan, “no coneix Déu”. 
Nosaltres que creiem, intentem estimar. 
Tant de bo que ho entenguin els nostres 
germans ateus i agnòstics!

Eucaristia secreta i pública (7-6-2015)

Davant l’Eucaristia, el sagrament més im-
portant que ens va deixar Jesús, tenim avui 
a l’Església un problema seriós. El nombre 
de persones que participen en la comunió, 
correspon a un coneixement i una fe en 
l’Eucaristia mínimament acceptable? 

Les nostres celebracions eucarístiques 
són –com ha de ser– totalment obertes, 
perquè no som una secta secreta. El nom-
bre dels que combreguen és molt elevat. 
Però molts, coneixent la realitat, posa-
rien en dubte que aquest fet respongui 
realment a una fe i una vida que demana 
la mateixa Eucaristia. Un sacerdot, refe-
rint-se a aquest problema en el context 
de les Primeres Comunions, feia servir la 
imatge bíblica de la “perla preciosa” per 
parlar de l’Eucaristia: el més sublim pot 
caure en màxima degradació, segons com 
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3 El profeta Ezequiel ens va deixar una 

imatge, digna del millor catequista, per 
explicar com ha de viure i créixer el Poble 
Escollit en situació d’“estretor”. Segle VI 
abans de Crist. Egipte i Babilònia es dispu-
ten l’hegemonia del mig orient i Israel es 
veu sotmès a reis estrangers, primer a Ne-
cao, rei d’Egipte i després a Nabucodono-
sor, rei de Babilònia: els reis israelites són 
bandejats i el poble, sotmès a vassallatge, 
ha de sofrir dirigents imposats pels domi-
nadors. El rei Sedecies, exiliat a Babilònia, 
busca el suport polític d’Egipte, faltant al 
compromís de submissió amb Nabucodo-
nosor. Aquest reacciona marxant sobre 
Jerusalem, conquistant-la i sotmetent tot 
Judá. El profeta Ezequiel interpreta la situ-
ació des de la mirada de Déu:

- Sedecies ha buscat la salvació mitjan-
çant una maniobra política, pretenent 
el suport del poder d’una de les facci-
ons enfrontades.

- Aquesta maniobra significa trair un 
pacte signat anteriorment.

- El Poble de Déu ha de cercar la salvació 
en una altra part i per un altre camí.

Els dos reis dominadors són com àgui-
les gegantes i vistoses; Israel és un plan-
çó de cedre que va ser arrabassat per una 
d’elles i plantat al costat del propi riu; però 
es va convertir en una vinya que va buscar 
el seu aliment al costat del riu de l’altra 
àguila… Aquesta vinya no podrà prospe-
rar… Així diu el Senyor:

“També jo trencaré el cimall del cedre 
altiu, n’esqueixaré el rebrot més alt i ten-
dre i el plantaré al cim d’una gran munta-
nya, a l’excelsa muntanya d’Israel. Traurà 
branques ufanoses, donarà fruit i arribarà 
a ser un cedre majestuós. S’hi ajocaran 
ocells de tota mena, viuran a l’ombra de 
les seves branques. Tots els arbres del 

sobre persones concretes, que amb prou 
feines coneixem, ni desitgem fomentar 
una mena d’escrúpol malsà.

Copsar mínimament el que és l’Euca-
ristia requereix iniciació, coneixement i 
predisposició personal. Reconeixem que 
ningú no “és digne” de participar en l’Eu-
caristia; que ningú no està a l’alçada del 
que significa i és. Però almenys, hom pot 
conèixer el sagrament, creure en ell i mirar 
de viure’l; i, abans de combregar, demana-
rà perdó i pregarà a Jesucrist que li conce-
deixi el regal de ser admès a l’Eucaristia 
per la seva benvolença.

La solució no consistirà simplement a 
amagar un secret. La nostra fe s’oposa a 
tot esoterisme. Jesús ens va dir que allò 
que se’ns ha dit a cau d’orella ha de ser 
proclamat per les places; i hem estat en-
viats a proclamar a tota la creació el que 
Ell ens va ensenyar. Per això, en molts 
llocs portem l’Eucaristia en processó 
pels carrers, perquè el misteri “és per al 
món”. 

No som nosaltres els primers cridats a 
viure-ho? Farem tot el possible per predis-
posar les orelles que ens escolten i els ulls 
que ens veuen?

Com viu i creix l’Església? (14-6-2015)

Ens fem aquesta pregunta “com viu i creix 
l’Església?”, en un context molt precís: el 
moment que travessa la nostra Església. 
Encara que aquesta visió pot ser molt dis-
cutible, no són pocs els qui afirmen que la 
nostra Església va en camí de convertir-se 
en –o ho és ja– una minoria cada vegada 
més inoperant, absorbida per poders do-
minants, sense rellevància en la societat, 
un petit residu d’èpoques passades i su-
perades.
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vegades som cridats a recuperar la confi-
ança en formes i procediments nous més 
eficaços en la tasca de l’evangelització…

Segurament tots tenen una mica de raó, 
i qualsevol intent de reanimació dels fidels 
i les comunitats serà ben rebut. Però al 
costat d’aquestes recomanacions i remeis, 
a la vista de tants testimonis que van des-
envolupar una vida radicalment evangèlica 
i una activitat evangelitzadora incansable, 
hom no deixa de preguntar-se com ells po-
dien tant i nosaltres tan poc, d’on brollava 
la seva força, quin era el seu secret.

Sant Antoni Maria Claret era un pou 
d’energia evangelitzadora inesgotable. 
Una energia que es desplegava no només 
en la seva predicació i en la difusió de 
l’evangeli pels mitjans més diversos, sinó 
també en el seu treball pastoral directe, 
en l’exercici de responsabilitats eclesials. 
D’on provenia la seva força? No hi havia 
cap secret, perquè era ben públic el seu 
lema episcopal, que segurament va orien-
tar tota la seva vida: “ens urgeix la caritat 
de Crist”.

Podem reconèixer les grans forces 
que mouen el món: el desig de viure feliç 
(instint de sobreviure essent plenament 
un mateix) i, amb això una sèrie de senti-
ments, com ara l’afecte, l’odi, la por, el pla-
er, l’ambició, etc. Sant Antoni Maria Claret 
es movia per l’amor.

Aclarim que aquí la paraula “amor” no 
significa exactament un dels “valors” que, 
segons diem, s’han de perseguir o ense-
nyar als nostres fills en una bona educa-
ció. Aquest “valor – amor” necessita ser 
definit i gairebé ningú no s’atreveix a fer-
ho. L’amor que movia el sant era totalment 
concret: era l’amor de Crist.

S’havia deixat inspirar per un altre sant, 
ple de vida, sant Pau, que, parlant de la 

bosc sabran que jo sóc el Senyor, que faig 
caure els arbres alts i enalteixo els més pe-
tits, asseco els arbres verds i faig reverdir 
els secs. Jo, el Senyor, sóc el qui ho ha dit i 
el qui ho fa” (Ez 17,22-25).

El Poble ha estat infidel al pacte amb el 
Senyor, no s’ha fiat d’Ell, ha traït la prome-
sa. Les estretors i el sofriment que pateix 
són realment una humiliació. Com sortirà 
d’aquesta prostració?

Ha de saber el Poble que allò que bus-
ca en el poder mitjançant maniobres po-
lítiques, aprofitant l’enfrontament entre 
les nacions dominants, acabarà en fracàs: 
el poder engolirà la seva ufanor i acabarà 
morint. Per què no accepta, amb humilitat i 
docilitat, la situació sofrent que viu, com un 
moment de purificació i de tornada a Déu?

Serà el mateix Déu qui prendrà un plan-
çó del cedre més alt i el plantarà en el lloc 
que li pertoca. Ell ho farà. I la seva acció 
serà molt diferent a la dels poderosos 
reis. El Poble serà realment com un cedre 
tan gran que servirà de recer a tot tipus 
d’ocells. Tots els pobles i nacions trobaran 
en ell la seva llar.

L’Església haurà d’aprendre quins són 
els camins errats i haurà de recordar que 
“el Senyor humilia l’arbre elevat i eleva 
l’arbre humil”. Sempre va obrar Déu així. 
Bé ho sabia Maria i així ho va cantar per a 
la nostra memòria i el nostre goig.

Un amor que urgeix (21-6-2015)

Pertot arreu sentim que els cristians ne-
cessitem recuperar forces i entusiasme. 
Som convidats reiteradament a superar tot 
derrotisme i qualsevol actitud pessimista. 
Se’ns diu de vegades que la realitat no és 
tan dolenta com ens la imaginem o com la 
pinten els mitjans de comunicació. Altres 
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3 “Coneixeu prou bé la generositat de 

nostre Senyor Jesucrist; ell, essent ric, es 
va fer pobre per vosaltres, perquè us en-
riquíssiu amb la seva pobresa. … No seria 
just que, per alleujar els altres, patíssiu 
estretors: hi ha d’haver igualtat... Com diu 
l’Escriptura: “Ni li va sobrar al que hi havia 
recollit molt ni li va faltar al que hi havia 
recollit poc” (2Co 8,7-15)

“Es tracta que hi hagi igualtat”. Una fra-
se que es refereix a la condició dels mem-
bres de la comunitat cristiana, però que per 
altres raons és ampliable a tota la societat 
humana. La igualtat dels qui formen part 
de la família dels fills de Déu per la fe i el 
baptisme, assumeix l’afirmació de la igual-
tat fonamental de tots els éssers humans, 
basada en l’origen comú per creació. Així 
ho afirma la Doctrina Social de l’Església.

En tot cas, les paraules de sant Pau so-
nen bé en el context de la situació política 
que vivim. Podem dir que la societat espa-
nyola ha mostrat major sensibilitat vers les 
polítiques d’igualtat?

(L’espectre polític es mou entre dos 
valors de la modernitat, plasmats a la De-
claració Universal dels Drets Humans: la 
igualtat i la llibertat. En política democràti-
ca hom és d’esquerres o de dretes segons 
el valor que es vulgui defensar per damunt 
de tots els altres. Ser radicalment d’es-
querres o radicalment de dretes dependrà 
de si aquesta opció, més que una prefe-
rència, arriba a ser una negació d’altres 
valors fonamentals. Malauradament la 
crisi social provoca radicalismes: bé cap a 
una dictadura que imposa una uniformitat, 
confonent-la amb la igualtat, bé cap a una 
dictadura que permet el govern dels més 
forts, en nom de la iniciativa creadora).

Sens dubte la tasca dels polítics no és 
gens fàcil. Comptant amb la bona intenció 

seva condició d’apòstol, va escriure als 
cristians de Corint:

“L’amor del Crist ens empeny: hem com-
près que un ha mort per tots, i això vol dir 
que tots han mort amb ell. I ell ha mort per 
tots perquè els qui viuen ja no visquin per a 
ells mateixos, sinó per a aquell qui ha mort 
i ressuscitat per tots ells” (2Co 5,14-15)

El motor, l’estímul, la font inesgotable, 
era un amor concret, perquè no hi ha millor 
prova d’amor que donar la vida per aquells 
a qui s’estima (cf. Jn 15,13). I era un amor 
apressant, perquè qui se sent estimat així, 
experimenta una urgència, una exigència 
irrefrenable a correspondre.

Per tant, a la vista d’un testimoniatge 
concret com és el d’un sant, l’estímul, la 
revitalització, la renovació de forces,

- No vindrà de la consideració que “el 
món va malament” o de la situació 
hipotèticament feble de l’Església;

- Tampoc no vindrà de la confiança en 
determinats recursos i en la nostra 
habilitat per saber-los aplicar;

- Sinó, simplement, de mirar el Crist i 
considerar el seu amor.

Aquesta experiència, viscuda amb sin-
ceritat i fins a les seves últimes conse-
qüències, desencadena una energia capaç 
de canviar el món. Per descomptat, capaç 
de canviar a un mateix i a l’Església. Millor 
dit, és l’única força capaç de tot veritable 
canvi.

El somni de la igualtat (28-6-2015)

Sant Pau mirava d’animar la comunitat de 
Corint perquè aportessin el seu donatiu 
a favor dels cristians de Jerusalem, que 
passaven gran pobresa. Com solia fer en 
abordar casos concrets de la vida moral, 
apel·lava a grans principis.
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Carta al Sr. Stefan Sander, director del 
Centro Internacional del Diaconado 

Sant Feliu de Llobregat, 17-6-2015

A la Atención del Sr. Stefan Sander
Director Centro Internacional del Diacona-
do Rottenburg (Alemania)

Estimado Señor:
He tenido conocimiento de la presenta-

ción de la obra social llevada a cabo por la 
Asociación Pro Ayuda de Minorías Margi-
nadas (APPAM, ID n. 138, Ayuntamiento de 
Gavà, Barcelona) dirigida por el diácono 
Germán Agustí, como candidata al premio 
Diaconía 2015.

Con la presente carta, deseo expresar 
mi adhesión a dicha propuesta. La obra 
de APPAM, destinada a la lucha contra la 
drogadicción, la integración social de mi-
norías marginadas (particularmente de 
población gitana del barrio Can Espinós 
de Gavà), el reparto de alimentos, per-
siste durante más de veinticinco años. El 
diácono Germán Agustí lleva adelante esta 
labor, contando con un equipo de volunta-
rios y con la colaboración de la Parroquia 
de Sant Pere de Gavà y otras instituciones.

Como obispo de la diócesis de Sant 
Feliu de Llobregat, doy fe del mérito y la 
eficacia de esta labor social.

de tots ells, solament el cimbell de l’exerci-
ci del poder i la satisfacció de realitzar una 
tasca digna a favor dels altres, compensa 
el seu esforç. La política en democràcia, si 
se’ns permet una comparació poc acadè-
mica, és com una manta més estreta que 
el llit: si s’estira d’una banda deixa al des-
cobert el costat oposat.

El polític cristià sap que, des de la fe, la 
igualtat no s’oposa a la diferència, perquè 
la Trinitat és la realització de la màxima 
igualtat en la màxima diferència; i del seu 
misteri deriva la comunitat de germans 
que anomenem Església. És per això que 
no volem renunciar a cap dels dos pols, 
sinó mantenir aquesta tensió en la pràcti-
ca, fins i tot sabent que només en Déu es 
pot resoldre.

A més, de les paraules de sant Pau po-
dem deduir que hi ha una igualtat pràctica, 
“com d’anar per casa”, que es busca mit-
jançant un cert equilibri; però que la veri-
table igualtat, aquella modèlica a la qual 
tots hem de tendir, com ell mateix afirma, 
s’ha d’aconseguir prenent com a model el 
abaixament total del Verb de Déu en Jesu-
crist. És a dir que la veritable igualtat no 
s’aconseguirà, si no és mitjançant l’empo-
briment d’un mateix per amor. És una de 
les raons profundes del vot de pobresa de 
la vida consagrada.

Mentre no arribem a viure la igualtat en 
l’amor, que és el Déu de la Trinitat, anem 
somiant amb ella i buscant aproximacions, 
també l’àmbit polític, sense fer ídols, ni 
menysprear els intents sincers per fer-la 
realitat.

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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Missa de cloenda del 10è aniversari dio-
cesà

Montserrat, 17-5-2015

Germans estimats:
Permeteu-me expressar el goig sincer i 

íntim que sentim en veure’ns aquest dia de 
l’Ascensió del Senyor, als peus de la Mare 
de Déu, celebrant l’Eucaristia, que conclou 
el desè aniversari de la creació de la nos-
tra Diòcesi. És el millor moment i el millor 
marc per sentir-nos membres d’una matei-
xa Església, germans en camí, portats pel 
mateix Esperit, deixebles del mateix Mes-
tre i fills del mateix Pare.

Quin missatge podem albirar que ens 
diria avui la Paraula de Déu?

Tenim davant els ulls Jesucrist gloriós, 
en qui la humanitat ha triomfat definitiva-
ment. I nosaltres, la nostra humanitat, la 
nostra Església i la Mare de Déu al costat, 
triomfant en Ell. 

Molts sentiments desperta en nosal-
tres aquesta visió, quan alhora tenim una 
impressió ben realista de la situació de la 
societat i de la nostra Església. 

Per un costat, ens surt restar bocaba-
dats, com aquells deixebles. Ens sorprèn 
el triomf de Jesús, quan la terra, el món, el 
dia a dia, la realitat més immediata, res-

Aprovecho la ocasión para saludarle 
cordialmente.

+ Agustí Cortés Soriano, obispo. [ ]Homilies



1 9 1

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 6

3

B i s b e  d i o c e s à

íntim, a manera de força interior i perso-
nal, mitjançant el seu Esperit. Els cristians 
i l’Església, no només mirarà Jesús com a 
model a imitar, sinó que el tindrà dintre 
seu, com a força il·luminadora i transfor-
madora, com a font constant de goig i feli-
citat. No ens haurem de preocupar tant de 
l’eficàcia, de la verificació, dels terminis 
dels nostres plans, com de mantenir viva 
la flama de l’Esperit de Jesucrist al nostre 
interior.

Ara bé, quina Església porta al seu si la 
força del Ressuscitat? Com l’Església de 
Sant Feliu de Llobregat pot viure i testi-
moniar que sap existir en aquest món amb 
aquesta espera serena, activa i pacífica?

La carta als Efesis ens descriu les acti-
tuds d’una Església en camí.

Sentim que, des del Crist gloriós que 
vindrà, ens arriba una vocació, una crida 
única per a tothom, que ens “demana una 
determinada manera de viure”: 

“Amb tota humilitat i dolcesa, amb paci-
ència, suportant-vos amb amor els uns als 
altres, no escatimant cap esforç per estrè-
nyer la unitat de l’Esperit amb el lligam de 
la pau” (Ef 4,1-3).

Portem deu anys de camí junts. A la 
nostra Església, com que no som perfectes 
i busquem alhora la plenitud en Jesucrist, 
trobem el llast de mancances, pròpies i ali-
enes, que ens impedeixen córrer lleugers. 
Què hem de fer? Primer, no només “supor-
tar-nos”, sinó millor, “com-portar” el pes 
de les limitacions. Alhora, no estalviar cap 
esforç per estrènyer cada vegada més la 
unitat de l’Esperit.

Portar les càrregues dels altres i maldar 
per la unitat, ho farem, no pas perquè ens 
“entenem bé” o tenim els mateixos pensa-
ments, la mateixa història o cultura, sinó 
perquè tots hem rebut la mateixa vocació 

ta tan pobra, tan problemàtica i nosaltres 
tan dèbils. Per altra banda, hi ha les nos-
tres impaciències, el deler d’eficàcia de la 
nostra paraula o de les nostres iniciatives 
pastorals, la urgència de veure resultats, 
i l’anhel de verificació del Regne de Déu, 
com aquells deixebles que deien frisosos 
“és ara quan vindrà el teu Regne?”...

Les paraules del Ressuscitat i les dels 
àngels ens serveixen de correctiu. “No és 
cosa vostra de saber quins temps i quines 
dates ha fixat l’autoritat del Pare, però 
quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, 
rebreu una força que us farà testimonis 
meus”, diu Jesús. “Aquest Jesús que ha 
estat endut entre vosaltres cap al cel, tor-
narà”, diuen els àngels.

¿Entenem que som convidats a apren-
dre la manera de viure el temps de l’Esglé-
sia? Segons aquests missatges, ¿com els 
deixebles de Jesús han de viure en aquesta 
història i aquest món? Com integrar, quant 
a Església, els nostres fracassos i mancan-
ces? Com interpretar els possibles èxits, 
els dons i riqueses que tenim?

Escoltem una primera paraula. Els 
temps, els ritmes, i la història sencera, no 
estan al nostre abast. Només el Pare n’és 
el Senyor. Hem d’aprendre a no pretendre 
ser els amos de la història. Ens cal deixar 
que Ell ho sigui realment; som nosaltres 
els qui ens hem d’ajustar al seu ritme. 
(Som a les seves mans.) Potser als seus 
ulls, allò que considerem un malguany si-
gui realment un triomf i el que considerem 
un èxit esdevingui un fracàs.

Una segona paraula ens transmet pau i 
ens convida a la vida activa, però serena. 
Perquè, al costat de l’afirmació del Pare i 
Senyor de la història, hi trobem la prome-
sa d’un canvi meravellós: Jesucrist, que 
caminava al costat o al davant, esdevé 
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se recances, sense por, anunciant aquesta 
Bona Nova, perquè el món se salvi i com-
parteixi la nostra immensa alegria.

Hi anem refiats perquè la Mare de Déu 
de Montserrat ens acompanya, ella que 
sap de caminar i gaudir ja de la glòria del 
seu Fill.

+Agustí Cortés Soriano, bisbe. 

i mirem de viure segons la mateixa espe-
rança. Perquè:

“Un sol (és) el Senyor, una sola fe, un 
sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots, 
que està per damunt de tots, actua en tots 
i és present en tots” (Ef 4,5-7)

L’Església de Sant Feliu no ha estat feta 
per nosaltres, no l’hem triada, ni ens hem 
triat mútuament. El seu origen ha estat en 
la vocació única per a tots, que provenia 
d’un sol Senyor, acollida per una sola fe 
i un sol baptisme. I la seva existència rau 
en el fet que tenim un sol “Déu i Pare, que 
està per damunt de tots, actua en tots i és 
present en tots”.

Un tercer missatge ens omple d’alegria. 
“Però cadascú de vosaltres heu rebut la 

gràcia segons la mesura de la generositat 
del Crist... així ha preparat als qui formen 
el seu poble sant per a una obra de servei, 
per edificar el cos de Crist” (Ef 4,7.12)

Així doncs, no tenim por de la diversitat, 
sempre que cadascú sigui fidel a l’Esperit i 
continuï servint a l’edificació comuna. Només 
que hem de saber reconèixer el do de l’altre, 
congratular-nos amb ell i donar gràcies a l’Es-
perit, que ens concedeix tantes riqueses.

I encara sentim una darrera recomana-
ció. Així caminarem

“Fins que ens trobarem units uns i al-
tres constituint tots, en la unitat de la fe 
i del coneixement del Fill de Déu, l’home 
perfecte, l’home que arriba a la talla de la 
plenitud del Crist” (Ef 4,13)

Sempre romandrà ferma l’esperança 
d’assolir la talla de la plenitud del Crist. 
No ens aturarem davant de cap dificultat, 
ni davant de cap miratge que pretengui ser 
l’Església perfecta. Ans al contrari, ens dei-
xarem seduir per aquella comunió d’amor 
perfecte que un dia ens serà regalada, 
quan retorni el Crist.



1 9 3

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 6

3

B i s b e  d i o c e s à

clau que obeeix per por, sinó que es deixa 
conduir amb la llibertat i la confiança del 
fill (cf. Rm 8,15; Gal 5,18) i de l’amic (cf. Jn 
15,15), plenament convençut que allò que 
el Senyor vol és la seva felicitat i la seva 
plenitud.

Aquest és el fonament, el pressupost, 
de la validesa del treball fet per l’autor. 
Però resulta oportú també precisament, 
perquè contribueix a solucionar el conflicte 
constantment present en la vida espiritual: 
la probable contradicció entre la voluntat 
humana i la de Déu. Què passa quan la 
nostra voluntat no coincideix amb la del 
Mestre? Tendim a pensar que la voluntat de 
Déu coincideix amb el que pensa la majo-
ria, fins i tot amb el que acaba essent san-
cionat per les lleis. Pensem que la voluntat 
de Déu, segons diem, “és de sentit comú” 
i que, fins i tot, es troba en una majoria de 
religions o cultures. Però no sabem què 
diria sant Pau sobre això, quan afirmava 
que la Creu entrava dins de la saviesa de 
Déu, encara que fos escàndol per als jueus 
i niciesa per als grecs. I no sabríem què dir 
quan observem que tothom fuig espontà-
niament de la Creu i trobem totalment lògic 
i justificat procurar la civilització del benes-
tar. No podem oblidar que en els orígens de 
la nostra història hi ha un acte de negació 
de la voluntat de Déu i un gest d’afirmació 
de la pròpia autonomia, que va trencar 
l’harmonia de l’univers i del qual sofrim 
cada dia les conseqüències.

Aquest llibre no es planteja directament 
el problema del conflicte entre la voluntat 
de Déu i la voluntat nostra, però contribu-
eix a descobrir que la voluntat de Déu té 
“la la seva pròpia lògica”, i que aquesta 
lògica transcendeix la pretensió humana 
de ser absolutament autònoms. Els im-
peratius en boca de Jesús i en els escrits 

Pròleg al llibre Senyor, què vols que faci?, 
de Juan Luis Salinas

Sant Feliu de Llobregat, 4-5-2015

El lector té a les seves mans un llibre, que 
resulta oportú per diversos motius. Pot-
ser el principal és que la pregunta, que el 
motiva i l’encapçala, constitueix la preo-
cupació essencial i indispensable del bon 
deixeble. El “seguiment del deixeble”, en 
efecte, més que a “sentir” o a “dir”, con-
sisteix a “fer”. És la vida concreta el que 
defineix la identitat de la persona. I es trac-
ta de fer, no qualsevol cosa que surt de la 
pròpia voluntat, gana o ideologia, sinó a 
fer el que el mestre vol.

“Senyor, què vols que faci?” Només 
formular sincerament aquesta pregun-
ta ja és un acte de fe profund i autèntic, 
perquè significa que s’ha abandonat la 
pròpia existència a les mans del Senyor, 
amb un acte de total confiança, per tal que 
Ell en sigui realment el Senyor. Per al qui 
fa aquesta pregunta, no existeix cap altre 
senyor, ni tan sols ell mateix, que hagi de 
decidir i dirigir els seus passos. Per a ell 
la paraula del Senyor té un pes absolut. 
Viu la fe com allò que ha de ser, és a dir, 
un acte d’obediència. Amb el ben entès 
que no se sentirà sotmès a manera d’es-

[ ]Articles i 
altres escrits
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vida segueix, i roman el compromís de 
trobar en cada moment i circumstància el 
que Déu vol. És l’objectiu últim de l’autor. 
Per això es troben aquí referències a la 
vida concreta; cada imperatiu del Senyor 
té el seu comentari des de la vida. Però la 
utilitat del treball, davant el repte del dis-
cerniment quotidià, rau també en aquesta 
referència necessària al manament essen-
cial. Així com tots els imperatius de Jesús 
i tots els manaments que aquí apareixen 
tenen en aquest manament la seva llum 
i la seva darrera motivació, així tot el que 
anem discernint cada dia com a voluntat de 
Déu ha de trobar igualment en ell la seva 
il·luminació i el seu fonament. Cada cruïlla 
del camí, cada dia i cada moment mereix 
que ens fem la pregunta “Senyor, què vols 
que faci?” i cada hipotètica resposta haurà 
de ser contrastada amb aquella voluntat 
essencial. Direm: “el que veig que he de 
fer, és d’una o altra manera, creure en Je-
sucrist i estimar com Ell ens ha estimat?” 
Per altra banda, tots els imperatius, aquí 
ressenyats, ens serviran igualment, perquè 
alguns correspondran directament a la cir-
cumstància concreta que vivim, i uns altres 
els podrem fer servir com a recurs “d’ho-
mologació”. Així direm també: “a la vista 
del que manava Jesús i ens transmetien els 
Apòstols, el que entenc que he de fer, po-
dria formar part d’aquesta llista, d’aques-
tes paraules i aquest llenguatge?...

Així doncs, benvinguda aquesta aju-
da il·luminadora. A l’agraïment a l’autor, 
afegirem el desig que trobi en el lector la 
fe que és a la base, i també la voluntat de 
gosar creure i estimar, amb la ferma confi-
ança que camina en la veritat.

+ Agustí Cortés Soriano. bisbe

inspirats de la resta del Nou Testament, 
recollits aquí, no poden silenciar, ans al 
contrari ho fan palès, allò que és essenci-
al a la moral i l’espiritualitat cristiana: la 
tasca ascètica, la sortida d’un mateix fins 
a donar la vida per amor, encara que tot 
ésser humà tendeixi a la conservació de la 
vida i l’afirmació del propi “jo” enfront dels 
altres i enfront de Déu.

L’interès, per tant, d’aquesta obra es tro-
ba en el terreny del discerniment. La Primera 
Carta de sant Joan tracta directament aquest 
problema, suscitat en la comunitat de cre-
ients, un cop haver comprovat que, entre 
els que es diuen cristians, no tots es poden 
considerar realment com a tals. A manera de 
síntesi arriba a afirmar que Déu només vol 
una cosa: “Aquest és el seu manament: que 
creguem en el nom del seu Fill Jesucrist i que 
ens estimem els uns als altres, tal com ell 
ens ha manat” (1Jn 3,23). Això és la voluntat 
absoluta de Déu. Déu no vol cap altra cosa. 
És l’única resposta realment vàlida a la pre-
gunta que es fa aquest llibre.

Dient això, sembla que no calgui afegir 
res més i que per tant sobraria tota aques-
ta literatura. Però veiem com tot el Nou 
Testament està farcit de “manaments” de 
Jesús, com es demostra en aquest treball. 
I és que, en l’afirmació de la Primera Carta 
de sant Joan hi ha tota una vida, compos-
ta d’infinites circumstàncies concretes i 
diverses. És per això que aquella voluntat 
única i fonamental de Déu necessita ser 
explicitada, desenvolupada en vivències, 
actituds i fets concrets. Així, tot el que tro-
bem en aquest llibre resulta una explana-
ció d’aquell manament únic de creure en 
Jesús i i estimar com Ell. 

Alhora aquesta obra no només té un 
pressupost, sinó que també apunta a unes 
conseqüències, és a dir, la tasca que hem 
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ha manifestat davant la interessada i da-
vant la Mare Abadessa del Monestir i la 
Congregació per als Instituts de Vida Con-
sagrada i Societats de Vida Apostòlica, el 
seu parer en el sentit de la incompatibilitat 
radical entre el compromís públic i actiu a 
favor d’una opció política concreta (mili-
tància política) i la condició de monja d’un 
monestir.

4. Coherentment el Bisbe vol fer una do-
ble precisió. En primer lloc, que ha accep-
tat que la germana Teresa Forcades i Vila, 
resti en situació d’exclaustració per tres 
anys, que ella ha pogut sol·licitar, i no que 
“demani un simple permís” per a actuar en 
política. En segon lloc, que tal sol·licitud 
ha d’estar motivada, no per la circumstàn-
cia de la seva possible candidatura a un 
càrrec polític, sinó per raó de l’esmentada 
incompatibilitat entre la seva condició de 
monja i qualsevol compromís o militància 
activa i pública a favor d’una opció política 
concreta.

5. D’acord amb el que estableix el cà-
non 686 § 1 del Codi de Dret Canònic, 
l’única autoritat que té jurisdicció efectiva 
per concedir la dispensa de l’exclaustració 
d’una monja d’un monestir és la Seu Apos-
tòlica (Congregació per a la Vida Consagra-
da i Societats de Vida Apostòlica). És nor-
ma que la sol·licitud corresponent compti 
amb el parer de la Superiora Major, en 
aquest cas, la Mare Abadessa, i del Bisbe 
Diocesà. Avui aquesta sol·licitud ha estat 
tramitada i es troba en mans de la Congre-
gació romana, en espera de resposta.

6. En el cas que li sigui concedida la 
dispensa d’exclaustració, la germana 
Teresa Forcades i Vila no perdria la seva 
condició de monja consagrada, de mane-
ra que seguiria vinculada pels vots, però 
estaria dispensada i privada dels deures i 

Nota sobre la situació de la germana Tere-
sa Forcades i Vila

Sant Feliu de Llobregat, 22-6-2015

El ressò mediàtic i la perplexitat, que ha 
provocat en molts, catòlics i no catòlics, 
el compromís polític assumit per la monja 
benedictina del Monestir de Sant Benet, 
Teresa Forcades i Vila, ens mou a publicar 
aquesta nota aclaridora de l’actuació del 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat al res-
pecte.

1. Segons estableix el Codi de Dret Ca-
nònic, tots el monestirs de Monges són 
autònoms, en el sentit que es regeixen i 
viuen sota la cura de la pròpia superiora, 
que és, en sentit propi, la seva “Superiora 
Major”. A més, estan sotmesos de manera 
immediata i exclusiva a la Seu Apostòlica 
pel que fa al règim intern i la disciplina (cf. 
cc. 613; 593).

2. Li és encomanada al bisbe de la di-
òcesi, on es troba ubicat el monestir, una 
“vigilància peculiar”. Aquesta “vigilància 
peculiar” vol dir que el monestir no està 
sota la jurisdicció o autoritat del bisbe 
diocesà, però que el mateix bisbe ha de 
tenir-ne una cura especial i activa, enten-
dre i valorar el carisma propi, oferir ajuda, 
i, en determinats casos previstos expres-
sament per la llei, intervenir donant el 
seu preceptiu parer o decretant l’execució 
d’una determinació de la Superiora Major 
(cf. c. 615; “Dir. Ministeri Pastoral dels Bis-
bes” n. 119).

3. En el cas del compromís polític de la 
germana Teresa Forcades i Vila, l’actuació 
del Bisbe de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat s’ha mantingut en el marc de les 
competències que especifiquen aquestes 
normes. Des d’un primer moment el Bisbe 
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3 dels drets propis de la vida claustral. Una 

eventual tornada a la vida monàstica, hau-
ria de estar autoritzada per la mateixa Seu 
Apostòlica.

Esperem que aquestes precisions aju-
din a l’aclariment dels fets davant l’opinió 
pública i contribueixin, alhora, a superar la 
perplexitat i la confusió que els mateixos 
fets han provocat en no pocs fidels.

+ Agustí Cortés Soriano, bisbe.
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3 membres del Col·legi de Consultors de la 

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 
Per aquest document i d’acord amb el 

cànon 502 del Codi de Dret Canònic, reno-
vem el Col·legi de Consultors del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat, i nomenem mem-
bres d’aquest Col·legi, per un període de 
cinc anys, els següents:

Mn. Jaume Berdoy Alemany
Mn. Lluís Alonso Càmara
Mn. Xavier Armengol Siscares
Mn. Manel Roig Cisteré
Mn. Jaume Grané Calvó
Mn. Joan-Pere Pulido Gutiérrez
Mn. Ramon M. Bosch Vendrell
Mn. Antoni Roca Roig
Mn. Vicenç Guinot Gómez
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 06/15. Renovació de membres al 
Consell Pastoral Diocesà 

Sant Feliu de Llobregat, 13-6-2015

Havent de procedir a la renovació de la 
meitat dels membres de lliure elecció 
de representació territorial i funcional 
del Consell Pastoral Diocesà (Cf. Decret 
07/09), que finalitzen el seu nomenament 
amb data 5 de novembre de 2015;

Pel present decret, a tenor dels articles 6.3 
i 15 dels estatuts vigents, convoquem les elec-
cions dels membres de lliure elecció que han 
de formar part del Consell Pastoral Diocesà del 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, per un pe-
ríode de quatre anys, i que són els següents:

Decret 04/15. Prolongació dels nomenaments 
del Consell per als Assumptes Econòmics

Sant Feliu de Llobregat, 18-5-2015

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

Havent finalitzat el termini establert en 
els nomenaments del Consell d’Assump-
tes Econòmics, segons decret de 18 de 
maig de 2010 (06/10),

En atenció a les circumstàncies pasto-
rals presents,

Pel present decret, decidim perllongar 
aquests nomenaments fins el 30 de juny 
de 2015.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller.

Decret 05/15. Sobre la renovació del Col-
legi de Consultors 

Sant Feliu de Llobregat, 12-6-2015

Havent de procedir a la renovació dels 

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

Membres de representació territorial
• Un representant laic dels arxiprestats de:
Vicaria Penedès-Anoia-Garraf:
- Vilafranca del Penedès.
- Anoia.
Vicaria del Llobregat:
- Bruguers.
- Sant Vicenç dels Horts.
Membres de representació funcional
• Una de les dues representants feme-

nines dels Instituts de Vida consagrada i 
Societats de Vida apostòlica;

• Els representants dels organismes di-
ocesans següents:

- un representant del Col·legi Diaconal.
- un representant de Catequesi.
- un representant de la pastoral dioce-

sana de família (àmbit Acollidors de 
promesos).

- un representant de la pastoral dioce-
sana de joves (àmbit moviments).

- un representant de la pastoral dioce-
sana d’adults (àmbit moviments).

Encarreguem al secretari general i can-
celler del bisbat la preparació i l’organitza-
ció d’aquestes eleccions, juntament amb 
el responsable de cada àmbit, dins un ter-
mini que finirà el dia 23 d’octubre de 2015.

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

+ Agustí Cortès Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 07/15.-  Procediment de renova-
ció dels arxiprestos dels Arxiprestats de 
Vilafranca del Penedès, Sant Vicenç dels 
Horts i Bruguers 

Sant Feliu de Llobregat, 18-6-2015

Havent de procedir a la renovació del càr-
rec d’arxiprest dels arxiprestats de Vila-
franca del Penedès, Sant Vicenç dels Horts 
i Bruguers, que finalitzen el seu nomena-
ment el 10 d’octubre de 2015;

Pel present decret disposem el següent:
1. Es procedirà a la consulta prèvia al 

nomenament d’arxiprestos en els arxipres-
tats esmentats més amunt, dins un termini 
que finirà el 30 de setembre de 2015;

2. La consulta es farà d’acord amb les 
normes aprovades el 3 de juliol de 2007 
(Decret 08/07), i que declaro vigents. Es 
presentarà un acta de la votació, concre-
tant el dia, els assistents i el resultat de la 
consulta;

3. Encarreguem a la Secretaria general 
del Bisbat que organitzi el desenvolupa-
ment de la consulta, juntament amb els 
Vicaris Episcopals de les dues Vicaries i els 
corresponents Arxiprestos.

4. Els nous arxiprestos dels esmentats 
Arxiprestats, seran nomenats per un perío-
de que finirà l’Octubre de 2019.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller. 

Decret 08/15. Erecció de l’Associació pú-
blica de fidels “Vida Creixent”

Sant Feliu de Llobregat, 22-6-2015

Havent de procedir a l’erecció de l’Associ-
ació pública de fidels “Vida Creixent”, a la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Agustí 
Cortés Soriano, Bisbe titular de dita Diòce-
si,
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3 Decret 10/15. Jubilació de Mn. Manuel 

Simó Tarragó 

Sant Feliu de Llobregat, 29-6-2015

Rebuda la petició de Mn. Manuel Simó Tar-
ragó, en què sol·licita poder acollir-se a la 
jubilació i fa renúncia explícita als càrrecs 
que fins ara tenia a la Diòcesi.

Pel present document acceptem la pe-
tició de jubilació del Rev. Sr. Manuel Simó 
Tarragó, la renúncia al càrrec de Rector de 
la Parròquia de Santa Maria Magdalena, 
de Viladecans, i el pas a la situació de pre-
vere jubilat, per les raons adduïdes.

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 11/15. Prolongació del nomena-
ment d’ecònom 

Sant Feliu de Llobregat, 30-6-2015

Pe tal d’atendre de la manera més conveni-
ent el règim pastoral del Bisbat de Sant Fe-
liu de Llobregat. Havent finalitzat el termini 
establert en el nomenament d’Ecònom del 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (Decret 
15/14), en la persona del Rev. Sr. Francesc 
Xavier Escolà i Gené, DP, en atenció a les 
circumstàncies pastorals presents,

Pel present decret, decidim perllongar 
aquest nomenament fins el mes de setem-
bre de 2015.

Pel present decret erigim, segons els 
Estatuts aprovats per la Conferència Epis-
copal Espanyola en la LXXVII Assemblea 
Plenària celebrada del 19 al 23 de novem-
bre de 2001, l’Associació pública del fidels 
“Vida Creixent”, amb els membres proce-
dents de Vida Creixent de l’Arquebisbat de 
Barcelona, presents al territori de la Diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat i que lliure-
ment assumeixen aquest projecte.

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

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

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

Decret 09/15. Jubilació de Mn. Mateu 
Santacana Capella 

Sant Feliu de Llobregat, 29-6-2015

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

Pel present document acceptem la peti-
ció de jubilació del Rev. Sr. Mateu Santaca-
na Capella la renúncia al càrrec de Rector 
de la Parròquia de Sant Vicenç Màrtir, de 
Sant Vicenç dels Horts, i el pas a la situació 
de prevere jubilat, per les raons adduïdes.

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

Comunicat de nomenaments

Amb data de 29 de juny de 2015, Solem-
nitat dels Apòstols sant Pere i sant Pau, 
Mons. Agustí Cortés Soriano, atenent el bé 
pastoral del Poble de Déu d’aquesta Es-
glésia particular, ha realitzat els següents 
nomenaments parroquials:

• Mn. Josep M. Domingo Ferrerons, en-
carregat i rector de la Catedral-Parròquia 
de Sant Llorenç i rector de la parròquia de 
Sant Joan Baptista de Sant Feliu de Llobre-
gat.

• Mn. Francesc Tirado Lara, rector de 
les parròquies de Sant Mateu de Vallirana i 
Sant Esteve de Cervelló.

• Mn. Josep Torrente Bruna, rector de la 
parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat 
de Llobregat.

• Mn. Antoni Roca Roig, rector de la 
parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Sant 
Vicenç dels Horts.

• Mn. Ricard Hernández Taulé, rector 
de les parròquies de Sant Vicenç de Caste-
llbisbal i Santa Eulàlia del Papiol.

• Mn. Agustí Roig Marcè, rector de la 
parròquia de Sant Esteve d’Ordal i conti-
nua els seus nomenaments a l’Arxiprestat 
de Vilafranca del Penedès.

• Mn. Frederic Esteve Cañameras, rector 
de la parròquia de Santa Maria Magdalena 

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller.

Decret 12/15. Prolongació dels nomena-
ments del Consell per als Assumptes Eco-
nòmics 

Sant Feliu de Llobregat, 30-6-2015

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

Havent finalitzat el termini establert en 
els nomenaments del Consell d’Assump-
tes Econòmics, segons decret de 18 de 
maig de 2015 (04/15),

En atenció a les circumstàncies pasto-
rals presents, pel present decret, decidim 
perllongar aquests nomenaments fins el 
mes de setembre de 2015.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i Canceller

[ ]Nomenaments
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3 i administrador parroquial de la parròquia 

de Santa Maria de Salas de Viladecans.
• Mn. Josep Lluís Aguilar Campdepa-

drós, rector de les parròquies de Santa 
Maria de Capellades, Sant Martí de Carme, 
Sant Joan Baptista de La Torre de Clara-
munt, Sant Miquel d’Orpí, Santa Maria de 
Santa Maria de Miralles i Sant Salvador de 
Vilanova d’Espoia.

• Mn. Juan Antonio Vargas Salas, rector 
de les parròquies de Sant Martí de Torre-
lles de Llobregat, Sant Cristòfol de Begues 
i Sant Joan d’Olesa de Bonesvalls.

• Mn. Fermí Martín Fernández, rector de 
la parròquia de Sant Pere de Sant Pere de 
Ribes i continua essent rector de la parrò-
quia de Santa Eulàlia de les Roquetes.

• Mn. Joan-Ramon Marín Torné, rec-
tor de la parròquia de la Mare de Déu de 
Montserrat de Sant Boi de Llobregat.

• Mn. Carles Catasús Pallerola, adminis-
trador parroquial de la parròquia de Sant 
Pere de Subirats i continua el seus nome-
naments a l’Arxiprestat d’Anoia.

• Mn. Sándor Benarik, vicari de les par-
ròquies de Santa Maria i Crist Salvador de 
Martorell, de Sant Pere de Gelida i Sant Mi-
quel de Castellví de Rosanes.

Han estat acceptades les peticions de 
jubilació canònica següents:

• Mn. Mateu Santacana Capella, fins 
ara rector de la Parròquia de Sant Vicenç 
Màrtir de Sant Vicenç dels Horts i arxiprest 
de l’Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts.

• Mn. Manuel Simó Tarragó, fins ara rec-
tor de la Parròquia de Santa Maria Magda-
lena de Viladecans.
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3 8 de maig. Reunió del Consell Episcopal.

Visita a la Casa de l’Església d’un grup 
d’alumnes de l’Escola Verge de la Salut de 
Sant Feliu de Llobregat. 

9 de maig. El bisbe Agustí presideix la pre-
gària de Laudes i Eucaristia, així com l’en-
viament al final de la celebració, a la Casa 
d’Espiritualitat de Sarrià de Barcelona, en 
la Trobada de Superiores de les germanes 
Hospitalàries del Sagrat Cor de la provín-
cia d’Espanya.

10 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia a la parròquia de la Mare de Déu dels 
Desamparats de l’Hospitalet de Llobregat.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Catedral amb motiu de la Pasqua del ma-
lalt organitzada per la Delegació Diocesa-
na de la Salut.

12 de maig. Trobada de preveres i diaques 
de la vicaria del Penedès, Anoia, Garraf a 
la Residència Mare Ràfols de Vilafranca del 
Penedès amb la intervenció de la Delega-
da Diocesana de Catequesi, Sra. M. Isabel 
Campmany.

13 de maig. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’Arxiprestos de la Vicaria del Pene-
dès, Anoia, Garraf, a la Parròquia de Sant 
Sadurní de Sant Sadurní d’Anoia.
El Bisbe Agustí presideix la reunió del Se-
cretariat del Consell Presbiteral.
Reunió de la junta de Mans Unides, a la 
Casa de l’Església.

14 de maig. El bisbe Agustí rep la visita 
dels alumnes del Col·legi Bon Salvador 
que es confirmaran el Diumenge de Pen-
tecosta, a la Catedral de Sant Llorenç de 
Sant Feliu de Llobregat.

MAIG 

1 de maig. Sortida lúdica de la Cúria amb 
els treballadors, voluntaris i famílies. La 
representació de la Cúria diocesana amb 
el bisbe Agustí han estat acollits pel rector 
d’Olesa de Montserrat davant el Teatre de 
la Passió i tot seguit han assistit a la repre-
sentació de la Passió. La trobada ha conti-
nuat compartint el dinar. 

4 de maig. El bisbe Agustí assisteix a l’en-
trega de la Creu de Sant Jordi a Mn. Josep 
Maria Aragonès, al teatre del Liceu de 
Barcelona, en reconeixement al seu com-
promís cívic i a una activitat espiritual, així 
com al seu activisme cultural en el munici-
pi de Torrelavit i l’Alt Penedès amb diver-
ses iniciatives, moltes d’elles adreçades a 
infants i joves.

5 i 6 de maig. El bisbe Agustí participa en 
la reunió de bisbes de la Conferència Epis-
copal Tarraconense, al santuari de la Mare 
de Déu de Loreto de Tarragona.

7 de maig. Reunió d’arxiprestos de la Vi-
caria del Llobregat a la Casa de l’Església. 
El bisbe Agustí assisteix a la reunió i, tot 
seguit, comparteix el dinar amb els arxi-
prestos.

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

15 de maig. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Capella de Sant Isidre de Molins de Rei, en 
a la festa del sant patró i els trenta anys 
de l’obertura al culte de la capella. A con-
tinuació es desplaça a l’Associació Agrària 
de Molins de Rei on comparteix el brindis i 
refrigeri amb els membres de l’Associació.
Reunió de Càritas diocesana amb els coor-
dinadors, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana d’Ecu-
menisme i relacions interreligioses, a la 
Casa de l’Església.

16 de maig. Trobada del CPM, a la Casa de 
l’Església.
Sessió de “Diàleg en família” de la Delega-
ció diocesana de Família i Vida, a la Casa 
de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Sadurní a Sant Sadur-
ní d’Anoia on confereix el sagrament de la 
Confirmació. Previ a la celebració el bisbe 
Agustí manté un diàleg amb els confir-
mands.

17 de maig. Jornada mundial de les comu-
nicacions socials.
El bisbe Agustí es troba amb un grup de 
joves que participen en la caminada orga-
nitzada per la Delegació diocesana de jo-
ventut, des de Santa Cecília a la Basílica 
de Santa Maria de Montserrat per a partici-
par en la Trobada diocesana i eucaristia en 
acció de gràcies en el desè aniversari de la 
creació de la Diòcesi. El bisbe Agustí com-
parteix la pregària amb els joves, abans de 
començar a caminar.
A les 17.00 h. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia d’Acció de gràcies pel desè aniver-
sari de la creació de la diòcesi a la Basílica 
de Santa Maria de Montserrat amb una con-

currència de més d’un miler de feligresos. 
Hi concelebren l’abat de Montserrat, P. Jo-
sep M. Soler OSB i una setantena de pre-
veres, diaques i religiosos de la Diòcesi. En 
la processó d’entrada també participen els 
membres del Consell Pastoral Diocesà. Des-
prés de la salutació del bisbe, es presenta 
l’Objectiu diocesà pels propers cursos. Les 
pregàries han estat preparades, llegides i 
acompanyades de nou ciris, representant 
els arxiprestats de la Diòcesi. En l’ofertori, 
es presenten, juntament amb el pa i el vi 
portats per representants de la Vida consa-
grada, la publicació del llibret amb el ma-
terial de la reflexió diocesana, unes flors i 
l’escut del bisbat. Després de la pregària de 
postcomunió, el Secretari general llegeix 
les lletres enviades per la Nunciatura Apos-
tòlica amb les paraules de felicitació i bene-
dicció apostòlica del papa Francesc. Tot se-
guit el Vicari general llegeix unes paraules 
acompanyant l’escut de la Diòcesi fet per 
aquesta efemèride i que anirà emplaçat en 
el Cambril de la Mare de Déu amb els altres 
escuts de les diòcesis catalanes: el Secreta-
ri general entrega l’escut al bisbe i aquest a 
l’abat. La celebració ha estat acompanyada 
pels cants de la Coral d’Olesa de Montser-
rat. La festa segueix a les places amb coca, 
cava, cançons i balls. 

19 de maig. Trobada de preveres i diaques 
de la vicaria del Llobregat a la Casa de l’Es-
glésia amb la intervenció de la Delegada 
Diocesana de Catequesi, Sra. M. Isabel 
Campmany.

20 de maig. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Secretariat del Consell Pastoral 
Diocesà.
Reunió de la Delegació de Pastoral Sacra-
mental i Litúrgia a la Casa de l’Església.
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3 26 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Eu-

caristia amb la pregària de Vespres a la 
Catedral, en la Solemnitat de la Dedicació 
del Temple.

27 de maig. Trobada de la Delegació de 
Vida Consagrada, a la Casa de l’Església.

28 de maig. Vetlla de pregària per les voca-
cions a la capella de la Casa de l’Església, 
organitzada per la Delegació diocesana de 
Pastoral Vocacional i on es té present el 
testimoni de la vida religiosa contemplati-
va en la Jornada Pro Orantibus.

29 de maig. Sortida i reunió del Consell 
Episcopal. La sortida es fa al Santuari de 
la Mare de Déu de Rocaprevera de Torelló 
i també es visiten els Santuaris de la Mare 
de Déu de la Salut, sobre Sant Feliu de Pa-
llerols i el de la Mare de Déu del Far.

30 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia d’acció de gràcies a la Basílica de 
Santa Maria de Vilafranca, amb motiu del 
125è aniversari de la creació del col·legi 
Sant Ramon de la Congregació dels fills de 
la Sagrada Família Jesús, Maria i Josep del 
Pare Manyanet. 

31 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia en la Solemnitat de la Santíssima 
Trinitat a l’Ermita de la Santíssima Trinitat 
de Sitges i participa en l’Aplec, i saluda els 
assistents.

JUNY

1 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a l’Aplec de la Mare de Déu de la 
Salut de Sant Feliu de Llobregat i assisteix 
als actes festius. A continuació comparteix 

21 de Maig
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Santa Magdalena d’Esplu-
gues de Llobregat on confereix el sagra-
ment de la Confirmació a alumnes del High-
lands School. 
Reunió de la Delegació diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

22 de Maig. Reunió del Consell Episcopal.

23 de maig. El bisbe Agustí presideix l’En-
trega dels premis del Concurs Bíblic de 
Catalunya, organitzada pel Grup Avant de 
Terrassa i l’Associació Bíblica de Catalu-
nya. A continuació el Sr. David Antoñan-
zas Ortoneda, del Col·legi Romareda dels 
Agustinos Recoletos de Saragossa impar-
teix la conferència “El currículum LOMCE 
de Religió“ als professors de Religió de la 
diòcesi. A la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Santa Eulàlia d’Esparreguera 
on confereix el Sagrament de la Confirma-
ció. Abans de la celebració el bisbe Agustí 
conversa amb els confirmands.

24 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Sant Joan de Vi-
ladecans on confereix el sagrament de la 
Confirmació a un grup de joves i adults de 
les parròquies de Viladecans. Abans de la 
celebració el bisbe es troba amb els con-
firmands.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en la 
Solemnitat de la Pentecosta a la Catedral 
de Sant Llorenç on confereix els sagra-
ments de la Iniciació Cristiana del Baptis-
me, Confirmació i Eucaristia a un grup de 
joves alumnes del Col·legi Bon Salvador de 
Sant Feliu de Llobregat i d’adults de diver-
ses parròquies del Bisbat.
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V i d a  D i o c e s a n a

7 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Catedral, en la Solemnitat del 
Corpus Christi. A continuació presideix 
l’acte eucarístic, amb la processó i bene-
dicció amb el Sant Sagrament pels carrers 
al voltant de la Catedral i Plaça de la Vila 
de Sant Feliu de Llobregat, on s’ha prepa-
rat un altar i catifa floral.

9 de juny. El bisbe Agustí presideix la tro-
bada de final de curs de preveres i dia-
ques, a la Casa de l’Església. En la reunió 
es presenta el document preparatori de 
l’Objectiu diocesà pel proper curs i es fa 
un treball de grups. Al final de la trobada 
es fa present la Presidenta de l’Associació 
de la Casa del Carme per a la defensa de la 
vida de Castelldefels.

10 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia de la Festa Major de Santa Oliva a 
Olesa de Montserrat, on confereix el Sa-
grament de la Confirmació.
El bisbe Agustí presideix la trobada de fi-
nal de curs amb els Delegats diocesans, a 
la Casa de l’Església.

11 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la capella del Monestir de Sant 
Benet, on a continuació presideix l’elecció 
de nova abadessa, i comparteixen el dinar 
amb la comunitat.

12 de juny. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat 
de Sant Boi de Llobregat, on confereix el 
Sagrament de la Confirmació. Abans de la 
celebració conversa amb els confirmands.

13 de juny. El bisbe Agustí presideix la reu-
nió del Consell Pastoral diocesà, a la Casa de 

el dinar de germanor amb alguns mossens 
de la ciutat.

2 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la capella del Seminari Conciliar 
de Barcelona on confereix el ministeris de 
l’acolitat i lectorat als seminaristes Ma-
rio Pardo i Jordi Mondragón de la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat, entre d’altres 
companys seminaristes.

3 de juny. Reunió de la Delegació Diocesa-
na de Família i Vida amb els coordinadors 
del Projecte Raquel, a la Casa de l’Església.

4 de juny. El bisbe Agustí presideix la Reu-
nió del Consell del Presbiteri, a la Casa de 
l’Església.

5 de juny. Reunió del Consell Episcopal
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
capella del Col·legi Sant Lluís dels Fills de 
la Sagrada Família del Pare Manyanet de 
Begues on confereix el sagrament de la 
Confirmació a un grup d’alumnes. Abans 
de la celebració el bisbe Agustí conversa 
amb els confirmands.
Reunió de la Delegació diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

6 de juny. Trobada de voluntaris de Càri-
tas, a la Casa de l’Església. 
Trobada de la Delegació de Catequesi. A 
continuació, el bisbe Agustí participa en la 
reunió dels coordinadors arxiprestals de ca-
tequesi i comparteix amb ells el dinar. Tots 
aquests actes es fan a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia ves-
pertina de la Solemnitat del Corpus Christi 
a la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de 
Molins de Rei on confereix el Sagrament 
de la Confirmació a un grup de joves.
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3 Castelldefels, on confereix el Sagrament 

de la Confirmació. Abans de la celebració 
el bisbe Agustí conversa amb els confir-
mands. Tot seguit comparteix el sopar amb 
els preveres de la ciutat.

21 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Santa Coloma de 
Cervelló, on confereix el Sagrament de la 
Confirmació. Abans de la celebració el bis-
be Agustí conversa amb els confirmands.

22-23 de juny. El bisbe Agustí presideix la 
trobada de professors i bisbes organitzada 
per la Subcomissió Episcopal d’Universi-
tats de la Conferència Episcopal Espanyola 
a Los Negrales, Madrid.

25 de juny. Reunió de la Delegació dioce-
sana de Pastoral Vocacional, a la Casa de 
l’Església.
Vetlla de pregària per les vocacions pre-
sidida pel bisbe Agustí, a la capella de la 
Casa de l’Església.

26 de juny. Reunió del Consell episcopal.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia d’ac-
ció de gràcies i final de curs de la Cúria 
diocesana, a la Capella de la Casa de l’Es-
glésia.

27 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a l’església de la Mare de Déu del 
Carme de Castelldefels amb l’assistència 
dels membres de l’Associació Casa del 
Carmen. Tot seguit visita les instal·lacions 
de l’Associació.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Baldiri de Sant Boi de 
Llobregat on confereix el Sagrament de la 
Confirmació. Abans de la celebració el bis-
be es troba amb els confirmands.

l’Església. Entre altres referències s’anuncia 
l’inici del procés de la renovació de la meitat 
del membres del Consell diocesà.
Trobada de voluntaris de Càritas, a la Casa 
de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Sant Corneli de Collbató, on 
confereix el Sagrament de la Confirmació. 
Abans de la celebració conversa amb els 
confirmands.

14 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Parròquia de Sant Pere de 
Sant Pere de Riudebitlles, on confereix el 
Sagrament de la Confirmació. Abans de 
la celebració el bisbe saluda els volunta-
ris de Càritas parroquial i visita les noves 
instal·lacions del Banc d’Aliments.

17 de juny. El bisbe Agustí presideix la re-
unió de fi de curs dels arxiprestes, al San-
tuari de la Mare de Déu de Bruguers, que 
finalitza amb el dinar.
Trobada formativa per al projecte Raquel 
organitzada per la Delegació Diocesana de 
Família i Vida, a la Casa de l’Església.

18 de juny. El bisbe Agustí participa en la 
trobada de final de curs del Seminari Con-
ciliar de Barcelona. 

19 de juny. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Pere de Gavà, on con-
fereix el Sagrament de la Confirmació a un 
grup d’alumnes de l’escola de les Agus-
tines i un grup d’adults de la parròquia. 
Abans el bisbe Agustí conversa amb els 
confirmands.

20 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Santa Maria de 
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Mn. Ramon Casafont Baliellas 

Mn. Ramon Casafont Baliellas, prevere di-
ocesà de l’Església de Terrassa, i que tam-
bé va col·laborar al nostre bisbat, a la Par-
ròquia de Santa Maria, de Santa Maria de 
Vilalba del Llobregat, fins l’abril de 2008, 
ha mort el dia 30 de juny de 2015, a l’edat 
de 89 anys.

Les exèquies van tenir lloc el dia 2 de 
juliol a les 11.00 h a la Capella de la Resi-
dència Sant Josep Oriol.

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

29 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Parròquia de Sant Pere de Sant 
Pere de Ribes en la seva Festa patronal i la 
presa de possessió del nou rector, Mn. Fer-
mí Martín. Tot seguit comparteix el dinar 
amb els preveres de l’arxiprestat.

30 de juny. El bisbe Agustí és entrevistat 
per al programa “L’Església no s’atura” 
de Ràdio Estel en referència a la pregunta 
“Què han produït a l’Església i a la societat 
els missatges del papa Francesc?”. Jun-
tament amb els contertulians, Mn. Xavier 
Morlans, doctor en Teologia, professor de 
la Facultat de Teologia de Catalunya i el Sr. 
Francesc Rosaura, director i presentador 
del programa “Signes dels Temps” de Te-
levisió de Catalunya.
El bisbe Agustí es troba amb els delegats 
de Família i Vida, Catequesi, Ensenyament 
i Joventut per a continuar aprofundint en 
el treball coordinat sobre la base del docu-
ment: “Itinerari educatiu per a una unitat 
d’acció bàsica: Família, Parròquia, Escola”.

[ ]Necrològiques
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3 membres de diverses congregacions religi-

oses, recordant l’Any de la Vida Consagra-
da. L’Escolania d’Olesa de Montserrat va 
acompanyar en els cants. 

Proclama dels objectius diocesans. 
L’elaboració d’aquests objectius ha es-

tat molt sinodal, molt participada. A partir 
de la síntesi de les respostes al qüestiona-
ri llançat pel bisbe Agustí al setembre de 
2014, s’ha articulat la redacció d’aquests 
objectius diocesans per als propers anys 
en tres eixos: Una crida a l’autenticitat de 
vida, a l’evangelització i a la renovació de 
les estructures pastorals. 

Homilia del bisbe Agustí. 
A la llum de la Paraula de Déu, va refle-

xionar sobre els èxits, dons, riqueses, fra-
cassos i mancances del camí recorregut. 
Davant la pregunta de com l’Església de 
Sant Feliu de Llobregat pot viure i testi-
moniar que sap existir en aquest món amb 
aquesta espera serena, activa i pacífica, el 
bisbe Agustí va indicar algunes cites bíbli-
ques, com ara aquesta: «Amb tota humi-
litat i dolcesa, amb paciència, suportant-
vos amb amor els uns als altres, no escati-
mant cap esforç per estrènyer la unitat de 
l’Esperit amb el lligam de la pau» (Ef 4,1-3). 

Salutació del papa Francesc. 
Dóna gràcies a Déu «pels abundants 

fruits de vida cristiana aconseguits durant 
aquests anys d’intensa i fecunda labor 
evangelitzadora» i encoratja tots els fidels 
a «continuar enfortint la vida de comunió 
en la fe, intensificant els esforços perquè 
no manqui a ningú el testimoniatge veraç 
d’una caritat ardent». Ofrena de l’escut de 
la diòcesi a la Mare de Déu. 

Deu anys després del naixement de les 
diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de 
Terrassa, se sumaran els seus escuts als 
altres vuit ja presents al tron de la Mare de 

Síntesi de la cloenda del 10è aniversari 
de la creació de la Diòcesi Sant Feliu de 
Llobregat 

Mirada agraïda i joiosa cap al futur. 
Més d’un miler de fidels de tota la diò-

cesi es van aplegar, diumenge 17 de maig, 
a la celebració de cloenda del 10è aniver-
sari diocesà a Montserrat. 

Caminada dels joves. 
Els primers a començar la diada de cele-

bració van ser els joves, que es van aplegar 
a les 14.00 h a l’antic monestir de Santa 
Cecília, per dinar junts, realitzar una pre-
gària amb el bisbe Agustí i començar una 
caminada que els portaria fins al monestir 
de Montserrat. 

Participació i coresponsabilitat a la li-
túrgia. 

La celebració litúrgica va relluir com a 
veritable expressió de tot el poble de Déu. 
Al presbiteri, una setantena de preveres 
i diaques i tots els membres del Consell 
Pastoral Diocesà, en la seva majoria, se-
glars, amb Mons. Agustí Cortés i el pare 
abat de Montserrat, Josep Maria Soler. Dos 
laics i una religiosa van llegir les lectures. 
Les pregàries van ser nou, una per cada 
arxiprestat, recollint totes les necessitats 
de l’Església universal i local. Les ofre-
nes van ser presentades, entre altres, per 

[ ]Informacions
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Ara, el Sr. Bisbe lliurarà al Pare Abat, l’es-
cut del nostre Bisbat perquè sigui col·locat 
al costat dels ja existents, ben a prop de la 
imatge de la Moreneta, que fou proclamada 
patrona de la nostra Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat el 6 de maig de 2007.

Que Ella, com demanem en l’oració edi-
tada el dia de l’esmentada proclamació, 
“atansi els favors del seu Fill sobre la nos-
tra gent, sobre les vinyes i les fàbriques, 
sobre el riu, la terra i la mar, i ens conce-
deixi a nosaltres, pelegrins de la terra pro-
mesa, de romandre fent camí, ferms com 
Ella, ja sia vora la Creu en hores de foscor, 
ja sia amb els germans en dies de llum i 
flama, i faci que l’Església de Sant Feliu de 
Llobregat no perdi mai l’horitzó de la seva 
muntanya”. 

Mn. Jaume Berdoy
vicari general

Paraules del Pare Abat en la celebració de 
cloenda del 10è aniversari diocesà

Montserrat, 17-5-2015

Estimat Sr. Bisbe Agustí; estimats preve-
res, diaques, religiosos, religioses, semi-
naristes, laics i laiques de la nostra diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat:

Els monjos us acollim amb goig a 
aquesta Casa de la Mare de Déu, Patrona 
del nostre bisbat i Patrona de Catalunya. 
Més ben dit, és ella qui us acull a casa 
seva i qui es complau –n‘estic segur- per 
la vitalitat eclesial d’aquests deu anys de 
vida diocesana. I és ella qui ens encoratja 
a continuar endavant perquè cada vegada 
donem més fruits de vida cristiana i de tes-
timoniatge de l’Evangeli.

En nom de la comunitat de monjos, 
rebo amb complaença aquest escut del 

Déu des de 1947. El pare abat de Montser-
rat va agrair l’ofrena i va expressar la seva 
joia per aquest 10è aniversari. 

Cants, coca i cava a les places. 
Un moment festiu a les places exteriors 

de la basílica va cloure la celebració dio-
cesana.

Paraules del Vicari General en l’ofrena de 
l’escut del Bisbat a Montserrat 

Montserrat, 17-5-2015

El 27 d’abril del 1947 se celebrà a Mont-
serrat una gran festa cívico-religiosa, que 
fou viscuda amb molta emoció a tot Cata-
lunya. Aquest dia es col·locà la imatge de 
la Mare de Déu en un tron de plata, que 
una ampla campanya popular havia fet 
possible. El tron-estoig està pensat com 
un tríptic, les fulles laterals del qual fan al-
lusió a les dues festes montserratines: la 
del 8 de setembre, i la del 27 d’abril. Sota 
d’aquests dos relleus hi foren col·locats 
els escuts dels vuit bisbats catalans que 
existien en aquell moment.

Actualment, els bisbats amb seu a Ca-
talunya són 10, ja que la fragmentació de 
l’Arquebisbat de Barcelona, feta pública el 
15 de juny de 2004, donà peu a la creació 
de dues noves diòcesis. Per tant, en el tron 
de la Moreneta, hi manquen dos escuts.

El nostre bisbat de Sant Feliu de Llobre-
gat inicià el seu camí el 12 de setembre del 
mateix any, amb la presa de possessió del 
bisbe Agustí Cortés Soriano. Amb ell hem 
anat fent camí aquests primers 10 anys 
de vida de la nostra Diòcesi, i amb motiu 
d’aquest desè aniversari ens trobem als 
peus de la Mare de Déu per donar gràcies 
pel camí fet i, tot mirant endavant, implo-
rar el seu ajut.
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3 nostre bisbat que ofreneu perquè sigui 

col·locat al Cambril, juntament amb els de 
les altres nou diòcesis germanes amb seu 
a Catalunya. Fins ara, hi havia el dels vuit 
bisbats històrics, però en endavant hi hau-
rà també els de les dues diòcesis més re-
cents, la nostra de Sant Feliu de Llobregat 
i la de Terrassa.

Posar l’escut al costat del tron de la Pa-
trona de les Diòcesis catalanes té tot un 
significat simbòlic. L’escut representa la 
diòcesi; és, per tant, com una presència de 
l’església diocesana, que proclama Maria 
benaurada i la pren com a model de vida 
cristiana. És, també, com una memòria 
orant, que simbolitza, al costat de la Santa 
Imatge, la pregària de la diòcesi que dema-
na la protecció de la Mare de Déu sobre el 
bisbe, els preveres i diaques, els religiosos 
i les religioses, els seminaristes i els laics 
i laiques, sobre tota la realitat eclesial, so-
cial i missionera del bisbat. L’escut és, en-
cara, un record pels monjos i els pelegrins 
que cada dia pugem a venerar la nostra 
“Rosa d’abril”; un record que ens invita a 
confiar a Santa Maria les necessitats dio-
cesanes perquè com a Canà de Galilea, les 
presenti maternalment al seu Fill Jesucrist.

Ben de cor rebo, doncs, aquest escut 
que serà col·locat prop de la Imatge esti-
mada de la Verge Morena. Que ella sigui 
“l’Estrella d’orient” que guia tota la nostra 
Església local pels camins de l’Evange-
li, en la docilitat a l’Esperit Sant, que ens 
impulsa al seguiment incondicional i joiós 
de Jesucrist i ens mou a ser-ne testimonis 
creïbles.

+ Josep M. Soler, 
Abat de Montserrat
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Reunió 13-6-2015

En acabar el rés de l’hora menor a la cape-
lla de la Casa de l’Església, el senyor bisbe 
saluda els assistents i agraeix la presència 
i el servei a la diòcesi. Un Consell Pasto-
ral important posant a les mans de Déu el 
demà de la nostra diòcesi. Un demà em-
marcat en un context social-polític concret 
amb molts canvis que ens afecten real-
ment, no només a nivell institucional, sinó 
també per l’ambient que compartim amb 
els nostres germans. També perquè voldrí-
em fer passos per a concretar el Pla Pas-
toral: plantejar-nos concretament els de-
sitjos que al llarg del curs hem anant for-
mulant i arribant a conclusions, escoltant 
l’Esperit Sant en la nostra reflexió llarga i 
pacient i a la llum de la Paraula de Déu, re-
cordant l’evangeli que s’ha proclamat en la 
pregària de l’hora menor: el creixement del 
Poble de Déu i nosaltres també anem crei-
xent. De cara al futur tenim alguns reptes, 
inserits en l’Església universal: dedicar el 
nostre creixement personal i espiritual a la 
misericòrdia de Déu; la propera publicació 
de l’encíclica del papa sobre l’ecologia. I 
en darrer lloc també tindrem presents els 
canvis estructurals adients: hem recollit 
suggeriments dels diferents consells di-
ocesans per anar definit aquests canvis. 

Davant d’aquesta realitat, demana la par-
ticipació des de l’experiència viscuda i a la 
llum de l’Esperit.

S’aprova l’acta de la reunió del dia 14 
de març de 2015.

A continuació es fa una valoració de la 
Trobada diocesana del 17 de maig a Mont-
serrat en el desè aniversari de la creació de 
la diòcesi, valorant-la positivament.

Tot seguit Mn. Josep Torrente, delegat 
d’Evangelització i Apostolat Seglar, infor-
ma obre l’objectiu diocesà per als propers 
cursos, fent referència al material elaborat 
per ell i Mn. Josep M. Domingo, i informa 
també del procés de l’elaboració d’un es-
borrany per a la definició del Pla diocesà 
pels propers cursos. La crida a la renova-
ció de les estructures pastorals. Després 
d’aquesta informació s’inicia un diàleg.

Després del descans, Mn. Joan Pere 
Pulido introdueix el tema en relació a una 
de les inquietuds que ha sortit al llarg del 
curs: la comunicació interna i externa a la 
diòcesi. Per fer aquesta reflexió el Secre-
tariat s’ha posat en contacte amb la dele-
gada de Mitjans de comunicació, la Sra. 
Amparo Gómez, però al no poder-se fer 
present, fa l’aportació Mn. Josep Torrente, 
començant per la informació de la revisió 
del Full dominical. El senyor bisbe afegeix 
que l’assumpte de la comunicació interna i 
externa a la diòcesi és fonamental.

En acabar les aportacions en relació al 
Full dominical, es passa a fer la consulta 
als consellers. El senyor bisbe recorda que 
la problemàtica de fons és la de la comu-
nicació en funció de la comunió interna i 
externa diocesana. I demana que les apor-
tacions siguin sobre aquest assumpte o el 
plantejat sobre el Full dominical. A conti-
nuació es dialoga sobre aquests assump-
tes.

[ ]Consell 
Pastoral Diocesà
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Reunió 4-6-2015 

El passat 4 de juny de 2015 hem celebrat el 
darrer Consell Presbiteral d’aquest curs. Hi 
han assistit tots els membres del Consell.

Els temes tractats han estat els se-
güents:

• Consulta sobre els preveres, en el con-
text dels 10 anys de la diòcesi, i l’objectiu 
diocesà. Quin prevere necessitem perquè 
la diòcesi pugui funcionar, amb els canvis 
estructurals que hi hagi i quan siguin. 

• Consulta sobre el Full diocesà.
En diversos moments del Consell s’ha 

recollit el bon ressò de la trobada a Mont-
serrat del passat 17 de maig. I també hem 
fixat el calendari pel curs 2015 - 2016.

Carles Muñiz, prevere
Secretari

O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

A continuació Mn. Joan Pere Pulido in-
forma sobre la renovació dels membres del 
Consell Pastoral Diocesà, Decret 06/15, 
signat pel senyor bisbe sobre la convoca-
tòria de les eleccions de la segona part 
dels membres de lliure elecció, i el període 
que finirà el 23 d’octubre de 2015.

Finalment es recorden les dates de re-
unions del Consell Pastoral Diocesà en el 
curs 2015-2016.

S’acaba la reunió amb unes paraules 
del senyor bisbe, tornant a agrair el treball 
de col·laboració del Consell Pastoral Dio-
cesà amb una actitud ben activa i sentint 
viva la vida diocesana.

[ ]Consell 
del Prebisteri
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En aquesta setmana us arribarà el ma-
terial en paper corresponent a aquesta 
campanya: cartell i missatge del papa 
Francesc (a les parròquies, per valisa; a 
les comunitats religioses, per correu pos-
tal). El trobeu també en suport digital a la 
plana web de la Delegació de Mitjans de 
Comunicació Social i en adjunt a aquest 
correu electrònic.

Disposem també d’algunes carpetes 
de material preparades per la Conferència 
Episcopal Espanyola. Si algú està interes-
sat a disposar-ne d’una en paper, ho po-
deu demanar a la Delegació (fins exhaurir 
existències). També aquesta carpeta de 
material la trobeu en suport digital. En el 
marc de l’Any Teresià que estem vivint, us 
crido l’atenció sobre la conferència del P. 
Francisco Javier Sancho Fermín, ocd, «Te-
resa de Jesús, experta comunicadora del 
siglo XVI», recollida en aquesta mateixa 
carpeta de material. 

Us saludo cordialment, recordant-vos 
que estem a la vostra disposició per tot 
allò que estigui al nostre abast i que agra-
ïm profundament totes les notícies de la 
vida de les vostres comunitats cristianes 
que ens feu arribar i que podem fer circu-
lar, per a l’enriquiment mutu.

Units en Jesús, la Paraula,

Amparo Gómez Olmos
Delegada

Memòria curs 2014-2015

En aquest any marcat pel 10è aniversari di-
ocesà, diverses actuacions de la Delegació 
han estat en funció d’aquesta celebració:

• Coordinació de la producció d’un DVD 
que recull els 10 primers anys de vida de 

Carta de la delegada per la Jornada Mun-
dial de les Comunicacions Socials

Sant Feliu de Llobregat, 6-5-2015

Benvolguts i benvolgudes,
M’adreço a vosaltres aprofitant l’avi-

nentesa de la propera Jornada Mundial de 
les Comunicacions Socials, que se celebra 
com cada any el dia de l’Ascensió del Se-
nyor, i que enguany s’escau el 17 de maig.

A la nostra Església particular, aquesta 
data coincideix amb la celebració, a Mont-
serrat, de la cloenda del 10è aniversari 
de vida de la diòcesi. Potser per això, és 
possible que passi una mica més desa-
percebuda, i seria comprensible, però vull 
fer-vos notar la sintonia de les dues com-
memoracions: 

“Comunicar la família: ambient pri-
vilegiat de l’encontre en la gratuïtat de 
l’amor”. Aquest és el lema de la 49a Jorna-
da Mundial de les Comunicacions Socials. 
Certament, com a titular, no massa reeixit, 
per la manca de brevetat i l’abundància 
de conceptes. En qualsevol cas, connec-
ta amb la nostra celebració diocesana. 
Què és l’Església, si no la família dels fills 
de Déu? El 17 de maig, a Montserrat, vo-
lem compartir un moment de família, que 
s’aplega en l’amor i que es comunica al 

[ ]Mitjans de 
Comunicació
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

diòcesis. El projecte cristal·litza amb una 
renovació d’aquesta publicació diocesana, 
que s’ha d’estrenar el primer diumenge de 
setembre 2015, i que mira de recollir les in-
quietuds recollides al qüestionari diocesà 
sobre el Full Dominical.

En la seva vocació de servei , com a De-
legació de Mitjans de Comunicació, hem 
ajudat per a l’edició del Llibre de la família, 
iniciativa de la Delegació de Família i Vida, 
que ha vist la llum el mes de maig 2015.

Amb motiu de la Jornada Mundial dels 
Mitjans de Comunicació Social (17-5-2015), 
s’ha adreçat des de la Delegació una carta 
a totes les parròquies i comunitats religio-
ses, acompanyant el material dels cartells 
i el missatge del papa Francesc.

Al mes de novembre 2014 es va produir 
també un relleu al capdavant de la Delega-
ció. Després de 10 anys d’un valuós servei 
de Mn. Josep Torrente com a delegat, el 
bisbe Agustí li encarrega la responsabilitat 
de la Delegació d’Evangelització i Apos-
tolat Seglar, de nova creació. Assumeix el 
càrrec de delegada Amparo Gómez Olmos, 
que treballa a la Delegació de Mitjans des 
de setembre 2007.

la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i del 
llibret amb el qüestionari de revisió que 
planteja el bisbe Agustí Cortés. El DVD i 
el llibret són presentats el 12 de setembre 
2014, en una trobada que recorda l’entra-
da del bisbe Agustí i l’inici del camí dioce-
sà 10 anys abans.

• Cobertura i difusió del procés de re-
visió diocesana recorregut durant el curs, 
amb especial atenció a la presentació dels 
resultats del qüestionari (10-1-2015) i so-
bretot, a la celebració de cloenda a Mont-
serrat (17-5-2015).

Un altre projecte que ha resseguit tot 
el curs ha estat la revisió i renovació del 
Full Dominical. Aquesta publicació dioce-
sana s’anava fent, des del naixement del 
bisbat, en coordinació amb altres cinc di-
òcesis: Barcelona, Terrassa, Urgell, Lleida 
i Tortosa. La circumstància de la renovació 
de disseny de Barcelona i la invitació a su-
mar-nos-hi, propicia una reflexió a l’intern 
de la Delegació i de la diòcesi sobre la mis-
sió i la visió d’aquest mitjà de comunicació 
diocesà.

Per aquest motiu, es realitza un qües-
tionari adreçat als preveres i diaques dels 
arxiprestats, que responen individualment 
i /o col·lectiva i en ocasions amb l’ajuda de 
laics dels consells parroquials. Els resul-
tats d’aquesta enquesta són presentats a 
les reunions del Consell del Presbiteri i del 
Consell Pastoral Diocesà del mes de juny 
2015, suscitant un ulterior moment d’inter-
canvi i de recollida d’opinions.

Simultàniament i per dificultats que 
sorgeixen en la gestió conjunta, especi-
alment econòmica, del Full Dominical, les 
diòcesis d’Urgell, Lleida, Tortosa i Sant 
Feliu de Llobregat comencem un projecte 
de col·laboració per a la producció i edició 
del Full Dominical entre aquestes quatre 
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Trobada de formació per a mestres i pro-
fessors 

El passat dissabte 23 de maig, després de 
l’entrega de premis del Concurs Bíblic, va 
tenir lloc a la Casa de l’Església una tro-
bada formativa convocada per la Delega-
ció d’Ensenyament. El ponent va ser Da-
vid Antoñanzas Ortoneda, del col·legi La 
Romareda, dels Agustins Recol·lectes de 
Saragossa, i va presentar les novetats de 
la LOMCE en general, aprofundint en par-
ticular sobre el nou currículum de religió 
i explicant les diferències més importants 
pel que fa a altres assignatures. El delegat 
d’ensenyament, Manel Duaso, va animar 
els assistents a prendre confiança per tal 
de programar la matèria de religió en clau 
LOMCE i sense por davant les novetats.

Reunió dels coordinadors arxiprestals de 
Catequesi

Sant Feliu de Llobregat, 12-6-2015

El dia 6 de juny es van trobar amb l’equip 
de la Delegació de Catequesi per tal de fer 
una avaluació general del curs. 

La valoració global es va moure entre 
l’optimisme serè i la il·lusió a l’hora de pre-
parar el curs vinent. Els nous temps dema-
nen noves competències i els catequistes 
han d’estar a l’aguait i oferir respostes a 
les famílies que s’hi acosten.

La trobada va cloure amb un dinar de 
germanor acompanyades pel bisbe Agustí 
que va animar les catequistes a treballar 
en l’esperit de comunió eclesial per la for-
mació cristiana dels nostres joves i infants.

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

Pasqua del Malalt 

La celebració diocesana va ser diumenge 
10 de maig, amb l’eucaristia a la Catedral 
de Sant Llorenç a les 16.30 h, presidida pel 
bisbe Agustí i amb força representació de 
malalts i agents de la Pastoral de la Sa-
lut. A continuació va haver-hi una estona 
d’animació lúdico-festiva, amb la interven-
ció d’un grup de mariatxis i un piscolabis, 
que van tenir lloc a la sala del Centre Par-
roquial. El lema d’aquest any 2015 ha estat 
«Sapientia cordis. “Jo era els ulls del cec i 
els peus del coix” (Jb 29,15)».

Reunió de responsables de Centres d’Es-
plai 

El passat 6 de maig, al vespre, va tenir 
lloc la primera reunió dels responsables 
d’aquests centres amb el seu nou consili-
ari, Mn. Agustí Roig. Durant la trobada es 
van transmetre informacions relatives a 
l’obtenció de beques per al finançament 
de les colònies d’estiu que organitzen els 
esplais.

[ ][ ] Pastoral
de la Salut

Joventut
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Carta als rectors, vicaris i diaques, i als 
superiors/res dels Instituts de Vida Con-
sagrada de la nostra diòcesi

Sant Feliu de Llobregat, 14-5-2015

Benvolguts/des,
El diumenge dia 31 de maig celebrarem 

la solemnitat de la Santíssima Trinitat i la 
Jornada de la Vida Consagrada Contempla-
tiva (Pro Orantibus). La Jornada d’aquest 
any s’esdevé en el marc de l’Any de la Vida 
Consagrada i dins del V Centenari del nai-
xement de santa Teresa de Jesús.

“Sólo Dios basta” és una coneguda ex-
pressió de la Santa d’Àvila que en aquesta 
Jornada Pro Orantibus ha estat adoptada 
com a lema. Expressa molt bé l’essencial 
de la vida contemplativa. Mentre caminem 
per aquest món entre llums i foscors, els 
monjos i les monges ens recorden que 
també avui Déu és l’únic necessari. 

Us prego que tingueu present la reali-
tat d’aquesta vida al nostre Bisbat. La Vida 
Contemplativa en el silenci del claustre, en 
la intimitat de la pregària, en la fermesa en 
el treball, i en la fidelitat a la vida comu-
nitària fraternal i sacrificada, es converteix 
en un himne permanent de lloança amb 
el qual es dóna glòria a Déu, i s’ofereix 

Projecte Raquel

Aquest projecte promocionat per la Dele-
gació de Família i Vida, té com a finalitat 
oferir una atenció individualitzada a les 
persones implicades en un avortament, 
mitjançant una xarxa diocesana de mos-
sens, psicòlegs i psiquiatres. Aquesta 
atenció implica l’acompanyament en un 
procés psicològic i espiritual sanatiu i de 
reconciliació. El passat 3 de juny va co-
mençar el curs de capacitació, amb deu 
sessions de durada, que realitzaran tots 
aquells que faran de consellers. El curs té 
l’objectiu d’entendre la ferida psicològica 
i espiritual de les persones que ha sofert 
un avortament provocat i aprendre a col-
laborar en la curació, cadascú des del seu 
paper, acostant la persona a la misericòr-
dia de Déu i a la reconciliació.

[ ][ ] Vida 
Consagrada

Família i Vida
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

novícies i responsable del cant de la comu-
nitat de les benedictines de Montserrat. A 
més d’estudis musicals, és diplomada en 
Ciències Empresarials i llicenciada en Ci-
ències Econòmiques per la Universitat de 
Barcelona. També és diplomada en Ciènci-
es Religioses per l’ISCREB i llicenciada en 
Teologia per la Jesuit School of Theology 
de la Universitat de Santa Clara a Berkeley.

al món el testimoni de la joiosa unió amb 
l’únic Senyor. 

En aquesta Jornada, en què l’Església 
esguarda amb especial atenció aquells 
que s’han retirat en un Monestir; i confi-
ant en la riquesa que aporten a l’Esglé-
sia i al món, us demano una pregària per 
aquells que han estat cridats i els que ja 
fa temps acceptàrem la vocació a la Vida 
Contemplativa. Pregueu per aquells que 
reben aquesta vocació però no arriben a 
percebre-la o no volen seguir-la. Demaneu 
per a tots ells la gràcia de l’atenció a Déu 
i la generositat necessària per respondre 
amb entrega sincera a la crida de Déu. En 
ella està la grandesa i la felicitat de tots els 
cridats. 

Que Santa Maria, que en el Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat la invoquem sota 
l’advocació de Montserrat, ens ajudi a 
comprendre i a viure amb les monges i 
monjos de vida contemplativa que “Sólo 
Dios basta”.

Fraternalment.

P. Josep M. Henríquez-Farreras, osb
Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada

Elecció de la nova abadessa del Monestir 
de Sant Benet 

L’elecció va tenir lloc dijous 11 de juny, sota 
la presidència del bisbe Agustí Cortés, i 
després d’uns dies de recés amb el pare 
abat de Montserrat, Josep Maria Soler. Les 
religioses de la comunitat van escollir Ma-
ria del Mar Albajar i Viñas entre totes les 
germanes que no superen els 70 anys. La 
nova abadessa va néixer a Barcelona l’any 
1970 i, curiosament, és neboda de l’ante-
rior abadessa, Montserrat Viñas. Actual-
ment sor Maria del Mar era la mestra de 
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Trobada de proximitat dels diaques i es-
poses de la Vicaria del Llobregat

Parròquia de Sant Miquel, Molins de Rei, 
8-5-2015

La trobada es va iniciar a les nou del ves-
pre, amb una exposició a càrrec de Mn. 
Xavier Aymerich, rector de la parròquia 
acollidora i Delegat diocesà de Litúrgia, 
qui va fer una síntesi del desenvolupa-
ment i conclusions del IV Congrés Litúrgic 
de Montserrat, convocat pels bisbes de 
la Conferència Episcopal Tarraconense i 
l’abat de Montserrat, celebrat el darrer 16 i 
17 d’abril al Seminari de Barcelona i, el dia 
següent, a Montserrat.

Assenyalant com a referent el I Con-
grés Litúrgic de Montserrat, celebrat el 
1915, fa cent anys, Mn. Xavier va fer una 
cronologia dels documents i fets que han 
anat marcant la litúrgia a l’Església llatina 
i a casa nostra, evidenciant el treball re-
alitzat des d’aleshores, passant pel Con-
cili Vaticà II, amb l’aprovació de la cons-
titució sobre la litúrgia “Sacrosanctum 
Concilium”, el 1963, el II Congrés Litúrgic 
de Montserrat, de 1963, el III Congrés Li-
túrgic de Montserrat de 1990, el Concili 
Provincial Tarraconense, de 1995, fins el 
moment actual.

Dos nous lectors 

El 2 de juny, a les 20.00 h, a la capella del 
Seminari Conciliar, el bisbe Agustí va con-
ferir el ministeri del lectorat als seminaris-
tes de Sant Feliu de Llobregat Mario Pardo 
i Jordi Mondragón, i a Adilson Tolentino, de 
Barcelona, que també va rebre l’acolitat, 
junt amb altres sis seminaristes de Barce-
lona. En la seva homilia, el bisbe Agustí va 
remarcar la importància de fer comprendre 
la Paraula tocant el cor dels homes en refe-
rència al ministeri del lectorat, i també va 
destacar com els acòlits han de viure in-
tensament l’eucaristia i ajudar els altres a 
fer-ho així. Abans de la celebració, el bisbe 
es va reunir amb tots els seminaristes ma-
jors de la diòcesi de Sant Feliu de Llobre-
gat, per valorar junts el curs transcorregut 
i programar l’estiu.

[ ] [ ]Pastoral
vocacional

Diaconat
permanent
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Trobada dels coordinadors de les Càritas 
parroquials 

El passat 15 de maig, de 16 a 19.30 h, la 
pràctica totalitat dels coordinadors de 
les Càritas parroquials de tota la diòcesi 
es van reunir en una trobada formativa a 
diversos nivells. El delegat episcopal, Mn. 
Anton Roca, va fer una xerrada sobre la 
instrucció pastoral Església, servidora dels 
pobres, que els bisbes de la Conferència 
Episcopal Espanyola van aprovar a la seva 
darrera reunió plenària, conclosa a Àvila. 
El director de Càritas Diocesana, Joan Tor-
rents, va tractar altres aspectes com ara el 
Reglament de règim intern de l’entitat.

El Congrés, més que aportar noves pro-
postes, va servir per evidenciar en una 
presa de consciència el treball fet aquests 
darrers cent anys, per tal de reconèixer-ne 
la tasca feta, revisar-la i fer-ne balanç, po-
sant la mirada en el futur.

Mn. Xavier va situar la tradició litúrgica 
a casa nostra que prenia un impuls molt 
important a partir de la Renaixença, de la 
mateixa manera que ho fou la revolució in-
dustrial, la cultura, les arts i els moviments 
socials. Assenyalà molts dels aspectes 
tractats en el I Congrés Litúrgic de Mont-
serrat, encaminats a la difusió de la litúrgia 
a clergues i laics i a una participació més 
activa dels fidels que foren adoptats a la 
constitució sobre la litúrgia “Sacrosanctum 
Concilium”, i han estat motiu de renova-
ció i pautes, en els congressos posteriors. 
Moment d’avaluació, d’acció de gràcies i 
d’aprofundir en la renovació litúrgica.

Els assistents feren una visita al conjunt 
del temple, amb especial atenció als nous 
vitralls. A la capella del Santíssim, resaren 
la pregària de Vespres.

A la sala de reunions Mn. Josep-Maria 
Gómez, delegat del diaconat, va donar al-
guns avisos relacionats amb la formació 
no presencial i de la vida diaconal.

Mn. Josep-Maria Domingo, Vicari epis-
copal, va avançar alguns aspectes d’in-
terès del Pla pastoral i el significat de la 
celebració d’acció de gràcies a la Mare de 
Déu de Montserrat prevista el diumenge 
17/05/2015.

Després de sopar, Mn. Josep-Maria Gó-
mez va agrair l’acolliment dispensat als 
presents, a Mn. Xavier Aymeric, també la 
presència i intervencions a Mn. Josep-Ma-
ria Domingo i a tots els presents, a qui va 
fer arribar les excuses presentades pels ar-
xiprestos per causa d’altres compromisos. 

[ ]Càritas
diocesana
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3 i dels nous textos catequètics que s’estan 

preparant per als propers cursos.
Mons. Joan Piris, president del Secreta-

riat Interdiocesà de Mitjans de Comunica-
ció Social, i el Sr. Santiago Grimau i la Sra. 
Cristina Orduña, de les delegacions dioce-
sanes de mitjans de comunicació de Tarra-
gona i Urgell, respectivament, han presen-
tat als bisbes una proposta d’actualització 
de la pàgina web de la Tarraconense, que 
serà més àgil i amb una millor presentació 
dels continguts.

Els bisbes han fet una valoració del IV 
Congrés Litúrgic de Montserrat, celebrat 
el passat mes d’abril, amb motiu del cen-
tenari del I Congrés Litúrgic de Montserrat 
(1915) que els bisbes i l’abat Marcet havien 
convocat, l’ànima del qual fou el Dr. Lluís 
Carreras i que tant va significar per al nai-
xement del moviment litúrgic renovador a 
les diòcesis de Catalunya i a la resta d’Es-
panya. Els bisbes han agraït la feina feta 
per la Comissió organitzadora, i han valo-
rat el desenvolupament de les sessions i 
les aportacions que s’hi van realitzar. Pro-
perament es publicaran les actes d’aquest 
quart congrés.

Els bisbes han tractat també temes re-
latius a la situació dels tribunals diocesans 
de les diferents diòcesis i l’ajuda mútua 
que es porta a terme entre elles. També 
han reflexionat sobre el moment actual de 
la pastoral de la salut, la situació de l’en-
senyament de la religió a l’escola, sobre 
Càritas Catalunya, les accions que es rea-
litzen en l’àmbit del patrimoni cultural, així 
com també qüestions relacionades amb 
els Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi i al-
tres realitats de l’escoltisme a les nostres 
diòcesis.

Els bisbes han renovat el nomenament 
de Mn. Jordi Font i Plana, prevere del bis-

Comunicat de la reunió n. 214

Tarragona, 6-5-2015

Els dies 5 i 6 de maig de 2015 ha tingut lloc 
la reunió n. 214 de la Conferència Episco-
pal Tarraconense, al santuari de la Mare de 
Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha 
estat presidida per Mons. Jaume Pujol i hi 
han assistit tots els seus membres.

Els bisbes han rebut una representa-
ció dels delegats diocesans de missions, 
formada per la Sra. Anna González i Mn. 
Manel Roig, delegats de missions de Tarra-
gona i Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, 
respectivament, i del P. Josep Roca, missi-
oner claretià, que els han exposat la situa-
ció de l’animació missionera a les nostres 
diòcesis, tot recordant les resolucions 
relatives a la missió ad gentes del Concili 
Provincial Tarraconense. Els delegats han 
proposat diverses qüestions relacionades 
amb l’ensenyament de la missionologia i 
el desvetllament missioner a casa nostra.

Mons. Sebastià Taltavull, president 
del Secretariat Interdiocesà de Catequesi 
(SIC), acompanyat de Mn. Joan M. Amich, 
director del SIC i de Mn. Enric Termes, 
delegat de Catequesi de Barcelona, han 
presentat diverses qüestions relacionades 
amb el funcionament d’aquest secretariat 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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Nota Final de la 235º Comisión Permanen-
te de la Conferencia Episcopal Española

Madrid, 26-6-2015

La Comisión Permanente de la Conferen-
cia Episcopal Española ha celebrado en 
Madrid su 235º reunión los días 25 y 26 
de junio. Ha participado por primera vez 
el nuevo arzobispo de Mérida-Badajoz, 
Mons. Celso Morga Iruzubieta, en repre-
sentación de la Provincia Eclesiástica.

Plan Pastoral e informe sobre la situa-
ción actual del Clero

Los obispos miembros de la Comisión 
Permanente han revisado los borradores 
del Plan Pastoral de la CEE para el cua-
trienio 2016-2020 y del informe sobre la 
situación actual del Clero en España, des-
pués de las aportaciones de la Asamblea 
Plenaria. Han presentado los documentos, 
respectivamente, el obispo de Guadix, 
Mons. Ginés García Beltrán, y el Presi-
dente de la Comisión Episcopal del Clero, 
Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez.

Calendario de reuniones para el año 
2016 y otros temas

También se ha aprobado el calendario 
de reuniones de los órganos de la Con-
ferencia Episcopal para el año 2016: las 
Asambleas Plenarias se celebrarán del 18 

bat de Girona, com a consiliari de Minyons 
Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya.

Han rebut també informació de diverses 
activitats que es portaran a terme aquest 
estiu en l’àmbit de la pastoral de Joventut: 
participació a l’Encontre Europeu de Joves, 
a Àvila, del 5 al 9 d’agost; estades a Taizé 
i també la peregrinació a Terra Santa dels 
seminaristes que ja han acabat el cicle 
d’estudis institucionals.

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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3 Dª María Granadas Valencia Vera, laica 

de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, 
como Presidenta de “Federación de Enti-
dades Cristianas de Tiempo Libre-DIDA-
NIA”.

Dª María José González Verdía, laica de 
la Archidiócesis de Santiago de Compos-
tela, como Delegada Xeral de la Federa-
ción “Scouts de Galicia-Escultismo Cató-
lico Galego”.

P. Rafael León León, ocd, perteneciente 
actualmente a la comunidad de PP Carme-
litas del Desierto de las Palmas, sito en la 
Diócesis de Segorbe-Castellón, como Con-
siliario General de la “Asociación Católica 
de Ciegos Españoles” (CECO).

D. Luis Vidal Arias Moreno, sacerdote de 
la Diócesis de Coria-Cáceres, como Consi-
liario General del Movimiento de Aposto-
lado Seglar, Jubilados y Mayores “Vida 
Ascendente”.

D. Fernando Carlos Díaz Abajo, sacer-
dote de la Archidiócesis de Sevilla, como 
Consiliario General del Movimiento de Ac-
ción Católica “Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica” (HOAC).

P. Antonio Iturbe Saíz, Agustino de la 
Provincia Agustiniana Matritense, como 
Asistente eclesiástico de la Asociación 
“Cristianos sin Fronteras” (CSF).

D. Francisco José Alegría Ruiz, sacer-
dote de la Diócesis de Cartagena-Murcia, 
como Presidente de la“Asociación de Mu-
seólogos de la Iglesia” (AMIE).

Síntesis de la encíclica del papa Francis-
co “Laudato Si” elaborada por la Confe-
rencia Episcopal Española 

Estas páginas siguen paso a paso el de-
sarrollo de la Encíclica y ayudan a hacerse 
una primera idea general de su contenido. 

al 22 de abril y del 21 al 25 de noviembre;  
las reuniones de la Comisión Permanente 
se han programado para el 23-24 de febre-
ro; 21-22 de junio y 4-5 de octubre.

La CEE, según ha aprobado la Perma-
nente, se adhiere a la solicitud de la Con-
gregación de las Siervas de San José, para 
la Declaración de santa Bonifacia Rodrí-
guez de Castro como Patrona de la Mujer 
Trabajadora. También ha aprobado el pro-
cedimiento relativo a la edición de los Lec-
cionarios Litúrgicos.  

Nombramientos
La Comisión Permanente ha autorizado 

al Presidente de la Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar, Mons.Javier Salinas, 
para el nombramiento del sacerdote de la 
diócesis de Madrid, D. Juan Fernández de 
la Cueva Martínez-Raposo, como director 
del Departamento de Pastoral Obrera.

En el mismo capítulo de nombramientos, 
ha reelegido, por un periodo de otros tres 
años, a D. Eduardo Ibáñez Pulido, laico de 
la Archidiócesis de Barcelona, como Presi-
dente de Justicia y Paz, a D. Francisco Javier 
Alonso Rodríguez, laico de la Archidiócesis 
de Madrid, como Vicepresidente, y a Dª Isa-
bel M. Cuenca Anaya, laica de la Archidióce-
sis de Sevilla, como Secretaria General.

Además ha aprobado los siguientes 
nombramientos:

D. Antonio Muñoz Varo, laico de la dió-
cesis de Málaga, como Presidente General 
de “Acción Católica General” (ACG).

Dª. María Molina Molina, laica de la 
diócesis de Cartagena, como Presidenta 
Nacional de la Asociación “Juventudes Ma-
rianas Vicencianas” (JMV).

P. José Francisco Orozco Ortigosa, CM, sa-
cerdote perteneciente a la Congregación de 
la Misión, como Director Nacional de las “Ju-
ventudes Marianas Vicencianas” (JMV).
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D o c u m e n t s

con Dios, consigo misma, con los demás 
seres humanos y con la creación. Como 
explica el Papa mismo en el n. 15, este 
recorrido inicia (cap. I) por la escucha de 
la situación a partir de los más recientes 
conocimientos científicos disponibles hoy, 
para «dejarnos interpelar en profundidad 
y dar una base concreta al itinerario ético 
y espiritual que sigue»: la ciencia es el ins-
trumento privilegiado a través del que po-
demos escuchar el grito de la tierra.

El siguiente paso (cap. II) retoma la ri-
queza de la tradición judeo-cristiana, so-
bre todo los textos bíblicos y la elabora-
ción teológica basada en ellos. El análisis 
se dirige después (cap. III) «a las raíces de 
la situación actual, para entender no sólo 
los síntomas, sino también las causas más 
profundas».

El objetivo es elaborar las bases de 
una ecología integral (cap. IV) que, en 
sus distintas dimensiones, comprenda 
«el lugar específico que el ser humano 
ocupa en este mundo y su relaciones con 
la realidad que lo rodea».

Sobre esta base, el Papa Francisco 
propone (cap. V) una serie de líneas de 
renovación de la política internacional, 
nacional y local, de los procesos de deci-
sión en el ámbito público y de iniciativa 
privada, de la relación entre política y eco-
nomía y entre religiones y ciencias, basadas 
en un diálogo transparente y honesto.

Finalmente, sobre la base de la con-
vicción de que «todo cambio necesita 
motivaciones y un camino educativo», el 
cap. VI propone «algunas líneas de ma-
duración humana inspiradas en el tesoro 
de la experiencia espiritual cristiana». En 
esta línea, la Encíclica se cierra ofrecien-
do el texto de dos oraciones, la primera 
para compartir con los creyentes de otras 

Los números entre paréntesis se refieren a 
los párrafos del texto de la Encíclica. 

La Encíclica toma su nombre de la invo-
cación de san Francisco, «Laudato si’, mi’ 
Signore», que en el Cántico de las creatu-
ras que recuerda que la tierra, nuestra casa 
común, «es también como una hermana 
con la que compartimos la existencia, y 
como una madre bella que nos acoge entre 
sus brazos » (1). Nosotros mismos

«somos tierra (cfr Gn 2,7). Nuestro pro-
pio cuerpo está formado por elementos del 
planeta, su aire nos da el aliento y su agua 
nos vivifica y restaura» (2).

«Esta hermana protesta por el daño 
que le hacemos por el uso irresponsable y 
el abuso de los bienes que Dios ha pues-
to en ella» (2). Su gemido, unido al de los 
pobres, interpela nuestra conciencia «a re-
conocer los pecados contra la creación» 
(8). El Papa nos lo recuerda retomando 
las palabras de Bartolomé, Patriarca Ecu-
ménico de Constantinopla: «Que los seres 
humanos destruyan la diversidad biológica 
[...], contribuyan al cambio climático, [...], 
contaminen las aguas, el suelo, el aire. To-
dos estos son pecados» (8).

La respuesta adecuada a esta cons-
ciencia es la que San Juan Pablo II llama-
ba «una conversión ecológica global» (5). 
En este recorrido, San Francisco de Asís 
«es el ejemplo por excelencia del cuidado 
de lo que es débil y de una ecología inte-
gral, vivida con alegría y autenticidad. […] 
En él se advierte hasta qué punto son in-
separables la preocupación por la naturale-
za, la justicia con los pobres, el compromi-
so con la sociedad y la paz interior.» (10).

La Encíclica Laudato si’ se desarrolla 
en torno al concepto de ecología integral, 
como paradigma capaz de articular las 
relaciones fundamentales de la persona: 
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3 creciendo?” (160). El Papa Francisco pro-

sigue: “Esta pregunta no afecta sólo al 
ambiente de manera aislada, porque no 
se puede plantear la cuestión de modo 
fragmentario”, sino que nos lleva a inte-
rrogarnos sobre el sentido de la existen-
cia y los valores que fundamentan la vida 
social: “: ¿Para qué pasamos por este mun-
do? ¿para qué vinimos a esta vida? ¿para 
qué trabajamos y luchamos? ¿para qué 
nos necesita esta tierra? Si no nos plan-
teamos estas preguntas de fondo –dice el 
Pontífice– no creo que nuestras preocupa-
ciones ecológicas obtengan efectos impor-
tantes” (160).

Está claro que después de la Laudato si’, 
el examen de conciencia –instrumento que 
la Iglesia ha recomendado siempre para 
orientar la propia vida a la luz de la relación 
con el Señor– deberá incluir una nueva di-
mensión que considere no sólo cómo se ha 
vivido la comunión con Dios, con los otros 
y con uno mismo, sino también con todas 
las creaturas y la naturaleza.

La atención de los medios hacia la En-
cíclica antes de su publicación se ha con-
centrado en particular sobre los aspectos 
ligados a las políticas ambientales de la 
agenda global que actualmente están 
en discusión. Ciertamente la Laudato si’ 
podrá y deberá tener un impacto sobre las 
importantes y urgentes decisiones que se 
deben tomar en este campo. Sin embar-
go, no debe pasar a segundo plano la 
naturaleza magisterial, pastoral y espiri-
tual del documento, cuyas dimensiones, 
amplitud y profundidad no deben redu-
cirse al ámbito de la definición de políti-
cas ambientales.

I. Lo que le está pasando a nuestra casa 
(17-61)

religiones y la segunda entre los cristianos, 
retomando la actitud de contemplación 
orante con la que se iniciaba el texto. Cada 
capítulo afronta una temática propia con 
su método específico, pero a lo largo de 
la Encíclica hay algunos ejes temáticos 
que se retoman y enriquecen constante-
mente: «la íntima relación entre los pobres 
y la fragilidad del planeta, la convicción de 
que en el mundo todo está conectado, la 
crítica al nuevo paradigma y a las formas 
de poder que derivan de la tecnología, la 
invitación a buscar otros modos de en-
tender la economía y el progreso, el valor 
propio de cada criatura, el sentido humano 
de la ecología, la necesidad de debates 
sinceros y honestos, la grave responsabi-
lidad de la política internacional y local, 
la cultura del descarte y la propuesta de 
un nuevo estilo de vida» (16).

El diálogo que el Papa Francisco propone 
como método para afrontar y resolver los 
problemas ambientales, se practica dentro 
del texto mismo de la Encíclica, que retoma 
las aportaciones de filósofos y teólogos no 
sólo católicos, sino también ortodoxos (el 
citado Patriarca Bartolomé) y protestan-
tes (el francés Paul Ricoeur), además del 
místico musulmán Ali Al-Khawas. Sucede 
lo mismo en la clave de colegialidad que el 
Papa Francisco propone a la Iglesia desde 
el inicio de su propio ministerio: junto a las 
referencias al magisterio de sus predece-
sores y de otros documentos vaticanos (en 
p articular del Pontificio Consejo para la 
Justicia y la Paz), refiere numerosas decla-
raciones de Conferencias episcopales de 
todos los continentes.

En el centro del recorrido de la Laudato 
si’ encontramos este interrogante: “¿Qué 
tipo de mundo queremos dejar a quie-
nes nos sucedan, a los niños que están 
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actuales para la humanidad» (25). Los 
cambios climáticos afectan a poblaciones 
enteras y están entre las causas de los mo-
vimientos migratorios, pero «muchos de 
aquellos que tienen más recursos y poder 
económico o político parecen concentrarse 
sobre todo en enmascarar los problemas 
o en ocultar los síntomas» (26); al mismo 
tiempo, «la falta de reacciones ante estos 
dramas de nuestros hermanos y hermanas 
es un signo de la pérdida de aquel sentido 
de responsabilidad por nuestros semejan-
tes sobre el cual se funda toda sociedad 
civil» (25).

La cuestión del agua: poblaciones en-
teras, especialmente los niños, enferman 
y mueren por consumir agua no potable, 
y las aguas subterráneas están amenaza-
das por la contaminación que producen in-
dustrias y ciudades. El Pontífice afirma sin 
ambages que «el acceso al agua potable y 
segura es un derecho humano básico, fun-
damental y universal, porque determina 
la sobrevivencia de las personas, y por lo 
tanto es condición para el ejercicio de los 
demás derechos humanos» (30). Privar a 
los pobres del acceso al agua significa «ne-
garles el derecho a la vida radicado en su 
dignidad inalienable» (30).

La pérdida de la biodiversidad: La ex-
tinción de especies animales y vegetales, 
causada por la humanidad, modifica el 
ecosistema y no podemos prever las con-
secuencias en el futuro. «Cada año des-
aparecen miles de especies vegetales y 
animales que ya no podremos conocer, que 
nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas 
para siempre» (33). Las distintas especies 
no son sólo eventuales “recursos” aprove-
chables: tienen un valor en sí mismas y no 
en función del ser humano. «Porque todas 
las criaturas están conectadas, [...] y todos 

El capítulo asume los más recientes 
descubrimientos científicos en materia 
ambiental como modo para escuchar el 
grito de la creación, “atrevernos a conver-
tir en sufrimiento personal lo que le pasa al 
mundo, y así reconocer cuál es la contribu-
ción que cada uno puede aportar” (19). Se 
afrontan así “varios aspectos de la actual 
crisis ecológica” (15).

1. Contaminación y cambio climático
Contaminación, basura y cultura del 

descarte (20-22) El clima como bien co-
mún (23-26)

2. La cuestión del agua (27-31)
3. Pérdida de biodiversidad (32-42)
4. Deterioro de la calidad de la vida hu-

mana y decadencia social (43-47)
5. Inequidad planetaria (48-52)
6. La debilidad de las reacciones (53-59)
7. Diversidad de opiniones (60-61)

Contaminación, basura y cultura del 
descarte: La contaminación afecta coti-
dianamente la vida de las personas, con 
graves consecuencias para su salud, al 
grado de provocar millones de muertes 
prematuras. (20), y «La tierra, nuestra 
casa, parece convertirse cada vez más en 
un inmenso depósito de porquería» (21). 
El origen de estas dinámicas está en la 
«cultura del descarte», que deberemos 
contrarrestar adoptando modelos de 
producción basados en la reutilización y 
el reciclaje, disminuyendo el uso de re-
cursos no renovables. Desgraciadamente, 
«los avances en este sentido son todavía 
muy escasos» (22).

El cambio climático: es un «problema 
con graves dimensiones ambientales, so-
ciales, económicas, distributivas y políti-
cas» (25). Conservar el clima, bien común, 
«plantea uno de los principales desafíos 
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3 los seres nos necesitamos unos a otros» 

(42). Por ello es necesario custodiar los 
lugares que aseguran el equilibrio del 
ecosistema y por tanto de la vida. Con 
frecuencia intereses económicos interna-
cionales obstaculizan este cuidado (38).

Calidad de la vida humana y decaden-
cia social. El modelo actual de desarrollo 
condiciona directamente la calidad de vida 
de la mayoría de la humanidad, y muestra 
que «que el crecimiento de los últimos 
dos siglos no ha significado en todos sus 
aspectos un verdadero progreso integral» 
(46). «Muchas ciudades son grandes es-
tructuras ineficientes que gastan energía 
y agua en exceso» (44), se vuelven así in-
hóspitas para la salud, y es muy limitado el 
contacto con la naturaleza a excepción de 
los espacios reservados para unos pocos 
privilegiados (45).

Inequidad global: «el deterioro del am-
biente y el de la sociedad afectan de un 
modo especial a los más débiles del pla-
neta» (48), que es la mayor parte de la 
población mundial. En los debates eco-
nómico políticos internacionales éstos se 
consideran simplemente «daños colatera-
les» (49). Por el contrario, «un verdadero 
planteo ecológico se convierte siempre en 
un planteo social, [...] para escuchar tanto 
el clamor de la tierra como el clamor de 
los pobres» (49). La solución no es la re-
ducción de la natalidad, sino el abandono 
del «consumismo extremo y selectivo» de 
una minoría de la población mundial (50).

La debilidad de las reacciones. Cono-
ciendo las profundas divergencias que 
existen respecto a estas problemáticas, el 
Papa Francisco se muestra profundamen-
te impresionado por la «debilidad de las 
reacciones» frente a los dramas de tantas 
personas y poblaciones. Aunque no faltan 

ejemplos positivos (58), señala «un cierto 
adormecimiento y una alegre irresponsa-
bilidad» (59). Faltan una cultura adecuada 
(53) y la disposición a cambiar de estilo de 
vida, producción y consumo (59), a la vez 
que urge «crear un sistema normativo que 
[...] asegure la protección de los ecosiste-
mas» (53).

II. El evangelio de la creación (62)
Para afrontar la problemática ilustrada 

en el capítulo anterior, el Papa Francisco 
relee los relatos de la Biblia, ofrece una 
visión general que proviene de la tradi-
ción judeo-cristiana y articula la «tremen-
da responsabilidad» (90) del ser humano 
respecto a la creación, el lazo íntimo que 
existe entre todas las creaturas, y el hecho 
de que «el ambiente es un bien colectivo, 
patrimonio de toda la humanidad y res-
ponsabilidad de todos» (95).

1. La luz que ofrece la fe (63-64)
2. La sabiduría de los relatos bíblicos 

(65-75)
3. El misterio del universo (76-83)
4. El mensaje de cada criatura en la ar-

monía de todo lo creado (84-88)
5. Una comunión universal (89-92)
6. Destino común de los bienes (93-95)
7. La mirada de Jesús (96-100)

1. La luz que ofrece la fe: la complejidad 
de la crisis ecológica implica un diálogo 
multicultural y multidisciplinar que incluya 
la espiritualidad y la religión. La fe ofrece 
«grandes motivaciones para el cuidado de 
la naturaleza y de los hermanos más frá-
giles» (64); los deberes hacia la creación 
forman parte de la fe cristiana.

2. La sabiduría de los relatos bíblicos: 
en la Biblia, «el Dios que libera y salva es 
el mismo que creó el universo» y «en Él se 
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cuando cae la noche”» (85): en el conjunto 
del universo y en su complementariedad 
se expresa la inagotable riqueza de Dios: 
él es lugar de su presencia y nos invita a 
la adoración.

5. Una comunión universal: «creados 
por el mismo Padre, todos los seres del 
universo estamos unidos por lazos invisi-
bles y conformamos una especie de fami-
lia universal, una sublime comunión que 
nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso 
y humilde» (89). Esto no significa ni divini-
zar la tierra, ni negar la preeminencia del 
ser humano en la creación. Por ello mismo 
«no puede ser real un sentimiento de ín-
tima unión con los demás seres de la na-
turaleza si al mismo tiempo en el corazón 
no hay ternura, compasión y preocupación 
por los seres humanos» (91).

6. El destino común de los bienes: «la 
tierra es esencialmente una herencia co-
mún, cuyos frutos deben beneficiar a to-
dos» y quien posee una parte, está llama-
do a administrarla respetando la «hipote-
ca social» que pesa sobre cualquier forma 
de propiedad (93).

7. La mirada de Jesús: Jesús invitaba «a 
reconocer la relación paterna que Dios tie-
ne con todas las criaturas»

(96) y «vivía en armonía plena con la 
creación» (98), sin despreciar el cuerpo, la 
materia o las cosas agradables de la tierra. 
«El destino de toda la creación pasa por 
el misterio de Cristo, que está presente 
desde el origen de todas las cosas» (99) 
y que, al final de los tiempos, entregará al 
Padre de todas las cosas. «De ese modo, 
las criaturas de este mundo ya no se nos 
presentan como una realidad meramente 
natural, porque el Resucitado las envuelve 
misteriosamente y las orienta a un destino 
de plenitud» (100).

conjugan amor y poder» (73). El relato de 
la creación es central para reflexionar so-
bre la relación entre el ser humano y las 
demás creaturas, y sobre cómo el pecado 
rompe el equilibrio de toda la creación en 
su conjunto. «Estas narraciones sugieren 
que la existencia humana se basa en tres 
relaciones fundamentales estrechamente 
conectadas: la relación con Dios, con el 
prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las 
tres relaciones vitales se han roto, no sólo 
externamente, sino también dentro de no-
sotros. Esta ruptura es el pecado» (66). 
La tierra es un don, no una propiedad; 
nos fue entregada para administrarla, no 
para destruirla. Por ello debemos respetar 
las leyes de la naturaleza, ya que toda la 
creación posee su bondad. Hay que recor-
dar también los Salmos con su invitación a 
alabar al Creador.

3. El misterio del universo: «La creación 
sólo puede ser entendida como un don 
que surge de la mano abierta del Padre de 
todos» (76). «De las obras creadas se as-
ciende “hasta su misericordia amorosa”» 
(77) y la creación camina en Cristo hacia 
la plenitud de Dios (83). En esta comu-
nión universal el ser humano, dotado de 
inteligencia e identidad personal, repre-
senta «una novedad cualitativa» (81). Es 
responsable de la creación confiada a su 
cuidado, y su libertad es un misterio que 
puede promover su desarrollo o causar su 
deterioro.

4. El mensaje de cada creatura en la 
armonía de todo lo creado: «cada criatura 
tiene una función y ninguna es superflua. 
[...] todo es ternura de Dios» (84). Con San 
Juan Pablo II «Podemos decir que “junto 
a la Revelación propiamente dicha, con-
tenida en la sagrada Escritura, se da una 
manifestación divina cuando brilla el sol y 
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3 III. La raíz humana de la crisis ecológica 

(101)
Este capítulo presenta un análisis de 

la situación actual «de manera que no mi-
remos sólo los síntomas sino también las 
causas más profundas» (15), en diálogo 
con la filosofía y las ciencias humanas.

1. La tecnología: creatividad y poder 
(102-105)

2. La globalización del paradigma tec-
nológico (106-114)

3. Crisis y consecuencias del antropo-
centrismo moderno (115-121)

- El relativismo práctico (122-123)
- La necesidad de defender el trabajo 

(124-129)
- La innovación biológica a partir de la 

investigación (130-136)

1. La tecnología: creatividad y poder: es 
justo apreciar y reconocer los beneficios 
del progreso tecnológico por su contribu-
ción a un desarrollo sostenible. Pero la 
tecnología da «a quienes tienen el cono-
cimiento, y sobre todo el poder económico 
para utilizarlo, un dominio impresionante 
sobre el conjunto de la humanidad y del 
mundo entero» (104). La humanidad ne-
cesita «una ética sólida, una cultura y una 
espiritualidad» (105).

2. La globalización del paradigma tec-
nológico: la mentalidad tecnológica do-
minante concibe toda la realidad como un 
objeto ilimitadamente manipulable. Es un 
reduccionismo que afecta a todas las di-
mensiones de la vida. La tecnología no es 
neutral. Adopta «ciertas elecciones acerca 
de la vida social que se quiere desarrollar» 
(107). El paradigma tecnocrático domina 
también la economía y la política; en parti-
cular «La economía asume todo desarrollo 
tecnológico en función del rédito. [...] Pero 

el mercado por sí mismo no garantiza el 
desarrollo humano integral y la inclusión 
social» (109). Confiar sólo en la técnica 
para resolver todos los problemas supone 
«esconder los verdaderos y más profun-
dos problemas del sistema mundial» (111), 
visto que «el avance de la ciencia y de la 
técnica no equivale al avance de la huma-
nidad y de la historia» (113). Es indispen-
sable una «valiente revolución cultural» 
(114) para recuperar los valores.

3. Crisis y consecuencias del antropo-
centrismo moderno: al colocar la razón 
técnica por encima de la realidad, el antro-
pocentrismo moderno no reconoce la na-
turaleza como norma y como refugio; pier-
de así la posibilidad de comprender cuál 
es el lugar del ser humano en el mundo y 
su relación con la naturaleza, cuando «la 
forma correcta de interpretar el concepto 
del ser humano como señor del universo 
consiste en entenderlo como administra-
dor responsable» (116). La corrección del 
antropocentrismo desmesurado no se da 
pasando a un “biocentrismo” igualmente 
desviado, sino «una antropología adecua-
da» (118) que mantenga en primer plano 
«el valor de las relaciones entre las perso-
nas» (119) y la custodia de toda vida hu-
mana: «tampoco es compatible la defensa 
de la naturaleza con la justificación del 
aborto» (120).

- El relativismo práctico: es la conse-
cuencia del antropocentrismo desviado: 
«todo se vuelve irrelevante si no sirve a los 
propios intereses inmediatos». Esta lógica 
explica «cómo se alimentan mutuamente 
diversas actitudes que provocan al mismo 
tiempo la degradación ambiental y la de-
gradación social. [...] Cuando es la cultura 
la que se corrompe y ya no se reconoce 
alguna verdad objetiva o unos principios 
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paradigma de justicia, una ecología que 
«incorpore el lugar peculiar del ser huma-
no en este mundo y sus relaciones con la 
realidad que lo rodea» (15). Porque no po-
demos «entender la naturaleza como algo 
separado de nosotros o como un mero 
marco de nuestra vida» (139). Esto vale 
para todo lo que vivimos en los distintos 
campos: en la economía, la política, en las 
distintas culturas –especialmente las más 
amenazadas- y hasta en todo momento de 
nuestra vida cotidiana.

Hay un vínculo entre cuestiones am-
bientales y cuestiones sociales y humanas 
que no puede romperse. «Hoy el análisis 
de los problemas ambientales es insepa-
rable del análisis de los contextos huma-
nos, familiares, laborales, urbanos, y de la 
relación de cada persona consigo misma» 
(141); por lo tanto es «fundamental buscar 
soluciones integrales que consideren las 
interacciones de los sistemas naturales 
entre sí y con los sistemas sociales. No 
hay dos crisis separadas, una ambiental y 
otra social, sino una sola y compleja crisis 
socio-ambiental» (139).

1. Ecología ambiental, económica y so-
cial (138-142)

2. Ecología cultural (143-146)
3. Ecología de la vida cotidiana (147-

155)
4. El principio del bien común (156-158)
5. La justicia entre las generaciones 

(159-162)

1. Ecología ambiental, económica y 
social: todo está conectado. Tiempo y es-
pacio, componentes físicos, químicos y 
biológicos del planeta forman una red que 
no terminamos de entender. Los conoci-
mientos fragmentados y aislados deben 
integrarse en una visión más amplia, que 

universalmente válidos, las leyes sólo se 
entenderán como imposiciones arbitrarias 
y como obstáculos a evitar» (122-123).

- La necesidad de defender el trabajo: en 
la ecología integral «es indispensable inte-
grar el valor del trabajo» (124). Todos deben 
tener acceso a él, porque el trabajo es «par-
te del sentido de la vida en esta tierra, ca-
mino de maduración, de desarrollo humano 
y de realización personal» (128), y en cam-
bio, «Dejar de invertir en las personas para 
obtener un mayor rédito inmediato es muy 
mal negocio para la sociedad» (128). Para 
que todos puedan beneficiarse realmente 
de la libertad económica, «a veces puede 
ser necesario poner límites a quienes tienen 
mayores recursos y poder financiero» (129).

- La innovación biológica a partir de la 
investigación: se refiere principalmente a 
la cuestión de los organismos genética-
mente modificados (OGM), que son «una 
cuestión de carácter complejo» (135). Si 
bien «en algunas regiones su utilización 
ha provocado un crecimiento económico 
que ayudó a resolver problemas hay difi-
cultades importantes que no deben ser re-
lativizadas» (134), a partir de la «concen-
tración de tierras productivas en manos de 
pocos» (134). El Papa Francisco piensa en 
particular en los pequeños productores y 
trabajadores rurales, en la biodiversidad, 
la red de ecosistemas. Es, pues, necesario 
«asegurar una discusión científica y social 
que sea responsable y amplia, capaz de 
considerar toda la información disponible 
y de llamar a las cosas por su nombre» a 
partir de «líneas de investigación libre e 
interdisciplinaria» (135).

IV. Una ecología integral (137)
El núcleo de la propuesta de la Encícli-

ca es una ecología integral como nuevo 
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de dominio» (155).
4. El principio del bien común: la eco-

logía integral «es inseparable de la noción 
de bien común» (158); en el mundo con-
temporáneo, en el que «donde hay tantas 
inequidades y cada vez son más las per-
sonas descartables, privadas de derechos 
humanos básicos», esforzarse por el bien 
común significa tomar decisiones solida-
rias basadas en «una opción preferencial 
por los más pobres» (158).

5. La justicia entre las generaciones: 
el bien común atañe también a las gene-
raciones futuras: «no se puede hablar de 
desarrollo sostenible sin una solidaridad 
entre las generaciones» (159), pero sin ol-
vidar a los pobres de hoy, a los que queda 
poco tiempo en esta tierra y que no pue-
den seguir esperando.

V. Algunas líneas de orientación y de 
acción (163)

Este capítulo afronta la pregunta sobre 
qué podemos y debemos hacer. Los aná-
lisis no bastan: se requieren propuestas 
«de diálogo y de acción que involucren a 
cada uno de nosotros y a la política inter-
nacional» (15), y «que nos ayuden a salir 
de la espiral de autodestrucción en la que 
nos estamos sumergiendo» (163). Para el 
Papa Francisco es imprescindible que la 
construcción de caminos concretos no se 
afronte de manera ideológica, superficial 
o reduccionista. Para ello es indispensable 
el diálogo, término presente en el título de 
cada sección de este capítulo: «Hay discu-
siones sobre cuestiones relacionadas con 
el ambiente, donde es difícil alcanzar con-
sensos. [...] la Iglesia no pretende definir 
las cuestiones científicas ni sustituir a la 
política, pero invito a un debate honesto 

considere «interacción entre los ecosiste-
mas y entre los diversos mundos de refe-
rencia social» (141) e invierta también a 
nivel institucional, porque «la salud de las 
instituciones de una sociedad tiene conse-
cuencias en el ambiente y en la calidad de 
vida humana» (142).

2. Ecología cultural: «la ecología tam-
bién supone el cuidado de las riquezas 
culturales de la humanidad en su sentido 
más amplio» (143). Hace falta integrar la 
perspectiva de los derechos de los pue-
blos y de las culturas con el protagonismo 
de los actores sociales locales a partir de 
la propia cultura, con una «especial aten-
ción a las comunidades aborígenes» (146).

3. Ecología de la vida cotidiana: la eco-
logía integral incorpora también la vida co-
tidiana, a la que la Encíclica presta espe-
cial atención, en particular a la del ambien-
te urbano. El ser humano tiene una gran 
capacidad de adaptación y «es admirable 
la creatividad y la generosidad de perso-
nas y grupos que son capaces de revertir 
los límites del ambiente [...], aprendiendo 
a orientar su vida en medio del desorden 
y la precariedad» (148). A pesar de todo, 
un desarrollo auténtico presupone un 
mejoramiento integral de la calidad de la 
vida humana: espacios públicos, vivienda, 
transporte, etc. (150-154). La dimensión 
humana de la ecología implica también «la 
necesaria relación de la vida del ser huma-
no con la ley moral escrita en su propia na-
turaleza» (155). También «nuestro propio 
cuerpo nos sitúa en una relación directa 
con el ambiente y con los demás seres vi-
vientes. La aceptación del propio cuerpo 
como don de Dios es necesaria para aco-
ger y aceptar el mundo entero como rega-
lo del Padre y casa común, mientras una 
lógica de dominio sobre el propio cuerpo 
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La política y la economía deben salir de la 
lógica eficientista e inmediatista, centrada 
sobre el lucro y el éxito electoral a corto 
plazo.

3. Favorecer debates sinceros y hones-
tos: Evaluar y analizar las empresas des-
de el punto de vista ambiental y social es 
indispensable para no dañar a las pobla-
ciones menos aventajadas (182-188). Es 
necesario favorecer el desarrollo de proce-
sos decisionales honestos y transparentes 
para poder “discernir” cuáles son las polí-
ticas e iniciativas empresariales que con-
llevarán un «auténtico desarrollo integral» 
(185). En particular, el estudio del impacto 
ambiental de un nuevo proyecto «requiere 
procesos políticos transparentes y sujetos 
al diálogo, mientras la corrupción que es-
conde el verdadero impacto ambiental de 
un proyecto a cambio de favores suele lle-
var a acuerdos espurios que evitan infor-
mar y debatir ampliamente» (182).

4. Política y economía en diálogo para 
la plenitud humana: la crisis global es la 
ocasión para desarrollar «una nueva eco-
nomía más atenta a los principios éticos y 
para una nueva regulación de la actividad 
financiera parasitaria» (189), también por-
que «el ambiente es uno de esos bienes 
que los mecanismos del mercado no son 
capaces de defender o de promover ade-
cuadamente» (190). Una mirada diversa 
nos permite darnos cuenta de que «des-
acelerar un determinado ritmo de pro-
ducción y de consumo puede dar lugar a 
otro modo de progreso y desarrollo. Los 
esfuerzos para un uso sostenible de los 
recursos naturales no son un gasto inútil, 
sino una inversión que podrá ofrecer otros 
beneficios económicos a mediano plazo.» 
(191). Yendo más lejos, sería necesario «re-
definir el progreso» (194), vinculándolo al 

y transparente, para que las necesidades 
particulares o las ideologías no afecten al 
bien común» (188)

1. El diálogo sobre el ambiente en la po-
lítica internacional (164-175)

2. El diálogo hacia nuevas políticas na-
cionales y locales (176-181)

3. Favorecer debates sinceros y hones-
tos (182-188)

4. Política y economía en diálogo para 
la plenitud humana (189-198)

5. Las religiones en el diálogo con las 
ciencias (199-201)

1. El diálogo sobre el ambiente en la po-
lítica internacional: «La interdependencia 
nos obliga a pensar en un solo mundo, en 
un proyecto común», proponiendo solu-
ciones a «partir de una perspectiva global 
y no sólo en defensa de intereses de algu-
nos países» (164). La Encíclica no teme for-
mular un juicio severo sobre las dinámicas 
internacionales recientes: «las Cumbres 
mundiales sobre el ambiente de los últi-
mos años no respondieron a las expecta-
tivas porque, por falta de decisión política, 
no alcanzaron acuerdos ambientales glo-
bales realmente significativos y eficaces» 
(166). Se necesita, por el contrario, como 
los Pontífices han repetido muchas veces 
a partir de la Pacem in terris, formas e ins-
trumentos eficaces para una gobernanza 
global (175): «necesitamos un acuerdo 
sobre los regímenes de gobernanza global 
para toda la gama de los llamados “bienes 
comunes globales”» (174).

2. El diálogo hacia nuevas políticas 
nacionales y locales: a nivel local «puede 
generar una mayor responsabilidad, un 
fuerte sentido comunitario, una especial 
capacidad de cuidado y una creatividad 
más generosa» (179) por la propia tierra. 
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3 2. Educación para la alianza entre hu-

manidad y ambiente (209-215)
3. La conversión ecológica (216-221) 4. 

Gozo y paz (222-227)
5. Amor civil y político (228-232)
6. Los signos sacramentales y el des-

canso celebrativo (233-237)
7. La Trinidad y la relación entre las cria-

turas (238-240)
8. La Reina de todo lo creado (241-242)
9. Más allá del sol (243-246)

1. Apostar por otro estilo de vida: a 
pesar del relativismo práctico y de la cul-
tura consumista, «no todo está perdido, 
porque los seres humanos, capaces de 
degradarse hasta el extremo, también 
pueden sobreponerse, volver a optar 
por el bien y regenerarse, más allá de 
todos los condicionamientos mentales 
y sociales que les impongan [...] No hay 
sistemas que anulen por completo la 
apertura al bien, a la verdad y a la belle-
za, ni la capacidad de reacción que Dios 
sigue alentando desde lo profundo de 
los corazones humanos. A cada persona 
de este mundo le pido que no olvide esa 
dignidad suya que nadie tiene derecho a 
quitarle» (205).

Cambiar de estilo de vida y opciones 
de consumo puede ejercer «presión sobre 
quien detenta el poder político, económi-
co y social» (206). «Cuando somos capa-
ces de superar el individualismo, realmen-
te se puede desarrollar un estilo de vida 
alternativo y se vuelve posible un cambio 
importante en la sociedad» (208).

2. Educar en la alianza entre humanidad 
y ambiente: no minusvaloremos la impor-
tancia de la educación ambiental, capaz de 
transformar gestos y hábitos cotidianos, 
desde la reducción en el consumo de agua 

mejoramiento de la calidad real de la vida 
de las personas. Al mismo tiempo « no se 
puede justificar una economía sin política 
» (196), llamada a asumir un nuevo enfo-
que integral.

5. Las religiones en diálogo con las 
ciencias: las ciencias empíricas no explican 
completamente la vida, y las soluciones 
técnicas serán ineficaces «si se olvidan las 
grandes motivaciones que hacen posible 
la convivencia, el sacrificio, la bondad» 
(200), que suelen expresarse con el len-
guaje de las religiones. En todo caso habrá 
que interpelar a los creyentes a ser cohe-
rentes con su propia fe y a no contradecirla 
con sus acciones. Las religiones deben en-
trar en «un diálogo entre ellas orientado al 
cuidado de la naturaleza, a la defensa de 
los pobres, a la construcción de una red de 
respeto y de fraternidad» (201), así como 
un diálogo entre las ciencias ayuda a su-
perar el aislamiento disciplinar. «También 
se vuelve necesario un diálogo abierto y 
amable entre los diferentes movimientos 
ecologistas» (201). El camino del diálogo 
requiere paciencia, ascesis y generosidad.

VI. Educación y espiritualidad ecológica 
(202)

El último capítulo va al centro de la 
conversión ecológica a la que invita la En-
cíclica. Las raíces de la crisis cultural son 
profundas y no es fácil rediseñar hábitos 
y comportamientos. La educación y la 
formación siguen siendo desafíos clave: 
«todo cambio necesita motivaciones y un 
camino educativo» (15); esto atañe a to-
dos los ambientes educativos, en primer 
lugar «la escuela, la familia, los medios de 
comunicación, la catequesis» (213).

1. Apostar por otro estilo de vida (203-
208)
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sido asumida por Dios. El cristianismo no 
rechaza la materia y la corporeidad, sino 
que las valora plenamente. En particular la 
Eucaristía «La Eucaristía une el cielo y la 
tierra, abraza y penetra todo lo creado. [...]
Por eso, la Eucaristía es también fuente de 
luz y de motivación para nuestras preocu-
paciones por el ambiente, y nos orienta a 
ser custodios de todo lo creado» (236).

7. La Trinidad y la relación entre las 
criaturas: «Para los cristianos, creer en un 
solo Dios que es comunión trinitaria lleva 
a pensar que toda la realidad contiene en 
su seno una marca propiamente trinitaria» 
(239). También la persona humana está 
llamada a asumir el dinamismo trinitario, 
saliendo de sí «para vivir en comunión con 
Dios, con los otros y con todas las criatu-
ras» (240).

8. La Reina de todo lo creado: María, 
que cuidó a Jesús, ahora vive con Él y es 
Madre y Reina de todo lo creado: «todas 
las criaturas cantan su belleza» (241). 
Junto a ella, José aparece en el Evangelio 
como el hombre justo y trabajador, lleno 
de la ternura que es propia de los real-
mente fuertes. Ambos pueden enseñarnos 
y motivarnos a proteger este mundo que 
Dios nos ha entregado.

9. Más allá del sol: Al final nos encontra-
remos frente a la infinita belleza de Dios: 
«La vida eterna será un asombro compar-
tido, donde cada criatura, luminosamente 
transformada, ocupará su lugar y tendrá 
algo para aportar a los pobres definitiva-
mente liberados» (243). Nuestras luchas y 
nuestra preocupación por este planeta no 
nos quitan el gozo de la esperanza, por-
que «En el corazón de este mundo sigue 
presente el Señor de la vida que nos ama 
tanto» (245) y su amor siempre nos lleva 
a encontrar nuevos caminos. Laudato si’.

a la separación de residuos o el «apagar 
las luces innecesarias» (211).

3. La conversión ecológica: la fe y la 
espiritualidad cristianas ofrecen profun-
das motivaciones para «para alimentar 
una pasión por el cuidado del mundo», 
siguiendo el modelo de san Francisco de 
Asís y sabiendo que el cambio individual 
no basta. «A problemas sociales se res-
ponde con redes comunitarias, no con la 
mera suma de bienes individuales» (219). 
La conversión ecológica implica gratitud y 
gratuidad, y desarrolla la creatividad y el 
entusiasmo. (220).

4. Gozo y paz: vuelve la línea propuesta 
en la Evangelii gaudium: «“La sobriedad, 
que se vive con libertad y conciencia, es 
liberadora”» (223), así como «La felicidad 
requiere saber limitar algunas necesidades 
que nos atontan, quedando así disponibles 
para las múltiples posibilidades que ofrece 
la vida» (223). «Una expresión de esta acti-
tud es detenerse y dar gracias a Dios antes 
y después de las comidas» (227).

5. Amor civil y político: «Una ecología 
integral también está hecha de simples 
gestos cotidianos donde rompemos la ló-
gica de la violencia, del aprovechamiento, 
del egoísmo» (230), así como existe una 
dimensión civil y política del amor: «El 
amor a la sociedad y el compromiso por el 
bien común son una forma excelente de la 
caridad» (231). Florecen en la sociedad in-
numerables asociaciones que intervienen 
en favor del bien común y preservando el 
ambiente natural y urbano.

6. Los signos sacramentales y el des-
canso celebrativo: encontramos a Dios no 
sólo en la intimidad, sino también contem-
plando la creación, que es un signo de su 
misterio. Los Sacramentos muestran de 
manera privilegiada cómo la naturaleza ha 
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3 proper al seu poble com Déu està prop de 

nosaltres? I la proximitat de Déu és aques-
ta tendresa: em va ensenyar a caminar, 
sense Ell jo no sabria caminar en l’Esperit. 
I t’agafava pels braços però «tu no vas re-
conèixer que jo et cuidava». Tu et vas pen-
sar que t’espavilaries tot sol. Aquesta és 
la història de la vida de cadascun de nos-
altres. «I jo t’atreia amb llaços humans, 
no amb lleis punitives, amb llaços d’amor, 
amb lligams d’amor». L’amor lliga, però lli-
ga en la llibertat, lliga a deixar-te lloc per-
què responguis amb amor. «Jo era per a tu 
com els qui alcen una criatura i li besen les 
galtes i la besava, i m’inclinava i li donava 
de menjar». Digues-me, aquesta no és la 
teva història? Almenys és la meva histò-
ria. Cadascun de nosaltres pot llegir aquí 
la seva pròpia història. Digues-me: «Com 
et puc abandonar ara, com et puc lliurar a 
l’enemic?». Quan tenim por, quan tenim in-
seguretat, Ell ens diu: «però si vaig fer tot 
això per tu, com pots pensar que et deixa-
ré sol, que t’abandonaré?».

A les costes de Líbia, els 23 màrtirs cop-
tes estaven segurs que Déu no els abando-
nava i es van deixar degollar dient el nom 
de Jesús, perquè sabien que Déu, malgrat 
que els tallaven el cap, no els abandona-
va. «Com et puc tractar com un enemic? El 
meu cor es revolta dins de mi i s’encén tota 
la meva tendresa». Quan la tendresa de 
Déu s’encén, aquesta tendresa càlida – és 
l’únic capaç de calidesa i de tendresa- «no 
passaré per alt la ira pels pecats que vas 
fer, per les teves equivocacions, per adorar 
ídols, perquè jo sóc Déu, sóc el Sant enmig 
de tu». És una declaració d’amor de Pare 
als seus fills i a cadascun de nosaltres.

Quantes vegades penso que tenim por 
de la tendresa de Déu, i perquè tenim por 
de la tendresa de Déu, no deixem que s’ex-

Homilia del papa Francesc en la festivitat 
del Sagrat Cor

Roma, 12-6-2015

Tercer recés mundial de sacerdots. Basíli-
ca de Sant Joan de Laterà

En la primera lectura ens endinsem en 
la tendresa de Déu, tal com Déu explica al 
seu poble com el vol, com l’estima, com 
el cuida. I el que Déu diu al seu poble en 
aquesta lectura del profeta Osees, capítol 
11, en endavant, versicle primer en enda-
vant, ens ho diu a cadascun de nosaltres, 
i ens farà bé agafar aquest text en un mo-
ment de solitud, posar-nos en la presèn-
cia de Déu i escoltar quan ens diu això: 
«quan tu eres un noi jo et vaig estimar, 
et vaig estimar des de nen, et vaig salvar, 
et vaig portar d’Egipte, et vaig salvar de 
l’esclavitud, de l’esclavitud del pecat, de 
l’esclavitud de l’autodestrucció, i de totes 
les esclavituds que cadascú coneix, que va 
tenir o té dins. Jo et vaig salvar, jo et vaig 
ensenyar a caminar».

Quin goig escoltar Déu que m’ensenya 
a caminar; l’Omnipotent s’abaixa i m’ense-
nya a caminar. Recordo aquesta frase del 
Deuteronomi, quan Moisès diu al seu po-
ble, «escolteu vosaltres que sou tan durs 
de bescoll», ¿quan vau veure un Déu tan 

[ ]Santa Seu
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de Crist avui i és el que en aquesta missa 
demano per a vosaltres i també per a mi. 

Paraules del Sant Pare en el 10è aniversa-
ri de la diòcesi

Madrid, 25-2-015

Excel·lència Reverendíssima:
Per encàrrec de la Secretaria d’Estat de 

Sa Santedat li envio el missatge següent:
“Excm. Mons. Agustí Cortés Soriano, 

bisbe de Sant Feliu de Llobregat, en ocasió 
del 10è aniversari de la creació de la Diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat, em plau 
transmetre a la vostra excel·lència la cor-
dial salutació del papa Francesc, així com 
als preveres, diaques, seminaristes, reli-
giosos, religioses i poble fidel d’aquesta 
estimada església particular. Sa santedat 
s’alegra amb aquesta efemèride, alhora 
que s’uneix espiritualment a l’acció de grà-
cies al senyor pels abundants fruits de vida 
cristiana aconseguits durant aquests anys 
d’intensa i fecunda labor evangelitzadora.

En aquesta circumstància, el sant pare 
els encoratja a continuar enfortint la vida 
de comunió en la fe, intensificant els esfor-
ços perquè no manqui a ningú el testimoni-
atge veraç d’una caritat ardent que tradu-
eixi en obres la pregària fervent i l’escolta 
atenta de la Paraula de Déu, que il·lumina, 
transforma i consolida el poble de Déu que 
pelegrina en aquesta formosa terra.

En aquest dia joiós, el summe pontífex 
confia a la protecció de la Mare de Déu 
de Montserrat tots els fidels de la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat i, com a signe 
d’abundants dons divins, els imparteix amb 
afecte la implorada benedicció apostòlica.

Cardenal Pietro Parolin
Secretari d’Estat de Sa Santedat

perimenti en nosaltres i per això tantes 
vegades som durs, severs, punitius, som 
pastors sense tendresa. Què ens diu Jesús 
en el capítol 15 de Lluc, d’aquell pastor 
que va notar que tenia solament noranta-
nou ovelles i li’n faltava una, que les va 
deixar ben cuidades, tancades amb pany i 
clau i se’n va anar a buscar l’altra, que es-
tava perduda entre els esbarzers i no la va 
pegar, no la va reptar; la va agafar amb els 
seus braços, en les seves espatlles i la va 
portar i la va guarir, si estava ferida. ¿Fas 
tu el mateix amb els teus feligresos, quan 
notes que falta algú en el ramat o ens hem 
acostumat a ser una Església que té una 
sola ovella en el ramat i deixem que les 
noranta-nou es perdin a la muntanya? Les 
teves entranyes de tendresa es commo-
uen? Ets pastor d’ovelles o t’has convertit 
en un pentinador, en un perruquer d’una 
sola ovella exquisida, perquè et busques a 
tu mateix i t’oblides de la tendresa que et 
va donar el teu Pare, tal com t’explica aquí, 
en el capítol 11 d’Osees, i t’oblides de la 
seva tendresa. El cor de Crist és la tendre-
sa de Déu: «Com puc jo lliurar-te, com puc 
jo abandonar-te? Quan estàs sol, desori-
entat, perdut, vine a mi que jo et salvaré, 
jo et consolaré».

Avui us demano en aquest Recés que 
sigueu pastors amb tendresa de Déu, que 
deixeu el fuet penjat a la sagristia i si-
gueu pastors amb tendresa, fins i tot amb 
els qui us porten més problemes. És una 
gràcia, és una gràcia divina. Nosaltres no 
creiem en un Déu eteri, creiem en un Déu 
que es va fer carn, que té un cor, i aquest 
cor avui ens parla així: «veniu a mi els qui 
esteu cansats i afeixugats, jo us alleujaré, 
però als meus, als meus petits tracteu-los 
amb tendresa, amb la mateixa tendresa 
amb què els tracto jo». Això ens diu el cor 
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Lliurament de la Creu Sant Jordi a Mn. Jo-
sep Maria Aragonès i altres autoritats
 
Barcelona, 5-5-2015 

Mn. Josep Maria Aragonès, la comunitat de 
Monges Benedictines del monestir de sant 
Daniel de Girona, la fundació Hospital de 
Sant Pau i Santa Tecla i el Grup de treball 
estable de les religions, entre d’altres per-
sones i entitats, guardonats amb la creu 
de sant Jordi.

Ahir, 4 de maig al vespre d’aquest any 
2015, al Gran Teatre del Liceu de Barcelo-
na, el Molt Hble. Artur Mas, President de la 
Generalitat, va lliurar la Creu de Sant Jordi 
a 27 personalitats i 15 entitats que s’han 
destacat en el servei a Catalunya en el pla 
cívic i cultural.

La Creu de Sant Jordi és un dels màxims 
reconeixements que pot rebre una perso-
na o una entitat per part de la Generalitat 
de Catalunya. La distinció es va crear el 
1981 amb la finalitat de distingir les per-
sones naturals o jurídiques que, pels seus 
mèrits, hagin prestat serveis destacats a 
Catalunya.

El sacerdot Mn. Josep Maria Aragonès 
i Rebollar, prevere de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat i canonge emèrit de la 
Catedral de Barcelona, ha estat guardonat 

Li asseguro la meva pregària per aques-
ta intenció a fi que, el feliç esdeveniment, 
encoratgi i estimuli el compromís i el di-
namisme vers Crist d’aquesta estimada 
Església particular, i aprofito l’avinentesa 
per a saludar-lo fraternalment en Crist.

Mons. Renzo Fratini
Nunci apostòlic

[ ]Altres
informacions
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entre les creences i la col·laboració, per 
contribuir a un món humanament més res-
pectuós, culturalment més plural i social-
ment més inclusiu”. 

Han assistit a l’acte, molt concorregut, 
el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís 
Martínez Sistach, l’arquebisbe de Tarra-
gona, Jaume Pujol, l’arquebisbe d’Urgell, 
Joan-Enric Vives, el bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat, Agustí Cortés, el bisbe de Giro-
na, Francesc Pardo i l’abat de Montserrat, 
Josep Maria Soler, entre d’altres persona-
litats.

“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 va-
luosament a la dinamització del municipi 
de Torrelavit i del Penedès amb diverses 
iniciatives, moltes de les quals adreçades 
a infants i joves”. 

Entre les entitats, ha rebut la Creu de 
Sant Jordi, en forma de placa, la Comuni-
tat de Monges Benedictines del Monestir 
de Sant Daniel de Girona, “en la celebració 
del mil·lenari d’aquest cenobi, creat a par-
tir 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 en el mateix lloc on va néixer, 
la integren actualment set monges que te-
nen un ampli suport social i que promouen 
el paper del monestir com a referent de pa-
trimoni i impulsor de cultura”. 

La Fundació Hospital de Sant Pau i 
Santa Tecla, entitat vinculada a un centre 
sanitari creat fa 550 anys, amb orígens al 
segle XII, l’ha rebuda “per la seva contri-
bució continuada a la salut i el benestar 
de la ciutat de Tarragona i del seu entorn. 
Cal destacar-ne l’atenció a les persones de 
qualsevol condició, incloses les més des-
valgudes, i la seva capacitat d’adaptació 
a les vicissituds històriques i a les noves 
necessitats sanitàries i socials”.

El Grup de Treball Estable de les Reli-
gions (GTER) ha estat guardonat “com a 
entitat pionera a la península Ibèrica i de 
referència a Europa en el seu àmbit. L’in-
tegren representants de diverses confes-
sions que fan del diàleg interreligiós una 
base de convivència, de pedagogia i d’ac-
ció des de valors com la pau, l’harmonia 
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UN NOU CONCEPTE EN SERVEIS FUNERARIS

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

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

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

24 hores / 365 dies
902 231 132

www.sfbsa.es  www.memora.es

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

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


