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Escrits
dominicals

El poder dels dèbils (5-7-2015)
El món és gestionat pel poder, els poderosos mouen el món. Però, qui són els poderosos? No és fàcil respondre aquesta
pregunta.
En una recent trobada de professors
universitaris, a l’hora de subratllar la responsabilitat de la institució universitària
per al futur de la cultura i de la societat
en general, es va arribar a afirmar que en
realitat avui els centres de poder estaven
amagats i no coincidien exactament amb
les institucions que “oficialment” tenen
aquesta funció.
En principi hi ha molts camps de poder:
la ideologia, l’economia, la política, la cultura en general, amb els seus múltiples
espais, com l’art, l’esport, la moda, etc.
Cada camp sembla que té els seus propis
caps. Però, pot dir-se que hi ha qui “manen
més”, tenen més poder, encara que envaeixin altres terrenys més enllà dels propis? Es poden identificar “els poderosos
d’aquest món”, usant l’expressió de Jesús
(cf. Mc 10,42)?
Aquests últims temps la política està
molt present en la nostra atenció. La política és l’art d’exercir el poder, en principi, al
servei del bé comú. Com més “messiànic”
(salvador, transformador, radical) és qui
governa, més poder necessita acumular,

més espais de poder tendeix a controlar.
No entrem a discutir la intenció d’un polític
governant o un altre.
És freqüent escoltar que el més poderós, per sobre dels polítics, els investigadors, els ideòlegs, els artistes, etc., és
sens dubte el diner. Però els diners no són
ningú, sempre són “d’algú” que en té i en
gaudeix.
El poder en si no és dolent. Des del nostre punt de vista, la qualificació moral del
poder depèn de la resposta a tres preguntes: d’on procedeix, com s’exerceix i quina
finalitat persegueix.
Tot això ve al cas a propòsit d’una frase
sorprenent de sant Pau:
“Així que prefereixo gloriar-me de ser
feble… Com més feble em sento, tant més
fort sóc” (2Co 12,9-10).
Qui escolti aquestes paraules, tal com
sonen, pensarà que sant Pau està malalt
de masoquisme. No tenen cap lògica, si
més no cap lògica que coincideixi amb la
del poder. Sovint diem que som cristians
per transformar la realitat. Com ho farem
si seguim sant Pau?
Em va impactar en el seu moment la
lectura del llibre de Tatiana Goritchéva La
força dels dèbils. El seu argument és justament mostrar el poder transformador que
a Rússia han tingut els més febles, en el
context d’un govern i un estat absolutament poderós, com era el comunisme. Només que aquests febles eren els “starzy”,
aquells compromesos amb una vida de
pobresa radical, dedicats a l’oració del cor,
ascetes que oferien el seu buit a la plenitud de l’amor de l’Esperit Sant. Per a l’autora ells eren focus de profunda i autèntica
transformació del món.
S’entén quan llegim la cita completa de
sant Pau:

“(Em va dir Jesús:) ‘El meu amor és
tot el que necessites. En la teva
feblesa actua el meu poder’. Per això
em gloriaré sobretot de les meves
febleses, perquè reposi sobre meu
el poder del Crist. Per tant, accepto
de bon grat les febleses, les injúries,
les adversitats, les persecucions i les
angoixes per causa de Crist. Perquè
quan sóc feble és quan sóc realment
fort” (2Co 12,7-10).
L’evangelització des de la pobresa
(12-7-2015)
Estem convençuts del missatge de sant
Pau: quan som febles, llavors som forts,
amb la fortalesa de l’Esperit de Crist. Una
paradoxa difícil d’explicar i contradictòria
per a la lògica del poder, quan sabem que
Crist va acabar fracassat en la Creu.
La nostra convicció s’estén a tots els
àmbits de la vida cristiana. Però, quan apliquem aquest criteri de la força dels febles al
treball evangelitzador, el resultat sembla encara més paradoxal, fins al punt de veure’ns
temptats d’introduir una certa excepció:
D’acord que, en cristià, els febles són forts;
però, ¿com podrem evangelitzar si no tenim
mitjans de penetració en el món, si no fem
servir els mitjans que el món té per comunicar-se, canviar la realitat, influir en la cultura? Necessitem institucions, formació, instruments, agents; mitjans de comunicació,
com emissores, revistes, periòdics, xarxes
d’internet; o institucions educatives, com
col·legis, universitats, fundacions, associacions, etc. Tot això ho considerem necessari
i, no obstant això, diguem-ho clarament i
sense rubor, són instruments de poder.
En aquest context escoltem les paraules de Jesús:

“Els instruïa dient: No prengueu res
per al camí, fora del bastó: ni pa, ni
sarró, ni cap moneda. Poseu-vos les
sandàlies, però no us emporteu dos
vestits” (Mc 6,8).
Llavors la pobresa i la feblesa, l’absència de poder, que ha de viure tot deixeble
de Crist, no solament no se li dispensa, a
l’evangelitzador, sinó que en el seu cas
apareix d’una forma encara més explícita.
Com entendre-ho?
Dèiem que el poder en si no és dolent;
que tot depenia del seu origen, de la manera com és exercit i de la seva finalitat. Això
també serveix per al “poder que necessita
l’evangelitzador”. Aquest ha de tenir “capacitat” evangelitzadora, preparació, habilitat per a la comunicació, coneixements,
organització… El problema és que el poder
constitueix també una temptació: s’enganxa i s’instal·la amb sorprenent facilitat en
el cor d’aquell que l’ostenta. És semblant
a la riquesa. Allò que només està al servei,
pot esdevenir “senyor” que mana i exigeix.
Quan Jesús ordena la pobresa de
l’evangelitzador està pensant a deixar ben
clar que l’únic poder, l’única riquesa, que
l’evangelitzador ha de posseir és el poder
de la Paraula, el poder de l’Evangeli, el seu
únic tresor. La missió que se li ha encomanat és la seva única seguretat, el seu únic
suport. Tota la resta ha de servir al propòsit de transmetre l’Evangeli. Allò que no
serveixi, o perjudiqui per ser contrari, ha
de ser llançat. L’exigència de pobresa en
l’evangelitzador es basa en molt diverses
raons:
- Com es pot transmetre l’evangeli als
pobres si anem revestits d’abundant
poder i riquesa?
- Com aconseguirà l’evangelitzador ser
lliure en els seus gestos i les seves
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paraules si està lligat a les condicions
del poder?
- Com aconseguirà que la resposta
de qui l’escolta es dirigeixi a Déu, i
només a Ell, si l’única cosa que brilla
en la seva tasca evangelitzadora és la
seva saviesa, la seva habilitat, la seva
categoria personal?
Beneït l’evangelitzador pobre que
transparenta la resplendor de l’Evangeli.
Lloat sigueu, Senyor meu (19-7-2015)
Per aquestes dates gran part de la població està de vacances. El retorn al mar o a
la muntanya, el viatge a llocs i països de
geografia o cultura diferents de l’habitual, fan summament oportuna la lectura de
l’encíclica Laudato si’ del papa Francesc.
És un text de Doctrina Social de l’Església
per pensar, per pregar, per comprometre’s.
Com és sabut, aquesta encíclica llança un missatge profètic al món des d’allò
que anomenem “l’ecologia cristiana”. La
nostra fe en la creació ens diu que el sentit i el destí de la naturalesa i del cosmos
en general estan estretament lligats a la
humanitat: aquesta rep el món i “l’humanitza” sense destruir-lo, ja que la destrucció del cosmos suposa la mort del mateix
ésser humà. En el projecte de Déu Pare
creador, la persona humana és col·locada
en un jardí de fruits bells i saborosos a
fi que, treballant-lo, li serveixi d’hàbitat,
aliment i gaudi estètic. D’aquí es deriva
una moral, una virtut ecològica, que ha
de marcar el nostre tracte del món natural. Aquesta moral ecològica afecta així
pràcticament tots els camps de la vida
personal i social.
El turisme vacacional seria, en aquest
sentit, una gran oportunitat per viure

aquest missatge. Tenim, no obstant això,
una dificultat: resulta preocupant que,
tret de valuoses excepcions, el turisme
vacacional no és en realitat una trobada
amb la naturalesa, sinó la prolongació del
propi món a un altre lloc, a tot estirar ornat amb detalls exòtics, que li donen un
cert atractiu. I si la nostra forma de viure habitualment el nostre propi món, per
mantenir un nivell de benestar, explota
la naturalesa degradant-la, allà on anem
de turisme vacacional pot donar-se una
explotació de recursos naturals tan o més
greu. Els anomenats espais vacacionals
i de turisme, en general, són tan “civilitzats” com a les nostres ciutats. En ells
regeix la llei del mercat amb la mateixa
prepotència i eficàcia que en el cor de la
civilització més avançada.
El discerniment que fa el papa, seguint
i desenvolupant la doctrina de tots els papes anteriors des de sant Joan XXIII, consisteix a atribuir la degradació de la naturalesa a una explotació incontrolada, que
brolla de l’ambició i de l’interès egoista
dels qui tenen el poder sobre la tècnica i
els mitjans de producció. La “qüestió ecològica” és per això una qüestió essencialment moral.
A partir d’aquí es deriven les crides a
les instàncies polítiques i econòmiques
internacionals perquè s’adoptin mesures
per “salvar el planeta”. Però també se’n
deriven les pautes de conducta de persones i grups que en la vida quotidiana hem
d’evitar tota explotació que degradi irreversiblement la terra. L’ecologia del cosmos i l’ecologia humana van juntes.
Hem anat subratllant “el poder dels febles” i la “virtualitat de la pobresa”. No és
casualitat que el patró de l’ecologia catòlica sigui sant Francesc d’Assís, com ho va

proclamar sant Joan Pau II. I no és casualitat que els qui més degraden la naturalesa
siguin els qui més exploten altres éssers
humans.
- Som convidats a respectar, admirar,
perfeccionar, totes les coses creades.
- La millor manera de fer-ho és estimarles.
- La manera més perfecta d’estimar és
desprendre’s i renunciar a tota mena
de domini sobre allò que s’estima.
És l’amor a l’ésser humà el que està en
joc.
¿Serà possible que en acabar les vacances pugui brollar del nostre interior
quelcom semblant al Càntic de les criatures de sant Francesc i que lloem Déu per
la fraternitat estesa al sol, la lluna, l’aigua,
el foc…?
Lloat sigueu, Senyor meu (II) (26-7-2015)
No hi ha experiència cristiana que es doni
fora de la vida i no hi ha circumstància de
la vida que estigui al marge de l’experiència cristiana. Les vacances inclouen normalment experiències molt diverses, almenys experiències que trenquen amb la
vida normal de cada dia. ¿Seria massa demanar que tot això estigués amarat d’una
vivència religiosa cristiana, d’aquella vivència que intensifica el goig, aporta pau
en el descans, sense oblidar el compromís
de la virtut?
L’encíclica Laudato si’ del papa Francesc no s’entén si un no se situa en l’angle que li correspon del triangle “persona
humana – món – Déu”. La carta encíclica
conté molts missatges que sintonitzen
amb la sensibilitat moderna respecte de
l’ecologia. En aquest sentit, com diu el
mateix papa, serveix per dialogar amb la

societat i la cultura actuals; també amb
altres confessions religioses. Però la seva
força, la seva argumentació, la profunditat
de la seva proposta moral, no es podrà
comprendre ni viure, tret que es comparteixi la visió cristiana de la relació entre la
persona humana i el món creat des de la
perspectiva del Déu Pare de Jesucrist. Una
visió que té les seves arrels en la tradició
jueva del Déu creador i provident, Senyor
del món i de la història.
No és el mateix caminar entre muntanyes, respirar l’aire pur de l’altura, refrescar-s’hi amb aigua neta nascuda en el
desglaç, descansar a l’ombra d’un bosc de
fajos, beure de la font, deixar-se penetrar
pel so de l’aigua impetuosa i pel cant dels
ocells, aspirar l’aroma del bosc, gaudir alhora de la companyia de bones amistats,
vivint tot això com un regal del Déu que
ens estima, un bé creat i destinat a tots els
homes i dones del món, que experimentar
això mateix com el gaudi d’una cosa anònima de la qual som simples propietaris.
Diríem el mateix de qualsevol experiència
pròpia de les vacances, encara que no estiguin directament vinculades a un contacte
amb la naturalesa.
No és el mateix, no només pel que fa a
la vivència íntima, és a dir, a l’experiència
religiosa, sinó també a la conducta moral.
M’atreviria a dir que no és el mateix fins i
tot pel que fa al gaudi estètic, perquè una
cosa és gaudir d’una cosa bella, i una altra gaudir de quelcom bell que, a més, ens
ha estat regalat per amor. ¿No són un cim
de l’ecologia aquelles paraules de sant
Joan de la Creu, que expressen la resposta de les criatures (“bosques y espesuras,
plantados por la mano del Amado, prado
de verduras, de flores esmaltado”) a la
interpel·lació de l’ànima enamorada?:
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“Mil gracias derramando
pasó por esos setos con presura
e, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de su hermosura”
(Cántico Espiritual, 5)
L’encíclica papal està farcida de denúncies i propostes morals. Algunes apel·len
al simple instint de conservació: “destruint la naturalesa, destruïm la humanitat”.
Però la crida és molt més positiva i joiosa:
la naturalesa és la casa comuna, gaudirne com a do, conservar-la, perfeccionar-la
i compartir-la com a germans, fills d’un
mateix Pare, és tota una virtut, la virtut de
l’ecologia humana.

[ ]
Cartes i
exhortacions
pastorals

Carta de benvinguda als turistes
Estimats en el Senyor:
Rebeu la nostra més cordial benvinguda a
la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Desitgem oferir-vos una acollida fraterna en
els nostres llocs de reunió, de culte, o de
patrimoni artístic.
Voldríem que, en venir aquí i estar entre
nosaltres, no us sentíssiu estranys, sinó
que us hi trobéssiu compartint tot allò que
ens uneix. El nostre objectiu és fer tots els
possibles per comunicar amb vosaltres i
viure junts la fe i la comunió pròpia dels
membres d’un mateix Poble: que la llunyania de la vostra residència habitual no sigui
obstacle per a compartir comunitàriament
allò que portem a dins, personalment, i
que fonamenta la nostra vida estiguem
on estiguem: el goig de creure, d’esperar
i d’estimar en l’Esperit. Per la nostra part,
desitgem servir-vos en aquest compromís.
Al mateix temps us invitem a aprofitar
aquest temps de descans per aprofundir
en vivències profundament humanes i espirituals. En efecte, aquest és un temps
propici per a acréixer l’amistat, l’oració, la
fruïció agraïda dels béns naturals i culturals, el coneixement de persones i d’ambients distints dels habituals, la reflexió, la
participació en l’alegria i en la festa sana...

Tot contribueix al veritable descans, que
no consisteix només en la compensació
de la duresa de la vida de cada dia, sinó a
recuperar la pau i l’equilibri que permeten
viure-la amb més coratge i esperança.
Que no falti, dintre d’aquesta vivència
espiritual, el record dels més necessitats,
dels qui no poden fruir de vacances per falta de recursos, dels qui estan a l’atur o, en
general, sofreixen les estretors pròpies de
la crisi econòmica.
Pot ser que aquest temps de descans
signifiqui, en el pla provident de Déu,
una ocasió propícia per a revifar forces o
fer descobriments nous, que ens obrin a
l’esperança. En aquest sentit, rebeu una
invitació especial a participar en la vida litúrgica dels nostres pobles i comunitats
cristianes, ja sigui en l’Eucaristia dominical, ja sigui en les diferents manifestacions
religioses i populars. De tot això, també en
surt beneficiada l’existència quotidiana,
que troba en la celebració del misteri la
seva font de llum i de vida.
Que Déu us beneeixi,
+ Agustí Cortés Soriano.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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[ ]
Decrets

Decret 13/15. Dispensa de la Festa de
Sant Jaume Apòstol
Sant Feliu de Llobregat, 20-7-2015
Atès que la festa litúrgica de sant Jaume
Apòstol és de precepte,
Atès que el calendari laboral de la Generalitat de Catalunya d’aquest any disposa que el dia 25 de juliol, festa de sant
Jaume Apòstol, és dia feiner,
Atesa la importància d’aquesta festa
dins el calendari de l’Església i preveient
les dificultats dels fidels per a conciliar
l’horari laboral amb l’assistència a la celebració de l’Eucaristia;
Pel present decret disposem el següent:
1. En les poblacions on s’hagi triat
aquesta data com a festa local i, en conseqüència, sigui dia festiu, es manté la festa
de sant Jaume com a dia de precepte;
2. En les poblacions on no sigui dia
festiu, queda dispensada l’obligació de
participar en la celebració eucarística i les
altres obligacions derivades de les festes
de precepte.
Amb tot, recomanem la participació en
la celebració eucarística sempre que sigui
possible.
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

[ ]
Nomenaments

Nomenament parroquial
El P. Miguel A. Calavia Calavia, SDB, havent
rebut les lletres i petició corresponents del
provincial dels Salesians, P. Cristóbal López, SDB, ha estat nomenat rector de la
Parròquia de Maria Auxiliadora, de Sant
Boi de Llobregat el 30 de juliol de 2015.
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[ ]
Crònica
diocesana

JULIOL
2 de juliol. El bisbe Agustí presideix la reunió del Patronat de la Fundació Laurentius
a la Casa de l’Església.
3 de juliol. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí assisteix a la constitució de
l’Ajuntament de la ciutat de Sant Feliu de
Llobregat, a l’Auditori del Palau Falguera.
En finalitzar l’acte el bisbe Agustí felicita
el nou alcalde el Sr. Jordi San José Buenaventura.
5 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la parròquia de Santa Maria Magdalena de Corbera de Llobregat, on administra el Sagrament de la Confirmació a un
grup de joves.
7, 8 i 9 de juliol. Reunió de Bisbes de la
Conferència Episcopal Tarraconense a Salardú.
9 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la capella de la Casa de l’Església
amb l’assistència i concelebració de preveres de la Unió Apostòlica de les diòcesis de
Catalunya; hi assisteixen 19 sacerdots. A
continuació comparteixen el dinar de germanor a la Casa de l’Església.

11 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la parròquia de Santa Maria de
La Palma de Cervelló on confereix el Sagrament de la Confirmació a un grup de joves.
12 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la parròquia de Santa Maria de
Guardiola de Font-Rubí on confereix el
Sagrament de la Confirmació a un grup de
joves.
13 de juliol. El bisbe Agustí presideix la
Missa de Festa Major en record dels difunts del poble, a la parròquia de Sant
Cristòfol de La Granada i concelebrada
pels sacerdots de la contrada.
14 de juliol. El bisbe Agustí es troba amb
els preveres i diaca de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat. A continuació comparteixen el dinar a la Casa de l’Església.
15 de juliol. El bisbe Agustí participa en el
sopar de final de curs de la Delegació diocesana de Joventut a Vilanova i la Geltrú.
16 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia i pregària de Vespres, en la Festa
de la Mare de Déu del Carme, a l’església
del Monestir del Carme de les germanes
carmelites a Vilafranca del Penedès. Tot
seguit comparteix un refrigeri amb les
monges i assistents a la celebració.
17 de juliol. El bisbe Agustí presideix la reunió de programació de l’Objectiu diocesà
a la Casa de l’Església amb la presència de
Mn. Josep M. Domingo, Mn. Pere Milà, Mn.
Josep Torrente i Mn. Joan-Pere Pulido.
18 de juliol. El bisbe Agustí visita la Cartoixa de Montalegre de Tiana.

22 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Ofici Solemne de Festa Major a la parròquia
de Santa Maria Magdalena de Corbera de
Llobregat.
El bisbe Agustí participa en el sopar de
Festa Major de la Parròquia de Santa Maria
Magdalena d’Esplugues de Llobregat.

sideix l’Eucaristia i comparteixen un espai
de diàleg i el sopar.

23 de juliol. El bisbe Agustí visita el casal
d’estiu de l’esplai de Sant Joan de Viladecans en companyia de Mn. Agustí Roig,
consiliari dels centres d’esplais de la Diòcesi i el director general de la Fundació
Pere Tarrés, Sr. Oriol Pujol.
El bisbe Agustí presideix la reunió de programació de l’Objectiu diocesà a la Casa
de l’Església amb la presència de Mn. Josep M. Domingo, Mn. Pere Milà, Mn. Josep
Torrente i Mn. Joan-Pere Pulido.

5-9 d’agost. Trobada europea de joves a
Àvila.

24 de juliol. El bisbe Agustí es troba amb
els seminaristes que col·laboren durant el
mes de juliol a la Cúria diocesana i comparteix el dinar.
26 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en la festivitat de sant Joaquim i
santa Anna a la Casa d’Espiritualitat Mare
Ràfols de les Germanes de santa Anna, a
Vilafranca del Penedès.
27 de juliol. El bisbe Agustí presideix
l’Ofici de Festa major en honor del sants
Venust i Exuperanci, màrtirs del s. III, a la
parròquia de Sant Vicenç màrtir de Sant
Vicenç dels Horts. Tot seguit comparteix
el dinar amb els preveres i diaques de
l’Arxiprestat.
28 de juliol. El bisbe Agustí es reuneix
amb la comunitat de benedictines del Monestir de Sant Benet de Montserrat on pre-

31 de juliol. Reunió del Consell Episcopal a
Vilanova i Geltrú.
AGOST

8 d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en la festa de sant Domènec, al
Monestir de la Mare de Déu de Mont-Sió
de les Germanes Dominiques a Esplugues
de Llobregat. A continuació comparteixen
el dinar amb la comunitat.
10 d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Ofici de Festa Major de sant Llorenç, diaca i
màrtir, a la Catedral de sant Llorenç de
Sant Feliu de Llobregat.
23-27 d’agost. Convivències i recés a Gisclareny, organitzat per la Delegació diocesana de Joventut.
16-24 d’agost. Pelegrinatge a Taizé, organitzat per la Delegació diocesana de Joventut.
28 d’agost. Onomàstica del bisbe Agustí.
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[ ]
Catequesi

Memòria curs 2014-2015 de la Delegació
de Catequesi
Equip de la Delegació:
Sres. Judith Herrera, Rosa Vives, Gna.
Marta Novallón, Paqui López , Eva Torres i
M. Isabel Campmany.
Coordinadors Arxiprestals:
- Sant Vicenç: Eulàlia Salvans.
- Sant Boi: Eva Torres.
- Garraf: Paquita López.
- Anoia: M. Assumpció Canals.
- Bruguers: Margarita Costa.
- St. Feliu: Judith Herrera.
- Vilafranca: Montserrat Tallada.
- Montserrat: Gemma Martín.
- Piera Capellades: Montserrat Jabalera.
Reunions: Equip de la Delegació de Catequesi, una reunió bimensual, amb els
coordinadors Arxiprestals, una de quadrimestral.
Activitats d’àmbit diocesà:
VIII Trobada de catequistes i animadors
d’infants i joves de la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat. Diumenge 5/10 a Sant Feliu
de Llobregat.
Hi són convidats tots els catequistes de
la Diòcesi. Celebració de l’Enviament.
Conferència a càrrec del Bisbe president del SIC Sebastià Taltavull: Joiosos
missatgers de l’Evangeli.

Vam comptar amb la participació d’uns
350 catequistes.
Formació de catequistes:
Els diferents arxiprestats organitzen la
formació de catequistes segons els seus
interessos.
Arxiprestat de Sant Feliu: La Sra. Montserrat Martínez ha impartit un curs sobre
“Recursos Catequètics per a l’any litúrgic”
els dies 8 i 9 de gener a la Casa de l’Església.
Arxiprestat de Sant Vicenç: Els dies 12
i 13 de gener van tenir lloc els cursets de
catequistes. La Sra. Isabel Campmany va
presentar “Els catequistes: Testimonis de
Jesucrist”.
La Sra. Montserrat Llop, va presentar la
sessió de catequesi com una recepta en la
qual la qualitat dels ingredients, el temps
i la gràcia per a combinar-los, fan que en
sorgeixi un plat exquisit i nutritiu per a
l’esperit.
Arxiprestat de Vilafranca: Es programaren dos dilluns, el dia 19 i 26 de gener.
El curset el conduí el pedagog Sr. Esteve
Pujol, que va basar les seves conferències
en la comunicació en la catequesi: “Per a
educar, cal motivar”.
Can Canals, prop de Sant Sadurní, Mn.
Josep M. Fons, va convocar una reunió
per a pares de nens en edat catequètica,
en la qual la Isabel Campmany va poder
compartir un diàleg molt amè sobre la catequesi amb les assistents.
Arxiprestat de Montserrat: 2 de febrer
de 2015, a Sant Andreu de la Barca, a càrrec de Mossèn Josep Maria Romaguera,
autor d’un llibre d’homilies per infants.
Jornades de Formació de Catequistes
a Andorra, 24-25 i 26 d’octubre de 2014:
Organitza el SIC. Amb la participació de 30
catequistes de la nostra diòcesi.

Setmana Catequètica: Organitzen les
Delegacions de Catequesi de Barcelona,
Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. Setmana del 7 a l´11 de juliol de 2014. Hi participaren 30 catequistes de la nostra diòcesi.
XIII Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi: 30/6, 1-2/7.
El Responsable de Catequesi, missioner. Organitza el SIC. Hi participaren uns
15 catequistes de la nostra diòcesi.
Participació de la Delegació de Catequesi en activitats a nivell interdiocesà:
• Participació de la delegada de Catequesi de Sant Feliu a la reunió mensual del SIC a Barcelona.
• Col·laboració en l’organització de les
Jornades de Formació del SIC.
• Col·laboració en l’elaboració de materials del SIC.
• Col·laboració en la revista “Catequesi” que edita el SIC.
• Jornades de delegats de catequesi.
Participació a jornades del 23 al 25
de febrer de 2015, a Madrid. Organitza el Secretariado de la Subcomisión
Episcopal de Catequesis.
• Plenària del SIC a Menorca: 8-10 de
juny Jornades preparatòries del curs,
amb l’assistència dels Delegats dels
bisbats de Catalunya i les Illes. Organitza el SIC.
Altres:
Aquest any les jornades de formació de
preveres de la nostra diòcesi han donat
protagonisme a la Catequesi. La primera,
el dia 12 de maig a la Vicaria del Penedès
– Anoia – Garraf, i la segona el dia 19 de
maig a la Vicaria del Llobregat. La delegada es va poder adreçar als preveres presents i establir un diàleg molt profitós sobre la situació de la catequesi a les nostres
parròquies.

[ ]
Joventut

Memòria curs 2014-2015 de la Delegació
de Joventut
Sant Feliu de Llobregat, 3-6-2015
Trobada diocesana d’adolescents i joves
Dissabte 24 de gener de 2015
Vilanova i la Geltrú
Durant la tarda i vespre, 350 adolescents i joves d’arreu de la diòcesi, vam
trobar-nos a la Parròquia de Sant Antoni
Abat de Vilanova i la Geltrú. La trobada va
ajudar-nos a descobrir l’ESPERANÇA com
un do per a viure aquests temps. El bisbe
Agustí va acompanyar-nos durant bona
part de la Trobada.
Com a novetat aquest any vam tenir
una trobada prèvia amb les persones que
d’una manera o una altra intervenien a la
trobada: responsables dels tallers,… Estem contents amb el treball realitzat.
Trobada diocesana de catequistes (i altres agents de pastoral amb adolescents i
joves)
Diumenge 5 d’octubre de 2014
Casa de l’Església
Organitzada conjuntament amb la Delegació de Catequesi. Després d’una primera
benvinguda, els catequistes d’adolescents
i joves, ens vam reunir per a aprofundir en
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l’acompanyament, o sigui, com incorporar
l’acompanyament a la nostra pastoral. Ens
van ajudar el Roger Torres i l’Alexis Bueno,
jesuïtes.
Tot seguit vam participar en l’Eucaristia
i vam ser enviats pel bisbe.
Comunitat d’acompanyants
En continuïtat amb el treball realitzat
al llarg del curs 2013 – 2014, referent als
grups de joves del bisbat, vam prioritzar
per aquest curs trobar la manera d’estar
a prop dels catequistes i animadors dels
grups.
Després d’una tarda de recés i formació,
i amb l’ajuda d’Alexis Bueno, jesuïta, vam
constituir la Comunitat d’Acompanyants,
que és aquest servei diocesà que vol estar a prop dels catequistes, tant en la seva
persona com en el seu servei. Els membres
d’aquest equip són: Elisenda Almirall, Joanjo González, Montserrat Bombi, Joana
Campoy, Montserrat Llop i Clara Roig.
Recés d’advent i de quaresma
Diumenge 30 de novembre de 2014 i
diumenge 15 de febrer de 2015
Casa de l’Església
Com a preparació al Nadal i a la Pasqua
hem ofert aquestes estones breus però
intenses de recés. Amb una senzilla exposició a partir d’uns textos bíblics, una estona llarga de silenci i hem acabat resant
vespres. A l’Advent ens va acompanyar un
pare de família i professor a la universitat, l’Albert Soler, i a la Quaresma ens va
acompanyar la mare de família i mestre,
Montserrat Puiggròs. Hem estat una trentena de joves.
Vetlla a la Mare de Déu
Diumenge 7 de desembre de 2014 i diu-

menge 26 d’abril de 2015
Basílica de la Mare de Déu de la Mercè
de Barcelona i Monestir de Montserrat
Durant el curs hem participat en aquestes dues vetlles; a la primera, a la Mare de
Déu, amb l’advocació de la Mercè, i la segona, la Mare de Déu amb l’advocació de
Montserrat. Organitzades pels delegats de
la Província Eclesiàstica i pel SIJ.
Pastoral vocacional
Hem intentat fer-nos nostres els objectius de la delegació de pastoral vocacional
i hem continuat amb la reflexió. La formació d’inici del curs 2015 – 2016 serà al voltant de la pastoral vocacional.
Escoles cristianes
Dilluns 1 de desembre de 2014
Casa de l’Església
Trobada amb els responsables de pastoral de les Escoles Cristianes del bisbat,
organitzada conjuntament amb la delegació d’Ensenyament i amb la Fundació de
l’Escola Cristiana. Hi van participar una
vintena de representants d’escoles cristianes.
Hem treballat sobretot l’Itinerari Educatiu Diocesà, i això ha donat per a una segona trobada. Ara el proper curs caldrà fer
arribar aquest Itinerari i treballar-ho a les
escoles i famílies.
Centres d’esplai i escoltisme
Durant el curs s’ha nomenat consiliari
diocesà pels esplais del bisbat a Mn. Agustí Roig, i el David Villalonga continua com a
animador de la fe de la demarcació.
Durant aquest curs hem tingut trobades
amb els animadors de la fe dels esplais i
dels responsables dels centres, a nivell de
bisbat.

També hem participat en les accions i
formacions a nivell dels respectius moviments: MCECC i MEG.
Taizé
Trobada de Cap d’any 2014 a Praga,
amb joves del nostre bisbat participen a la
Trobada de cap d’any, com a pelegrinatge
de confiança en el nostre continent europeu. Vam ser una vintena de diferents parròquies.
El dissabte 16 de maig hem participat a
la trobada d’aniversari de la comunitat de
Taizé, al Seminari Conciliar de Barcelona i
a Santa Maria del Mar.
Correus electrònics i xarxes socials
Des de la Delegació hem anat enviat
informació a les parròquies, preveres i diaques, i joves, mitjançant el correu electrònic. També hem enllaçat el Butlletí del SIJ
Enxarxa’t.
També s’ha fet un esforç amb un notable resultat amb les xarxes socials, com el
lloc web del santfeliuJove, el facebook i el
twiter.
Formació
Des de l’Equip de la Delegació hem elaborat uns eixos de formació, que hem ofert
als arxiprestats mitjançant els arxiprestos,
i la demanda ha estat nul·la.
També hem participat a la Jornada
d’Animadors de Pastoral Juvenil que ha organitzat el SIJ, el dissabte 9 de maig, al Seminari Conciliar de Barcelona. Hem volgut
aprofundir en la figura de l’acompanyant.
Consell pastoral diocesà
La pastoral juvenil té dos representants
al Consell Pastoral Diocesà, en Sergi Berga
del Prat de Llobregat i la Gemma Fabrés

dels Hostalets de Pierola. També el delegat ha participat en una reunió del Consell
Pastoral Diocesà en la reflexió sobre el treball conjunt entre l’Escola, la Família i la
Parròquia. D’aquí s’ha generat una reunió
de treball entre els delegats de Família, Catequesi i Joventut.
Trobada amb els adolescents i joves
que han de rebre el sagrament de la Confirmació
Dissabte 28 de març a la Casa de l’Església, durant la tarda, vam tenir una trobada amb joves (de 4 parròquies) que
s’han de confirmar. S’ha organitzat des
de la Comunitat d’Acompanyants. El bisbe
Agustí hi ha estat present. La valoració és
positiva.
10 Anys de la diòcesi
Ens hem afegit a les reflexions, preparacions i celebracions dels 10 anys de la
diòcesi.
SIJ
Mn. Carles Muñiz participa a les reunions de delegats del SIJ, i especialment a
les preparacions de l’EEJ d’Àvila i de la JMJ
de Cracòvia.
Carles Muñiz

Jornades d’estiu per a consiliaris d’esplais
Els passats 1 i 2 de juliol, al Noviciat de les
Caputxines Mare del Diví Pastor de Pallejà,
es va celebrar la segona Jornada de Formació per a consiliaris del lleure de Catalunya. Era una proposta iniciada l’any anterior per a tots aquells consiliaris de centres
d’educació en el lleure, per a compartir ex-
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periències i fer una mica de formació en la
tasca d’acompanyar els esplais de les parròquies. La temàtica d’aquest any va ser
«La pastoral en l’esplai», a partir de l’actualització d’aquesta proposta educativa i
del directori de pastoral, van aprofundir en
la proposta d’educació en el lleure i en la
pastoral. El vespre del primer dia, el bisbe
Agustí, va compartir el sopar i una estona
de diàleg amb els consiliaris. L’endemà, el
bisbe Francesc Pardo, responsable de la
Pastoral de Joventut de la CET, va ser l’encarregat d’una de les xerrades i va celebrar
l’eucaristia amb els més de vint-i-cinc consiliaris que es van fer presents a les jornades. També hi van participar el director de
la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i
el president del MCECC, Xavier Nus.

[ ]
Pastoral
Sacramental i
Litúrgia

Memòria curs 2014-2015 de la Delegació
de Pastoral Sacramental i Litúrgia
L’activitat principal del curs va ser la V Trobada d’animadors de la litúrgia, que va
tenir lloc a la Casa de l’Església el 15 de
novembre amb la participació de prop de
135 persones vingudes de 37 parròquies
de gairebé tots els arxiprestats del bisbat.
Es va reflexionar sobre el tema “Per què la
litúrgia és el cimal i la font de la vida cristiana”, en ocasió dels 50 anys de la Constitució sobre la Sagrada Litúrgia del Concili Vaticà II “Sacrosanctum Concilium”. La part
principal van ser les aportacions del pare
Bernabé Dalmau, mossèn Xavier Aymerich
i mossèn Florenci Travé, amb la participació també de la Sra. Montserrat Escolà, tots
ells membres de la Delegació de Litúrgia
del bisbat; a continuació hi va haver diàleg.
La valoració va ser molt positiva tant pels
organitzadors com pels assistents.
Algunes altres aportacions de la nostra
delegació en aquest curs han estat:
- Preparació de diverses celebracions:
inici del 10è aniversari del bisbat (12
d’octubre a Sant Feliu) i cloenda (17
de maig a Montserrat), ordenació
presbiteral el mes de novembre, missa crismal.

- Informació sobre diverses qüestions
litúrgiques: textos propis per a la celebració de les memòries de sant Joan
XXIII i sant Joan Pau II; material per
a la celebració en una parròquia de
les exèquies d’un prevere; pregàries
diverses amb motiu d’esdeveniments
d’actualitat (immigrants, comunitat
educativa, aniversari del bisbat, cristians perseguits).
- Publicació d’un suplement amb els
textos per a la missa del calendari
propi del bisbat.
- Assessorament per a la celebració de
la dedicació de la nova església de la
parròquia de Sant Antoni Maria Claret
de Sant Boi de Llobregat.
- Diverses sessions de formació en parròquies, als alumnes del Seminari en
etapa diaconal, als candidats al diaconat...
De cara al proper curs, estem ja preparant la VI Trobada d’animadors de la litúrgia, que tindrà lloc el dia 14 de novembre
amb el tema: “La litúrgia com a espai de
misericòrdia”, amb motiu de l’Any de la
Misericòrdia que començarà el proper 8 de
desembre; el ponent encara està pendent
de confirmar.

[ ]
Pastoral
Vocacional

Memòria de la Delegació de Pastoral Vocacional del curs 2014-2015
La Delegació diocesana de Pastoral vocacional de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, al llarg del curs 2014-2015, ha realitzat les següents activitats:
1. Reunions de la Delegació. Les reunions: 1 i 22 d’octubre de 2014, 10 de desembre de 2014, 20 de gener de 2015, 10 de
març de 2015 i 25 de juny de 2015 amb la
revisió del curs i de la Delegació.
2. Presència Vocacional “On ets tu”.
Presència vocacional a l’Arxiprestat de
Bruguers. Durant tot el mes de novembre,
juntament amb la Cadena de pregària per
les vocacions amb el lema: La família, font
de vocacions. Els membres de la Delegació
diocesana hem estat presents en diferents
àmbits de la pastoral parroquial i arxiprestat aprofundint la vocació cristiana, fent la
cloenda el senyor bisbe amb un recés vocacional i la celebració de l’Eucaristia a la
Parròquia de Sant Joan de Viladecans.
Una menció especial a la primera trobada amb preveres i diaques sobre pastoral
vocacional, feta el 27 de novembre en el
context de la Cadena de pregària per les
vocacions. Han estat convocats 20 preveres, representants dels diferents arxiprestats.
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3. Espai vocacional. Tos els darrers dijous de mes, exceptuant els que eren festius, s’ha fet la vetlla de pregària vocacional a la capella de la Casa de l’Església
amb la pregària de vespres i exposició del
Santíssim. La majoria dels dies han estat
presidides pel senyor bisbe. Els testimonis
vocacionals han estat de comunitats religioses presents a la Diòcesi, en l’Any dedicat
a la Vida consagrada.
4. Trobada d’Escolans. Enguany aquesta trobada s’ha suspès per la manca d’inscripcions. Ha estat preparada pels seminaristes i en el context del desè aniversari de
la creació de la Diòcesi.
5. Jornades Diocesanes: El dia del Seminari i la Jornada Mundial de Pregària per
les Vocacions. Aquesta darrera jornada se
celebrarà el diumenge 26 d’abril i amb el
lema: Quin goig caminar amb tu. S’ha enviat una carta conjunta amb la Delegació
diocesana per a la Vida Consagrada.

[ ]
Ecumenisme

Memòria curs 2014 - 2015 de la Delegació
d’Ecumenisme i de Relacions Interreligioses
Aquesta memòria fa esment necessàriament de la dolguda mort del primer
Delegat d’Ecumenisme, Mn. Lluís-Anton
Armengol, prevere, el dia 15 d’octubre de
2014, festa litúrgica de santa Teresa de Jesús, doctora de l’Església. L’enterrament,
presidit pel Sr. Bisbe Agustí Cortés, va tenir lloc el 17 d’octubre a l’església de Sant
Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, de la
qual era rector emèrit, on vam pregar a la
Misericòrdia de Déu per la seva ànima.
Amb data 4 de novembre de 2014 va ser
nomenat el nou Delegat d’Ecumenisme i
de Relacions Interreligioses del bisbat de
Sant Feliu, Mn. Xavier Artigas DP. Com a
col·laborador de la Delegació va ser designat Mn. Genís Sans DP.
Activitats de la Delegació
Ecumenisme
23 de desembre de 2014, el nou Delegat
es presenta a Mn. Josep Esplugas, Delegat
d’Ecumenisme i de Relacions Interreligioses del Bisbat de Terrassa.
18 de gener de 2015, dins de la Setmana
de pregària per la unitat dels cristians, es
fa una trobada de pregària ecumènica a la
Capella del Santíssim de la Basílica parro-

quial de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Aquesta trobada, malgrat que no hi
assisteixen oficialment l’Església Evangèlica Baptista de Vilafranca, sí que hi assisteixen alguns membres d’aquesta confessió de manera personal per pregar conjuntament amb la comunitat parroquial. Mn.
Genís es presenta com a col·laborador de
la Delegació, en la demarcació de la Vicaria Anoia-Penedès-Garraf.
23 de gener de 2015, a la Catedral de
Sant Feliu de Llobregat, a les 19.00 h,
presidida pel Sr. Bisbe Agustí Cortés, es
va celebrar la trobada de pregària per la
unitat dels cristians amb les diferents confessions cristianes (ortodoxa i evangèlica).
Hi assisteixen: el Secretari General i Canceller Mn. Joan-Pere Pulido, el rector de la
Catedral, Mn. Francesc Tirado, la Sra. Joana Ortega Raya, Delegada d’Ecumenisme
de l’Església Evangèlica de Catalunya, el
Pastor Felip Carmona, la Sra. Manolita (vídua del Pastor Enric Capó), el P. Diaca José
Santos de l’Església Ortodoxa, Patriarcat
de Sèrbia, Mn. Xavier Artigas DP, Delegat
d’Ecumenisme del bisbat de Sant Feliu
i altres preveres i diaques de la Diòcesi.
La Coral Masquefa es va encarregar dels
cants litúrgics.
La introducció al tema d’aquest any va
tenir com a referència bíblica el diàleg de
Jesús i la samaritana: “Jesús li diu: - Dóna’m aigua” (Jn 4,7). El material ha estat
preparat pel Consell Mundial d’Esglésies
Cristianes de Brasil (CONIC).
El dia sisè, divendres 23 de gener, el
material tenia com a subtema: Jesús digué: “L’aigua que jo li donaré es convertirà
dintre d’ell en una font d’on brollarà vida
eterna.” Les lectures bíbliques per a reflexionar van ser:
Ex 2, 15-22 - Moisès al pou de Madian

Salm 91 - El cant dels qui troben refugi
en el Senyor
1 Jn 4,16-21 - L’amor complet treu fora
la por
Lc 22, 24-30 - Hi hagué entre ells una
disputa
La Coral Masquefa va acabar la celebració amb un fragment del Cant Acatist Ortodox a la Mare de Déu, que tant li agradava
a Mn. Lluís-Anton Armengol.
Acabada la celebració a la Catedral, el
Sr. Bisbe Agustí i els principals representants de les Confessions Cristianes van
anar a la Casa de l’Església, on tingué lloc
un petit refrigeri, i així, es va promoure un
diàleg fluid i distès parlant de diferents
temes i va ser un moment oportú per conèixer-nos una mica més. Pregària i diàleg.
10 de febrer de 2015. Reunió de delegats diocesans d’Ecumenisme i Relacions
Interreligioses de les diòcesis de Catalunya i les Illes. Lloc: Parròquia de Sant Pau
del Camp, de Barcelona. La trobada es va
fer al matí, a les 11.00 h. Només hi van poder assistir Mons. Jaume González-Agàpito, de Barcelona, Mn. Jaume Angelats del
Bisbat de Girona, Mn. Xavier Artigas DP,
del Bisbat de Sant Feliu i la Sra. Montserrat, secretària d’aquesta trobada. Malgrat
la pobra assistència es va fer entre altres
qüestions, un balanç de la Setmana de
pregària per la unitat dels cristians, que es
va valorar positivament en general, però
amb la constatació que es pot progressar
encara molt més.
20 de febrer de 2015. Conferènciadebat, a la Capella del Santíssim de l’església de Sant Pere de Gavà, a càrrec del
Dr. German López Cortacans, evangèlic,
Doctor en Biomedicina i doctorant en Teologia. Treballa a l’Institut Català de la Salut
en la Unitat de Recerca d’Atenció Primària
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a Reus-Tarragona. El títol de la ponència:
“Vosaltres sou membres de la família de
Déu”. El plantejament del conferenciant,
des d’una reflexió bíblica i teològica, va
ser la recerca constant de la integració
social de les persones amb discapacitat
intel·lectual, ja que la seva sensibilitat
emocional i afectiva són molt positives i
ens poden aportar un grau alt d’humanitat
i testimoniatge en un món indiferent. És
urgent una opció d’inclusió i d’acolliment
d’aquestes persones, de les quals podem
aprendre molt.
29 de maig de 2015. Acte de lliurament
de la medalla al mèrit ecumènic, instituïda per “Cristians per Terrassa” a Mons.
Jaume González-Agàpito i Granell, Delegat
Episcopal d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l’Arquebisbat de Barcelona.
La cerimònia va tenir lloc a l’auditori de
l’Església Evangèlica Unida de la ciutat de
Terrassa.
Moltes persones van lloar la seva tasca
ecumènica: el Bisbe auxiliar de Terrassa,
Mons. Salvador Cristau, Pastors evangèlics, el Director General d’Afers Religiosos
de la Generalitat de Catalunya, Enric Vendrell, la Regidora de l’Ajuntament de Terrassa. El Pastor baptista, David Muniesa,
conjuntament amb Mn. Josep Esplugas,
Arxiprest i Delegat d’Ecumenisme del Bisbat de Terrassa es van encarregar d’entregar la medalla. Es va cloure l’acte amb un
concert a càrrec de la soprano Mª Teresa
Vert, acompanyada al piano per Jesús Silvestre. Finalment vam acabar amb un sopar fratern en un restaurant de la ciutat.
9 de juny de 2015. Està prevista la trobada amb la Pastora Marta López Ballalta,
la nova Delegada d’Ecumenisme de l’Església Evangèlica de Catalunya, per presentar-nos mútuament, amb l’esperança

de establir bones relacions i si és possible,
amistat fraterna.
Com tots els cristians d’arreu del món,
aquesta Delegació, vol constatar l’horror
davant l’assassinat de persones que són
perseguides a diversos indrets del món pel
fet de declarar-se cristianes. La nostra preocupació i pregària davant d’aquests fets.
Relacions interreligioses
17 de desembre de 2014. Invitació, per
encàrrec del director de Televisió de Catalunya, el Sr. Eugeni Sallent, a la preestrena
del Documental “Déu, amb accent” a la
seu de SGAE a Catalunya, de Barcelona.
El documental, de TV3, a la secció “Sense ficció” vol transmetre la convivència de
les diferents tradicions religioses, els seus
espais de culte i els seus rituals. La diversitat religiosa és un fet objectiu que es manifesta de manera quotidiana i cal acceptarlo com un valor positiu i enriquidor per la
nostra societat.
27 de gener de 2015. Invitació de la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat
de Catalunya, a la conferència “Les set
caixes. La història de l’Europa del segle
XX a través d’un testimoni familiar”, amb
motiu del dia internacional en memòria
de les víctimes de l’Holocaust, a càrrec de
la Sra. Dory Sontheimer, autora del llibre
“Les set caixes”. L’acte va tenir lloc al Palau de la Generalitat, on van ser convidats
representants de diferents tradicions religioses (en especial, jueus i en menor grau,
testimonis de Jehovà, que van patir directament l’extermini).
3 de febrer de 2015. Recepció al Palau
de la Generalitat, amb motiu de la setmana de l’harmonia interconfessional. La invitació va ser a càrrec de la vicepresidenta
del Govern de la Generalitat de Catalunya

i presidit pel M. Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya.
Hi van venir representants de les diferents tradicions cristianes. El P. Xavier
Melloni va ser l’encarregat de fer una breu
exposició de l’objectiu d’aquesta Setmana.
Veure’ns des de la proximitat, sense por,
cadascú des de la seva identitat religiosa,
podem conviure en pau i relacionar-nos.
Aquesta recepció va donar motiu, després a
una relació distesa entre tots els presents.
11 de febrer de 2015. El GTER (Grup de
treball estable de religions), 10 anys treballant per la societat. Invitació d’aquesta
entitat al Parlament de Catalunya, dins de
la Setmana mundial de l’harmonia interconfessional. Va inaugurar la sessió la M.
H. Núria de Gispert, Presidenta del Parlament de Catalunya, el Sr. Guillem Correa,
President del GTER, el Sr. Enric Vendrell,
Director General d’Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya i el Sr. Ignasi Garcia Clavel, Director d’Afers Religiosos de
l’Ajuntament de Barcelona.
Acte seguit, es van proposar una sèrie
de ponències:
“Passat, més enllà del diàleg: la creació
del GTER, un nou paradigma d’acció” a
càrrec de la Sra. Llum Delàs, expresidenta
de la Fundació Roure.
“Present en la Pau: Límits, Llibertat
d’expressió i Llibertat religiosa”. Decàleg
del CAC sobre el tractament de l’Àmbit Religiós en els mitjans Audiovisuals. A càrrec
del Sr. Antoni Matabosch, representant de
l’Església Catòlica.
“Futur, el dolor a la ciutat: la contribució
de les religions davant els reptes socials.
Què podem fer tots junts?” a càrrec de la
Sra. Fàtima Ahmed, presidenta de l’Associació Intercultural Diàleg de Dona.

“La celebració d’aquests 10 anys” pel
Sr. Guillem Correa, president del GTER.
Acabades les ponències, va haver-hi un
torn obert de paraules, moderant i cloent
la trobada, Guillem Correa.
També en la celebració d’aquest aniversari del GTER, es va estrenar l’aplicació en
Xarxa de l’entitat on es poden trobar actes,
activitats i propostes que cada comunitat
religiosa vulgui oferir obertament als ciutadans.
12 de maig de 2015. Entrevista amb el
Sr. Emilio Egea, del Centre Bahá’i de Barcelona. La conversa va ser molt agradable
i vam estar d’acord a construir progressivament ponts de diàleg per intercanviar
reflexions, pregària interreligiosa i altres
objectius, en principi, a nivell esporàdic.
Vam quedar per trobar-nos un altra vegada, el dimarts 22 de setembre de 2015.
Mn. Genís Sans, té previst també,
aquest mes de juny, entrevistar-se amb el
Sr. Arash Arjomandi, també de religió Bahá’i a Vilafranca del Penedès, amb la intenció de establir possibles contactes.
Activitats permanents de la delegació
Grup de Bíblia Ecumènic de la parròquia de Sant Pere de Gavà
No és pròpiament una activitat de la Delegació, però la vol subratllar com a referent
d’un grup bíblic on conviuen habitualment
evangèlics i catòlics. La Delegació està molt
interessada que n’hi haguessin molts més
d’aquests grups ecumènics de pregària.
El grup de Bíblia es va consolidant i
creant relacions ecumèniques, a través de
la Paraula de Déu. Ens continuem reunint
dos dilluns al mes per pregar, a través dels
textos bíblics i discernir què ens diu avui
Jesús en les nostres vides per anar configurant la nostra vida a la seva imatge.
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L’equip permanent d’aquestes trobades la formen Mn. Xavier Ribas, Rector de
la parròquia de Sant Pere de Gavà, el Pastor David Rhoton de la Comunitat La Vinya,
el Sr. Lluís Brull, evangèlic, el Sr. Manel
Alonso, evangèlic, la Sra. Mª Angustias Rodríguez, catòlica, Mn. Josep Maria Gómez,
diaca i Mn. Xavier Artigas, diaca.
Blog de Comentaris Bíblics Interconfessionals
Continua fent-se present en les xarxes
amb l’objectiu d’anar consolidant un espai
interconfessional de predicacions ecumèniques, tenint com a referent el calendari
litúrgic catòlic. El Blog està present en la
pàgina web de la Delegació com també a la
pàgina web de Foc Nou. Les diferents confessions cristianes (evangèlica i ortodoxa)
hi participen activament.
Projectes a curt termini
7 de novembre de 2015. Segona trobada de Comentaristes Bíblics Interconfessionals del Blog. Està confirmada la data
i l’hora (11.00 h), com també el lloc (l’Ermita de Bruguers). Està encara pendent de
presentar un ordre del dia per discernir els
objectius de la trobada.
28 de novembre de 2015. Trobada de
Pregària Ecumènica, del Grup de Bíblia
Ecumènic de la parròquia de Sant Pere de
Gavà.
Hora: sobre les 18.00 h.
Lloc: església de Sant Pere de Gavà
Objectiu: el Grup de Bíblia Ecumènic, prega a l’església, amb la comunitat parroquial,
com també estan convidades La Comunitat
La Vinya del Pastor David Rhoton i qualsevol
cristià (evangèlic, ortodox i catòlic).
Creiem que hi ha, encara, en les nostres
comunitats parroquials, un cert desconei-

xement de la importància de La Paraula de
Déu i la possibilitat d’aprofundir-la, amb
l’ajut del grup Bíblic.
Està format l’equip de treball, que s’anirà reunint periòdicament per estructurar la
trobada de pregària. Aquest equip està
format pel Pastor David Rhoton, el Sr. Lluís
Brull, evangèlic, el Sr. Manel Alonso, evangèlic, la Sra. Mª Angustias Rodríguez, catòlica, Mn. Josep Maria Gómez, diaca i Mn.
Xavier Artigas, diaca. La primera reunió es
va fer el dimecres 20 de maig.
19 o 20 de gener de 2016. Com a introducció a la setmana de pregària per la unitat dels cristians, hi ha el projecte de fer a
la Catedral de Sant Feliu una pregària de
Vespres, amb dues corals: La coral ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia, que té com a
responsable el P. Martí i la coral gregoriana
de Gavà, de la qual és responsable el Sr.
Esteve Carbonell.
Aquest projecte està mig encarrilat,
però està pendent que la Coral ortodoxa confirmi aquestes dates, tot i que el P.
Martí ho veu factible. Cal només saber si
estan disponibles un d’aquests dos dies.
Projectes a mig termini
Trobar diversos grup ecumènics, de
poques persones, en la nostra diòcesi,
que es vagin trobant de manera habitual
o esporàdica. En principi, un a Vilafranca
i un altre al Baix Llobregat. Mn. Genís està
treballant a Vilafranca, perquè els pastors
evangèlics baptistes tornin a restablir contacte amb els cristians catòlics d’aquesta
contrada, tot i que l’objectiu és força difícil. Amb tot, cal intentar-ho.
Anar discernint la possibilitat de formar
un grup reduït de relacions interreligioses.
Com s’ha dit a la memòria, hem començat
a entrar amb contacte amb persones de re-

ligió Bahá’i. Estaria bé trobar en la nostra
diòcesi, persones d’altres religions (jueus,
budistes, musulmans...). Aquestes trobades, en principi, serien esporàdiques i s’ha
de veure encara amb quins objectius.
Valoracions generals
Ecumenisme
Els temes que afronta la Delegació,
podríem dir que són de “frontera”, sortim “fora” de la quotidianitat de la nostra
identitat catòlica i ens endinsem en espais
encara prou desconeguts. Sembla un nou
èxode, en el qual l’Esperit Sant ens vol
ajudar i guiar, com també a les altres confessions, a construir entre tots, ponts de
diàleg i entesa mútua.
La tasca no és gens fàcil. Qüestions com
la territorialitat (on hi ha una majoria catòlica), les ferides històriques, els prejudicis
mutus, fan molt difícil unes relacions habituals d’intercanvi, de diàleg i de pregària.
Seguint la mateixa línia que Mn. LluísAnton Armengol, el primer Delegat d’Ecumenisme del nostre bisbat, practiquem un
ecumenisme espiritual en el qual es vol
respectar les diferències i intentem avançar, amb l’objectiu d’enriquir-nos mútuament. En cap moment pretenem l’absorció
de les altres confessions cristianes, sinó
que tenim molt present aquell verset de la
Carta als Hebreus: “Tinguem la mirada fixa
en Jesús, el capdavanter de la fe i el qui la
porta a la plenitud.” (He 12, 2).
L’amistat és el millor camí per trencar
les pors i les desconfiances i avançar realment per on vol l’Esperit Sant.
La valoració general d’aquest curs, seguint aquest perfil que acabem de descriure, és positiu, però encara estem molt per
sota de les nostres aspiracions i del que
ens demana el Senyor. Malgrat les tempta-

cions de sentir-nos impacients i impotents,
es pretén seguir endavant amb constància
i coratge.
Relacions interreligioses
Fora d’algunes activitats que es descriuen en aquesta memòria, les relacions
interreligioses han estat força pobres. La
Delegació considera adient refer aquest
camp, atenent a la Declaració “Nostra
aetate” del Concili Vaticà II, sobre les relacions de l’Església amb les religions nocristianes: “L’Església catòlica no rebutja
res del que hi ha de sant i veritable en
aquestes religions. Considera amb sincer
respecte les maneres de fer i de viure, els
preceptes i doctrines que, per bé que discrepen en molts punts del que ella professa i ensenya, aporten, no obstant, sovint
un raig d’aquella Veritat que il·lumina tots
els homes. Ella, però, anuncia i té obligació de fer-ho sens parar, el Crist, que és el
camí, la veritat i la vida (Jn 14, 6), en el qual
els homes troben la plenitud de llur vida
religiosa i en el qual Déu va reconciliar-se
totes les coses.”
Tenint ben present aquesta Declaració,
aquesta Delegació voldria, acompanyada
per l’autoritat del nostre Sr. Bisbe Agustí Cortés, anar construint unes relacions
amb les altres religions, de manera prudent i gradual, amb l’objectiu d’establir
vincles de pau i bona convivència. Seria
convenient visualitzar les diferents comunitats religioses que conviuen dins de la
nostra Diòcesi de Sant Feliu.
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Província
Eclesiàstica de
Barcelona

Conferència
Episcopal
Tarraconense

Eucaristia missionera

Comunicat de la reunió n. 215

El dissabte 18 de juliol va tenir lloc a Barcelona la Missa missionera.
Com cada estiu, missioners de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa,
es van aplegar aprofitant les vacances,
revisions mèdiques o que simplement ja
estan establerts a Catalunya, per celebrar
l’onzena Eucaristia missionera. El punt de
trobada, cada any diferent, va ser el Palau
Episcopal. Van ser uns moments de fraternitat que van servir per compartir experiències i una estona tots junts.
El Cardenal Sistach va presidir aquesta
Eucaristia per un sector de l’Església que
representa a la perfecció els valors i l’essència que representa. “Tot cristià i cristiana ha de ser missioner i evangelitzador”.
L’església és això, i si no, no entenem res.
Hem demanat a Nostre Senyor que ens
ajudi a exercir aquesta vocació. Tal com
diu el papa Francesc, s’ha de sortir de l’Església per anar allà on és la gent”, va remarcar l’Arquebisbe de Barcelona.

Salardú, 9-7-2015
Els dies 7, 8 i 9 de juliol de 2015 ha tingut lloc la reunió n. 215 de la Conferència
Episcopal Tarraconense (CET), a Salardú
(Vall d’Aran), del bisbat d’Urgell. La reunió
ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol
Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han
assistit tots els seus membres.
1. Els bisbes han rebut alguns delegats
de música i de litúrgia de les diòcesis catalanes que els han lliurat el volum de la
segona edició del Cantoral Litúrgic Bàsic,
que ja va ser presentat oficialment a la catedral de Tarragona el passat 20 de juny, i
que és un dels fruits del Concili Provincial
Tarraconense. Es tracta d’una acurada edició que serà molt útil per a les assemblees
litúrgiques de totes les nostres Esglésies.
Han dialogat també sobre com recollir
els reptes formulats durant el IV Congrés
Litúrgic de Montserrat, especialment com
orientar el Poble de Déu en la litúrgia, així
com també la missió evangelitzadora de
l’Església que celebra els misteris de la fe, i
la relació de la litúrgia i el servei a la caritat.
2. Els bisbes han reflexionat sobre l’ensenyament de la religió a l’escola, que consideren essencial per a una educació inte-

gral dels infants i els joves, i especialment
sobre l’acompanyament dels professors
de religió en la seva dedicació. En aquest
sentit, els bisbes han tingut coneixement
de les “Orientacions” que han preparat els
delegats d’ensenyament i que ajudaran
el professorat a aplicar i concretar el nou
Currículum de l’assignatura de Religió i
Moral Catòlica.
3. Els bisbes han reflexionat sobre l’Any
de la Misericòrdia que el papa Francesc
ha convocat, l’inici del qual es portarà a
terme el proper dia 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció, i que a
les diòcesis d’arreu del món es visibilitzarà
amb l’obertura de la Porta de la Misericòrdia de les catedrals i altres basíliques el
diumenge 13 de desembre, III d’Advent. La
butlla de convocatòria, Misericordiae Vultus (El rostre de la misericòrdia), ha estat
publicada en català per editorial Claret a la
Col·lecció Documents del Magisteri.
En properes reunions de la CET s’aniran
concretant les accions que se suggereixin
des del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, organisme vaticà encarregat
de la promoció d’aquest Any Jubilar. Tots
els cristians són convidats ja des d’ara a
esdevenir instruments de misericòrdia,
testimonis de misericòrdia i agents de misericòrdia, no solament amb paraules sinó
amb gestos concrets.
4. Els bisbes han rebut informació de
l’Encontre Europeu de Joves a Àvila que
es portarà a terme el proper mes d’agost.
Una bona representació de joves catalans
hi participarà. Així mateix, alguns bisbes
catalans els acompanyaran en la ruta a
peu des de Segòvia a Àvila i altres impartiran diverses catequesis durant l’Encontre.
5. Els bisbes han treballat la qüestió de
la catequesi, especialment tot el que fa

referència a la publicació en català del catecisme “Testimonis del Senyor” així com
també dels materials complementaris que
ha preparat el Secretariat Interdiocesà de
Catequesi per tal que estiguin a disposició
de les diòcesis que ho vulguin el proper
curs.
6. Mons. Francesc Pardo ha informat
i convidat els bisbes a la beatificació de
les tres germanes màrtirs de l’Institut de
Religioses de Sant Josep de Girona, que es
portarà a terme a la Catedral de Girona el
proper 5 de setembre. Totes tres van oferir
testimoni de fidelitat a Jesucrist en ser assassinades per la seva condició de religioses en la persecució dels anys trenta del
segle passat. Es tracta d’un acte d’especial
significació per les comarques gironines,
ja que són les primeres beatificacions que
es faran en aquesta diòcesi.
7. També han rebut nova informació de
la trobada que el grup de laics Laïcat XXI
ha organitzat a Poblet per al proper mes
d’octubre.
Els bisbes han acabat la reunió amb
una visita a les Esglésies romàniques de
Santa Maria i de Sant Climent de Taüll, on
han estat rebuts pel vicari general d’Urgell, Mn. Josep Maria Mauri; l’alcalde de la
Vall de Boí, Sr. Joan Perelada; i el rector de
la parròquia, Mn. Jordi Vásquez.
A Sant Climent de Taüll han pogut contemplar el magnífic vídeo mapping que recrea els frescs originals dins l’absis major i
el presbiteri de la nau central de l’església.
Nou bisbe de Lleida
Barcelona, 28-7-2015
Al migdia del 28 de juliol de 2015, la Santa
Seu ha fet públic el nomenament del nou
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bisbe de la diòcesi de Lleida, Mons. Salvador Giménez Valls.
Mons. Salvador Giménez Valls va néixer
a Mur d’Alcoi (Alacant) el 31 de maig de
1948. És Batxiller en Teologia per la Universitat Pontifícia de Salamanca i llicenciat en
Filosofia i Lletres, amb especialització en
Història, per la Universitat de València. Fou
ordenat prevere el dia 9 de juny de 1973, a
València. Va ser nomenat bisbe auxiliar de
València l’11 de maig 2005 i va rebre l’ordenació episcopal el 2 de juliol del mateix
any. Fou administrador diocesà de Menorca del 21 de setembre de 2008 fins al 21 de
maig de 2009, data en la qual fou nomenat
bisbe de Menorca. Va prendre possessió
l’11 de juliol del mateix any.
A la Conferència Episcopal Espanyola,
ha estat membre de la Comissió Episcopal
d’Ensenyament i Catequesi i actualment,
des de 2014, és membre de la Comissió
Episcopal de Mitjans de Comunicació Social.
La data de la presa de possessió de la
diòcesi de Lleida per part de Mons. Salvador Giménez Valls serà anunciada oportunament.
El GIEC encomana a Déu el nou bisbe
de la diòcesi de Lleida i li desitja encert i
fruits abundosos en la nova missió apostòlica que la Santa Seu li acaba de confiar.
Així mateix, el GIEC agraeix a Mons. Joan
Piris Frigola, bisbe emèrit de Lleida, el seu
servei pastoral a aquesta diòcesi catalana
des de l’any 2008.

[ ]
Conferència
Episcopal
Espanyola

Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila
Madrid, 16-7-2015
La ciudad de Ávila celebrará, entre los días
5 y 9 de agosto, el Encuentro Europeo de
Jóvenes, organizado por la Conferencia
Episcopal Española, con el lema “En tiempos recios, amigos fuertes de Dios”. Este
Encuentro tiene lugar en el marco de las
celebraciones del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y está
siendo preparado por el Departamento de
Juventud de la CEE, en colaboración con la
Orden Carmelitana, la Diócesis de Ávila y
el Ayuntamiento de Ávila.
Está previsto que, durante esos días, se
den cita en Ávila 5.500 jóvenes llegados
fundamentalmente de las diócesis españolas y de otros países como Italia, Francia, Portugal, Polonia y Malta, así como
grupos de países de fuera de Europa como
Australia, Brasil y Argentina.
La dinámica del Encuentro girará en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús, con
el objetivo de dar a conocer su figura y su
importancia en la vida de la Iglesia. Celebraciones, visitas a los lugares teresianos
de la ciudad, charlas y conciertos están
entre los actos programados. Del miércoles 5 al viernes 7 de agosto tendrán lugar

a partir de las 22.00 horas los festivales,
musicales y conciertos de músicos católicos contemporáneos, entre los que participan Toño Casado, Jesús Cabello, la Voz
del Desierto, Migueli, Unai Quirós, Nico
Montero, Padre Damián, Merche, Pablo
López o el humorista Santi Rodríguez.
La explanada del Centro Lienzo Norte
acoge el escenario principal del evento en
el que tendrán lugar conciertos musicales,
la ceremonia de acogida, así como la Vigilia de oración en la víspera de la clausura
y la eucaristía final. Esta eucaristía será
presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Las catequesis, Retiros y Eucaristías
estarán presididas y dirigidas por más de
30 obispos españoles participantes en el
Encuentro Europeo. Las catequesis, que se
impartirán durante estos días, se podrán
escuchar en cuatro idiomas.
La organización ha preparado la atención y acreditación a los periodistas según
se detalla en la Nota de actividades y datos prácticos para los informadores.

[ ]
Santa Seu

Institución de la “Jornada mundial de
Oración por el Cuidado de la Creación”
Vaticano, 6-8-2015
A los Venerables Hermanos: Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, Presidente del
Pontificio Consejo Justicia y Paz. Cardenal
Kurt Koch Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos.
Compartiendo con el amado hermano
Bartolomé, Patriarca Ecuménico, la preocupación por el futuro de la creación (cf.
Carta Enc. Laudato si’, 7-9) y, acogiendo la
sugerencia de su representante, el Metropolita Ioannis de Pérgamo, que intervino
en la presentación de la Encíclica Laudato
si’ sobre el cuidado de la casa común, deseo comunicarles que he decidido instituir
también en la Iglesia Católica la «Jornada
Mundial de Oración por el Cuidado de la
Creación», que, a partir del año en curso, será celebrada el 1 de septiembre, tal
como acontece desde hace tiempo en la
Iglesia Ortodoxa.
Como cristianos, queremos ofrecer
nuestra contribución para superar la crisis
ecológica que está viviendo la humanidad.
Para ello debemos ante todo extraer de
nuestro rico patrimonio espiritual las mo-
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tivaciones que alimentan la pasión por el
cuidado de la creación, recordando siempre que, para los creyentes en Jesucristo,
Verbo de Dios hecho hombre por nosotros, «la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo, ni de la naturaleza
o de las realidades de este mundo, sino
que vive con ellas y en ellas, en comunión
con todo lo que nos rodea» (ibíd., 216). La
crisis ecológica nos llama por tanto a una
profunda conversión espiritual: los cristianos están llamados a una «conversión
ecológica, que implica dejar brotar todas
las consecuencias de su encuentro con
Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea» (ibíd., 217). De hecho,
«vivir la vocación de ser protectores de
la obra de Dios es parte esencial de una
existencia virtuosa, no consiste en algo
opcional ni en un aspecto secundario de la
experiencia cristiana» (ibíd.).
La Jornada Mundial de Oración por el
Cuidado de la Creación, que se celebrará
anualmente, ofrecerá a cada creyente y a
las comunidades una valiosa oportunidad
de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación,
elevando a Dios una acción de gracias por
la maravillosa obra que Él ha confiado a
nuestro cuidado, invocando su ayuda para
la protección de la creación y su misericordia por los pecados cometidos contra el
mundo en el que vivimos. La celebración
de la Jornada en la misma fecha que la
Iglesia Ortodoxa será una buena ocasión
para testimoniar nuestra creciente comunión con los hermanos ortodoxos. Vivimos
en un tiempo en el que todos los cristianos
afrontamos idénticos e importantes desafíos, y a los que debemos dar respuestas
comunes, si queremos ser más creíbles y
eficaces. Por esto, espero que esta Jorna-

da pueda contar con la participación de
otras Iglesias y Comunidades eclesiales y
se pueda celebrar en sintonía con las iniciativas que el Consejo Ecuménico de las
Iglesias promueve sobre este tema.
Le pido a Usted, cardenal Turkson, Presidente del Pontificio Consejo de Justicia
y Paz, que ponga en conocimiento de las
Comisiones de Justicia y Paz de las Conferencias Episcopales, así como de los Organismos nacionales e internacionales que
trabajan en el ámbito ecológico, la institución de la Jornada Mundial de Oración por
el Cuidado de la Creación, para que, de
acuerdo con las exigencias y las situaciones locales, la celebración se organice debidamente con la participación de todo el
Pueblo de Dios: sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos. Para este propósito, y en colaboración con las Conferencias
Episcopales, ese Dicasterio se esforzará
por llevar a cabo iniciativas adecuadas de
promoción y animación, para que esta celebración anual sea un momento intenso
de oración, reflexión, conversión y asunción de estilos de vida coherentes.
Le pido a Usted, cardenal Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que se
ponga en contacto con el Patriarcado Ecuménico y con las demás realidades ecuménicas, para que dicha Jornada Mundial sea
signo de un camino que todos los creyentes en Cristo recorren juntos. Además, ese
Dicasterio se ocupará de la coordinación
con iniciativas similares organizadas por
el Consejo Ecuménico de las Iglesias.
Esperando la más amplia colaboración
para el buen comienzo y desarrollo de la
Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, invoco la intercesión
de la Madre de Dios María Santísima y de

san Francisco de Asís, cuyo Cántico de las
Criaturas mueve a tantos hombres y mujeres de buena voluntad a vivir alabando
al Creador y respetando la creación. Como
confirmación de estos deseos, le imparto a
ustedes, Señores cardenales, y a cuantos
colaboran en su ministerio, la Bendición
Apostólica.

[ ]
Altres
informacions

Francisco, papa.

Obertura de la causa de beatificació de la
Serventa de Déu Rosa Deulofeu González
(1959-2004)
Barcelona, 14-7-2015
El dilluns 13 de juliol de 2015, al vespre,
ha tingut lloc, a l’Aula Magna del Seminari
Conciliar de Barcelona, plena a vessar, la
sessió d’obertura diocesana de la Causa
de beatificació de la serventa de Déu Rosa
Deulofeu González, presidida pel cardenal
arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach.
Rosa Deulofeu va néixer a Barcelona el
29 d’abril del 1959 i ja des de petita participà en la vida parroquial juvenil de Sant Just i
Pastor i molt especialment en l’agrupament
escolta de la parròquia de Sant Jaume. Va
viure intensament la seva vida professional
com a administrativa, cercant però també el
sentit últim de la seva vida. Havia crescut
en el si d’una família cristiana, una família
que vivia profundament la seva fe participant en les activitats parroquials i en els
moviments de la seva època. Als 22 anys
entrà en contacte amb el grup Clara Eulàlia,
un grup d’Església de la diòcesi de Barcelona, per fer el seu discerniment vocacional.
Rosa Deulofeu va ser una dona que cercava profundament ser fidel a la crida de
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Déu. Per això, als anys vuitanta, en què es
concretà la seva vocació de servei a l’Església diocesana en l’evangelització dels
joves, va iniciar el seu treball en el camp de
l’educació en el lleure en el Moviment de
Centres d’Esplai Cristians. Dins d’aquest
moviment desenvolupà primer el càrrec
de secretària general i uns anys més tard
ocupà la presidència de la Fundació Pere
Tarrés. En aquesta mateixa època, l’any
1990, l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Ricard Maria Carles, li proposà ser
delegada de Pastoral de Joventut de la diòcesi, càrrec que ella acceptà per dedicarse plenament als joves i per impulsar la
pastoral juvenil. Anys més tard, en l’àmbit
de la Tarraconense, fou nomenada també
coordinadora del Secretariat Interdiocesà
de Pastoral de Joventut.
Van ser uns anys molt intensos de dedicació de Rosa Deulofeu als joves i a l’Església. Va col·laborar amb molta il·lusió al
multitudinari encontre del Sant Pare Joan
Pau II amb els joves a l’aeròdrom de Cuatro Vientos, en el seu viatge a Espanya
el mes de maig de 2003. Poc després, la
Rosa va emmalaltir i va suportar amb fermesa llargs mesos de dolor, fins el vespre
del 5 de gener de 2004, en què, tot just
acabant de pregar el Parenostre, va morir
en una clínica de Barcelona.
L’enterrament de la Rosa Deulofeu tingué lloc el dia 7 de gener, a la parròquia de
Sant Agustí de Barcelona, on el seu germà
Antoni era rector. Una parròquia que va
quedar petita davant la multitud de gent
de totes les edats i procedències, que l’havien coneguda i estimada i havien copsat
la seva profunditat com a persona i com a
cristiana, i intuïen la seva santedat.
La sessió d’obertura de la Causa de
beatificació de Rosa Deulofeu s’ha inici-

at amb una pregària a l’Esperit Sant i ha
prosseguit amb les formalitats jurídiques
pròpies d’aquest acte, entre les quals la
lectura de la carta de la Congregació de les
Causes dels Sants concedint el nihil obstat
per a la introducció de la Causa, la referència al preceptiu vistiplau de la Conferència
Episcopal Tarraconense i la lectura del decret del cardenal arquebisbe de Barcelona
pel qual introdueix la Causa i constitueix
el Tribunal, format pel Dr. Santiago Bueno,
jutge delegat; el P. Vicente Benedito, OP,
promotor de justícia i la Sra. Chiara Rostagno, notària actuària. El Postulador per
a la fase diocesana de la Causa que ara
s’inicia és el germà marista Mariano Santamaría.
Després del jurament dels càrrecs esmentats, el Postulador ha presentat la llista de testimonis que, a partir del dia 10 de
setembre, en la seu del Tribunal Eclesiàstic
de Barcelona, començaran a testificar en
relació a la vida i obra de Rosa Deulofeu.
Amb unes paraules del Sr. Cardenal
Martínez Sistach i el cant del Virolai, s’ha
clos l’emotiu acte.

UN NOU CONCEPTE EN SERVEIS FUNERARIS

Tanatori Les Corts - Barcelona

Tanatori Mémora Esplugues
934 700 895

Tanatori Mémora Molins de Rei
936 687 961

Mémora Funerària Fontal

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

902 231 132
24 hores / 365 dies

www.sfbsa.es www.memora.es

Sant Feliu de
Llobregat

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

4
[6 ]

Juliol - Agost 2015

B U T L L E T Í

Bisbat de

