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La bona educació (6-9-2015)

El mes de febrer d’aquest any, escrivíem 
en aquestes pàgines sobre l’anomenada 
“emergència educativa”. Així denominava 
el papa Benet XVI el gran problema que 
tenim avui en relació amb l’educació dels 
nostres fills. Un problema més real i més 
greu, que reconegut i “sentit” per una ma-
joria. Solament els més desperts s’adonen 
de la transcendència de l’educació. Uns ho 
reconeixen des de posicions ideològiques 
o des de militàncies polítiques, quan sa-
ben que tot canvi social passa per canvis 
en l’educació. Uns altres ho reconeixen 
des de la simple experiència, quan com-
proven que els problemes socials, la vio-
lència, el deteriorament de la convivència, 
els abusos, les crisis, les injustícies, els 
buits, etc., que els adults pateixen avui, 
són, en gran mesura, efectes de defici-
ències o errors que hi va haver a la seva 
educació.

No és el moment d’assenyalar respon-
sabilitats. És difícil respondre la pregunta 
“qui educa els nostres fills?” ¿Som nos-
altres, els pares, és l’escola, el claustre 
de professors, el tutor, o en definitiva el 
ministeri o la conselleria, és Internet, és 
l’ambient, són els companys i els amics, és 
el club esportiu?... La formació dels nos-
tres fills és el resultat de la resposta que 

cadascun d’ells va donant a tot un conjunt 
d’influències que li vénen de l’exterior. 
Un fet molt complex, que permet afirmar 
que l’educació és realment una qüestió 
d’abast cultural.

Però anem a pams. Encara que és un 
greu error identificar educació amb simple 
ensenyament, ens fixem ara en l’escola, 
l’institut, la universitat. L’educació mira 
tota la persona; l’ensenyament al desen-
volupament dels coneixements. Afirmem 
que són dues coses diferents, però també 
que no hi ha ensenyament que no eduqui, 
així com no hi ha educació sense ensenya-
ment.

Precisament el problema educatiu no 
ocupa el primer terme de les preocupaci-
ons de la gent, en part, perquè hi ha hagut 
un progrés real en els mitjans i els recur-
sos que s’han invertit en l’ensenyament. 
En observar grans i nous edificis, l’ús de 
les noves tecnologies, les iniciatives peda-
gògiques originals, etc., tenim la impres-
sió que l’educació realment ha millorat. I 
en efecte ha millorat, però només en un 
aspecte, no precisament el més important.

Gràcies a Déu, els cristians tenim “la 
mania de veure-hi més enllà”, d’anar als 
principis i al fonament de les coses. Sa-
bem que una bona educació no és sola-
ment aquella que prepara els nostres fills 
per ser uns professionals perfectament 
equipats en competències per a un ofici. 
Al nostre entendre, la millor educació és 
aquella que els construeix com a persones 
responsables davant el que és bo, bell i 
vertader, aquella educació que els capaci-
ta per viure amb sentit, llibertat, responsa-
bilitat i goig, no només la seva tasca pro-
fessional, sinó tots els àmbits de la seva 
existència. Els cristians sabem que no n’hi 
ha prou amb tenir molts instruments, sinó 

[ ]Escrits
dominicals
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que cal saber per a què s’han d’utilitzar. 
Els instruments (ciència, tècnica, llengües, 
mitjans informàtics, coneixement, comuni-
cacions, recursos, etc.) són poder; la qües-
tió més important és què fem, què faran 
els nostres fills, amb el poder i per què ho 
faran, quin sentit donaran al seu treball, a 
la seva sexualitat, als seus diners, al seu 
compromís cívic, a la seva cultura...

Pensem-hi i parlem-ne. Els pecats 
d’omissió es paguen sempre demà.

Política cristiana (13-9-2015)

Els successius esdeveniments electorals 
impregnen l’ambient de preocupació per 
la política. 

Ja ens està bé, perquè oblidem la im-
portància de l’exercici de la política en la 
vida real dels ciutadans. Això és degut, en 
part, a la deixadesa, a la rutina i la irres-
ponsabilitat. Malauradament tan sols ens 
recordem de la política quan alguna cosa 
va malament i hem de buscar responsa-
bles, o quan salta a l’opinió pública algun 
escàndol. La vida política es converteix 
massa sovint en mer “espectacle”, explo-
tat amb deler pels mitjans de comunicació. 
Però la política, amb tota la seva serietat i 
rellevància, afecta a tots i cadascun, i és, 
per això, responsabilitat de tots.

Els cristians, com a tals, tenim alguna 
cosa a dir, perquè la nostra moral, aquella 
que es deriva del seguiment de Jesucrist, 
inclou la vida social i política, d’acord amb 
el que anomenem “Doctrina Social de l’Es-
glésia”. Aquesta mateixa doctrina, ben 
cert, considera l’exercici de la política com 
un dels serveis més dignes i importants 
que un ciutadà pot prestar a la societat.

Sovint s’ha posat en relació la fe cristi-
ana i la política. Es remunta a unes quan-

tes dècades enrere la discussió sobre si és 
legítim “batejar” una determinada política, 
si es pot parlar de “política cristiana”, si es 
presta a malentesos el fet que alguns par-
tits polítics portin l’adjectiu de “cristiana” 
al costat del substantiu “democràcia”; si 
és acceptable que uns altres es defineixin 
com a cristians a favor d’una opció política 
concreta. També es dóna l’opinió contrària, 
és a dir, que en realitat qualsevol política 
és acceptable per a un cristià mentre que 
digui de si mateixa que respecta els drets 
humans i els principis de la democràcia...

És el moment de recordar alguns princi-
pis elementals:

- El que anomenem “cristianisme” no 
és una ideologia, i menys encara un 
partit polític. Tampoc no és un simple 
“sistema de valors”.

- Però forma part de la fe cristiana tot 
un conjunt d’exigències socials que 
pertanyen a l’àmbit polític i que es 
deriven de la idea, que Jesucrist ens 
ha transmès, sobre la persona huma-
na, el món, la vida, la societat, etc.

- Cap dels projectes polítics que pro-
posen els partits realitza totalment 
aquestes exigències, però moltes 
propostes poden coincidir o aproxi-
mar-s’hi. Altres propostes polítiques 
poden ser contràries a exigències de 
la fe cristiana.

- En tot cas, la fe cristiana, intervindrà 
en el procés polític des de les seves 
pròpies conviccions: sobretot apor-
tarà fonament o sentit a la dignitat 
humana, als drets de la persona i a la 
moral social; a més recolzarà el que 
és compatible amb els seus principis 
morals i exercirà una labor profètica 
davant d’allò que consideri contrari a 
la dignitat humana.



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 53 0 0
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 6
5 Així doncs, per a un cristià l’acció polí-

tica és un compromís ineludible i apassi-
onant i, alhora, una tasca difícil. Però l’ha 
d’assumir, perquè està en joc, no solament 
la felicitat social dels altres, sinó la matei-
xa fe i el compromís de fer del món una re-
alitat més propera al Regne de Déu.

La política, per a un cristià, és una for-
ma excel·lent de l’amor concret al germà.

 
Allò necessari, optatiu i superflu en la po-
lítica (20-9-2015)

Fem un discerniment serè, objectiu i, si pot 
ser, desapassionat, de la situació políti-
ca i de la postura que davant d’ella hem 
d’adoptar els catòlics. Ja ens deien els 
grans mestres de l’esperit que, quan les 
aigües estan agitades difícilment es veuen 
el fons del mar, les roques, els peixos, les 
algues…

L’observació serena i pacífica copsa les 
coses amb major objectivitat i, el més im-
portant, reconeix el pes o transcendència 
que cadascuna d’elles posseeix. Si a més 
a l’interior del qui ha de discernir no no-
més són clares les idees, sinó que també 
es troben correctament ordenades, llavors 
és molt probable encertar en l’elecció.

És clar que, en el cas dels cristians, tant 
les idees, com el seu ordre, és a dir, el que 
anomenem “l’escala de valors”, formen 
part de la seva moral social. Amb aquest 
bagatge el catòlic actua sobre la realitat 
política concreta. Ho fa com un ciutadà 
més, dins el marc democràtic, encara que 
sap que, de fet, la seva moral social no és 
plenament compartida per tots, pel mateix 
fet que no tots comparteixen la seva fe, 
que és el seu fonament.

Les diferències entre una opció política 
i una altra, no són tant en els valors o drets 

que defensen, com en la manera d’establir 
la importància o la prioritat de cadascun. 
Tots signen la llista dels drets humans fo-
namentals, però no tots els classifiquen de 
la mateixa manera. Així, per a un cristià el 
dret – posem per cas – a conèixer la veritat 
(i, per tant, a una informació veraç) preval 
sobre el dret a la lliure expressió; o el dret 
a ser tractat amb justícia preval sobre el 
dret a la lliure creativitat individual; o el 
dret a la vida preval sobre el dret a la lliber-
tat individual del qui pretén disposar-ne…

Quan es convoquen unes eleccions, el 
ciutadà ha de destriar què és el que està 
en joc, quins drets o valors es pretén acon-
seguir i com s’articulen. Perquè les propos-
tes dels partits poden fixar l’atenció sobre 
problemes que estan en primera línia de 
l’opinió pública, però que potser amaguen 
les qüestions més importants. Entre les 
propostes dels partits hom ha de saber 
destriar el que pertany a drets o valors irre-
nunciables, el que pertany a allò optatiu i a 
allò que simplement resulta superflu.

En concret, és molt més important el 
model de societat, d’economia, de convi-
vència, de progrés (en definitiva, de món 
i de persona humana), que es pretén 
aconseguir, que el fet de ser un estat in-
dependent o no. Allò forma part del que és 
absolutament essencial i necessari, i això 
és optatiu. Advertim que alguns no adme-
tran contraposar una cosa a l’altra, però és 
fonamental reconèixer que són dos valors 
de diferent ordre: la independència és ob-
jectiu legítim, però no garanteix necessà-
riament una societat més humana o més 
justa (almenys des del punt de vista de 
l’humanisme cristià).

A més en les propostes polítiques hi 
ha bastants elements que es poden con-
siderar “superflus”, encara que els partits, 
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com passa amb els productes del mercat, 
considerin que són necessaris de fet. Em 
refereixo a l’“embolcall” de la proposta 
política: la imatge, la retòrica, l’impacte 
psicològic, etc. El ciutadà ha de copsar 
què és forma i què és contingut real en la 
proposta política.

Massa sovint allò superflu emmascara 
l’essencial i allò optatiu suplanta allò ne-
cessari. Només la fermesa en el que és 
essencial pot fer-nos dialogants i tolerants 
en el que és optatiu, fins a acceptar i con-
sentir en allò que és superflu.

Política ecològica (27-9-2015)

Hem d’anar a votar, i cadascú ha de fer el 
seu propi discerniment sobre quina opció 
política s’apropa més a les pròpies convic-
cions, quin projecte polític respon millor 
a la idea de persona humana, món, soci-
etat, cultura, etc, quin programa reflecteix 
millor el que ell creu que s’ha de fer per 
solucionar els problemes socials i polítics 
que tenim.

L’encíclica Laudato si’ del papa Fran-
cesc, ens ha recordat que un cristià ha de 
recolzar o promoure “una política ecolò-
gica”. Aquesta expressió té un significat 
evident: vol dir que hem de promoure una 
política que garanteixi en tots els àmbits 
el respecte pel medi ambient. Però també 
té un altre significat més ampli i profund. 
“Ecologia”, en l’encíclica, significa una 
manera de viure i actuar en el món, una 
manera de conviure, de treballar, de pro-
duir, de crear cultura, que està d’acord 
amb l’humanisme, tal com ho entenem 
des de Jesucrist i la Doctrina Social de 
l’Església. És el que es diu “una ecologia 
integral” (cap. IV). El seu fonament està en 
el fet que “tot està relacionat”; com deia 

Benet XVI, “qualsevol atemptat a la soli-
daritat i al civisme produeix danys ambi-
entals”, una mala política sempre va unida 
a un perjudici en el medi ambient. La bona 
política tindrà com a objectiu únic aconse-
guir el bé comú (Laudato si’, nn. 156-158).

Potser no hi haurà cap partit polític que 
no signi aquest principi. El problema sor-
geix quan cadascun interpreta què és el bé 
comú i mira de promoure’l o “imposar-lo”. 
Aquest bé comú no només és el bé del con-
junt (el poble, la societat), sinó que també 
és el bé de tots i cadascú. Tampoc no és un 
“bé” simplement imposat i unificador, que 
converteix el poble en massa, sinó que:

- Respecta cada persona amb els seus 
drets, sobretot el seu dret a un des-
envolupament integral.

- Reconeix els drets dels grups i institu-
cions amb la seva iniciativa i creativi-
tat a favor de tots, segons el principi 
de subsidiarietat.

- Suposa la justícia distributiva, origen i 
condició de la pau social.

Quan diem que el bé comú ha de regir 
la “política ecològica”, estem afirmant 
que aquesta política no ha de buscar el 
bé d’uns pocs en detriment o a costa del 
bé (els drets) dels altres, sinó que, segons 
aquell principi bàsic de la Doctrina Social 
de l’Església, ha de defensar la destinació 
universal dels béns de la terra.

Ara bé, dirà el papa,
“En les condicions actuals de la societat 

mundial, on hi ha tantes iniquitats i cada 
vegada són més les persones “descarta-
bles”, privades de drets humans bàsics, el 
principi del bé comú es converteix immedi-
atament, com a lògica d’ineludible conse-
qüència, en una crida a la solidaritat i en 
una opció preferencial pels més pobres” 
(n. 158)
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5 per la impossibilitat de diàleg entre les fac-

cions enfrontades.
Quan aquest professor i polític va morir 

fa tres anys, algú el va definir com a gran 
“defensor del laïcisme, entès com a forma 
suprema de l’ètica que preconitza la neu-
tralitat estatal davant de totes les creen-
ces, des de la racionalitat, el diàleg, l’acti-
tud respectuosa i benvolent cap a les con-
cepcions religioses dels altres”. Aquesta 
manera de pensar és la base i l’arrel nutrí-
cia de les conductes i les mesures adopta-
des per no pocs polítics i responsables en 
l’àmbit de l’educació avui. Llàstima que no 
tots comparteixin l’“actitud respectuosa i 
benvolent cap a concepcions religioses” 
que mantenia el professor.

L’article citat del professor O. González 
de Cardedal buscava contribuir al diàleg 
purificador de prejudicis i clarificador de 
conceptes sobre la presència de la intel-
ligència de la fe en el procés educatiu. Així, 
escrivia:

“Conec un home que va saber de les lle-
tres i dels homes, de la vida i de la mort, 
per la paraula d’un mestre que a toc de 
campana convocava els infants d’un po-
blet a la lectura i a l’escriptura, al joc i al 
cant. Campana sostinguda en una humil 
espadanya sobre el frontal humil de la 
porta”.

El cas és que aquell mestre, “que va 
parlar molt de l’home i va callar sobre 
Déu”, estava en el poblet perquè “s’ha-
via d’amagar”, havent lluitat en defensa 
d’ensenyança racional, accessible a tots 
i emancipadora en un marc democràtic. 
I aquell home, alumne de tal mestre, va 
descobrir d’on venia la campana que cri-
dava cada dia a l’ensenyança: provenia 
d’una ermita, que havia estat destruïda, 
on la gent havia cantat i celebrat la vida 

Qüestions accidentals que tenen im-
pacte mediàtic omplen moltes vegades 
les propostes polítiques. Però ens hauria 
agradat que aquest llenguatge entorn de 
l’essencial s’hagués escoltat més en els 
discursos de campanya electoral. No és un 
llenguatge sobre generalitats, sinó sobre 
quelcom molt concret: és tasca del polític 
posar lletra a aquesta música, noms i cog-
noms, mesures adients que encarnin els 
grans valors de la política ecològica.

L’escola i l’espadanya I (4-10-2015)

Dèiem, referint-nos a la nostra responsa-
bilitat, la de tots, davant el problema de 
l’educació dels nostres fills, que “els pe-
cats d’omissió sempre es paguen demà.”

El teòleg espanyol Olegario González 
de Cardedal va publicar el 1981 un bell ar-
ticle que resulta, també avui, il·luminador i 
suggeridor en la seva brevetat. Estava de-
dicat al professor i polític, ideòleg de l’es-
querra socialista, especialitzat en la qües-
tió educativa, Luís Gómez Llorente. Aquest 
professor, seguidor de l’antiga Institución 
Libre de Enseñanza, deixeble de Fernando 
de los Ríos, en una de les seves publicaci-
ons posteriors a l’article citat explicava el 
problema de la religió a l’escola des d’una 
interpretació de la història espanyola. Som 
víctimes, deia, d’un fet nefast: “el mons-
truós maridatge entre el tron i l’altar” (M. 
de Unamuno), la persistència del factor ca-
tòlic com a element identitari de la nació, 
la fe catòlica com una rèmora desastrosa 
per al progrés de les ciències i de l’educa-
ció racional i laica. Els intents d’emancipa-
ció duts a terme per la Il·lustració i per for-
ces polítiques, bàsicament republicanes, 
no van ser efectius. El que va passar en la 
Segona República acabà en un total fracàs 
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i la mort. Ell, passats els anys i versat en 
sabers científics i transformadors de la re-
alitat, va acabar per reedificar l’ermita…

Els catòlics creiem que “enfront a fana-
tismes i integrismes hem de discernir amb 
intel·ligència, rigor i amor”. Hi ha un camí 
interior entre l’escola i l’ermita, d’anada i 
tornada, que tots hem de recórrer, si vo-
lem donar resposta a tots els interrogants 
de l’ésser humà. “Necessitem la cultura al 
costat del culte, la teologia al costat de la 
mística”. D’altra manera, perdrem no no-
més l’ésser humà, sinó la mateixa raó críti-
ca i emancipadora.

L’escola i l’espadanya II (11-10-2015)

Vam fer al·lusió a la postura d’un ideòleg 
de l’ensenyament denominat “laic”, que 
excloïa del currículum de l’ensenyament 
bàsic la presència de l’assignatura de re-
ligió. La seva cultura li feia ser respectuós 
amb el fet religiós. Un deixeble seu deia en 
el seu panegíric que tractava el problema 
“des de la racionalitat, el diàleg, l’actitud 
respectuosa i benvolent cap a les concep-
cions religioses dels altres”. Aquesta pos-
tura és molt d’agrair.

Però hem d’aclarir que els catòlics no 
volem exactament que ens tractin amb 
“respecte i benevolència”, com si ens per-
donessin la vida, com si estiguessin dis-
posats a suportar la nostra “ignorància” 
o la nostra superstició. El que volem és 
que se’ns reconegui el dret a incloure en 
el procés educatiu dels nostres fills, que 
es realitza a l’escola, el coneixement de 
la cultura cristiana. És un dret que tenen 
els pares i que és primari, és a dir, anteri-
or a qualsevol altre, com el de l’Estat, del 
ministeri, de la conselleria, del claustre de 
professors, del tutor o del polític de torn. 

Totes aquestes instàncies intervenen per 
encàrrec dels pares, que són els últims 
responsables de l’educació dels seus fills.

I ens apressem a aclarir, una vegada 
més, la nostra postura:

- Desitgem que els nostres fills “co-
neguin” la cultura cristiana dins el 
conjunt d’ensenyaments que reben 
a l’escola. Tractant-se de l’escola 
pública, no demanem que “visquin” 
necessàriament la fe, la qual cosa 
correspon pròpiament a altres espais 
(com la catequesi o uns altres espais 
educatius cristians, que es donen 
també a les escoles confessionals ca-
tòliques).

- Aspirem que els nostres fills sàpi-
guen el que ens va ensenyar Jesucrist 
d’una manera intel·ligent, seriosa i 
científica. Per dos motius: perquè així 
és com s’ha d’ensenyar a l’escola i 
perquè la fe, la veritat que creiem els 
cristians, pot i ha de ser també pen-
sada.

- Demanem que sigui a l’escola perquè 
és un lloc importantíssim on es trans-
met la cultura, on, segons expressió 
més tècnica, els nostres fills “se so-
cialitzen”. L’escola, encara que no ho 
digui expressament, sempre trans-
met una concepció de vida i de món: 
és el que anomenem “cosmovisió”. 
El que volem és que els nostres fills 
integrin, dins del que assimilen a l’es-
cola, la idea cristiana de vida, món, 
persona, societat, convivència, famí-
lia, diners, etc.

Hem sofert moltes vegades la distància 
entre la cultura i la fe, l’escola i l’espada-
nya. El resultat ha estat sempre nefast per 
a la fe, i creiem que també per a la cultura. 
La fe ha restat com una mena de devoció 
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5 en la vida personal del missioner i en el 

missatge que ell transmet. La misericòrdia 
és la manifestació més bella de l’amor de 
Déu, aquest amor expansiu, comunicat i 
contagiós que procedeix del seu cor.

Un veritable missioner diu:
“Sóc missioner per la senzilla raó que 

he estat estimat misericordiosament”
“Aspiro a viure sostingut únicament per 

la misericòrdia de Déu, enmig d’obstacles 
i febleses”

“Desitjo que tots aquells a qui serveixo 
en la missió arribin a conèixer Jesucrist, en 
el qual se’ls regala l’amor misericordiós, 
alliberador i salvador de Déu”

Tot això, malauradament, “no és nor-
mal”. No és normal lliurar la vida, jugar-
se-la tota per l’amor misericordiós de Déu, 
per viure’l i comunicar-lo. Els evangelitza-
dors són portadors de la gran novetat de 
l’Evangeli de Jesucrist al món, que tantes 
vegades ofereix resistència a aquest can-
vi. Els missioners, que no volen ser qualifi-
cats d’herois i diuen que reben no poques 
satisfaccions, són, a més, evangelitzadors 
en la llunyania, assumint el sacrifici de la 
vida en llocs estranys, on generalment es 
palpa la pobresa i la misèria extremes.

Estem necessitats de missioners, aquí 
i a les anomenades “terres de missió”. 
Perquè no abunden entre nosaltres les 
persones que hagin experimentat, fins a 
les seves últimes conseqüències, la mise-
ricòrdia de Déu.

Però, mirant-los, rebent agraïts el seu 
testimoniatge i recolzant-los amb el nostre 
compromís d’oració i ajuda material, avui 
ens sentim justificats per lloar Déu i rea-
litzar gestos de comunió. Gestos conse-
qüents amb la nostra condició d’Església 
missionera, que expandeix pel món l’ona 
salvadora de la misericòrdia.

d’una minoria inculta i ignorant, i la cultura 
s’ha vist privada de respostes a les grans 
preguntes de la vida, determinants d’una 
plena realització humana.

De responsables, n’hem pogut ser tots, 
de dins i de fora de l’Església. Alhora que 
assumim la nostra tasca, demanem que 
se’ns deixi realitzar-la, emparats pel dret 
dels pares, que, almenys fins ara, reconeix 
la llei.

Misericòrdia expansiva (18-10-2015)

Celebrem el dia del DOMUND amb la mi-
rada posada en l’horitzó de l’Any Jubilar 
de la Misericòrdia. Tenim molt presents, 
i els sentim molt propers, els missioners 
que transmeten l’Evangeli en terres on la 
fe no és suficientment coneguda o no està 
establerta com entre nosaltres. I aquest 
any descobrim agraïts un aspecte de les 
seves vides molt important: ells són allà, 
lliurant les seves vides com evangelitza-
dors, perquè s’han sentit estimats mise-
ricordiosament; la seva existència i el seu 
treball transparenten i encomanen mise-
ricòrdia; i les seves paraules anuncien el 
missatge evangèlic de la misericòrdia de 
Déu.

Val la pena, té sentit, una vida així?
Tal com passa en totes les coses de la 

fe, la resposta a aquesta pregunta té poc 
a veure amb les estratègies i els càlculs 
de resultats. Per dos motius fonamentals: 
perquè tot respon, en definitiva, a una vi-
vència, més que a una “raó” lògica; i per-
què, a més, la vida i el treball en les missi-
ons es realitza sempre en l’atmosfera de la 
gratuïtat. La prova és que precisament la 
misericòrdia és l’atmosfera, l’aire, l’ambi-
ent, que es respira en les missions. Podem 
dir que és en l’origen o motiu de la missió, 
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5I no m’interessa una espècie que solament 
s’engreixa... L’interrogant que em proposo 
no és saber si l’home serà o no feliç, pròsper 
i còmodament abrigat. Em pregunto quin 
home es veurà pròsper, abrigat i feliç”.

L’atenció a l’urgent – això que amb tota 
raó commou la nostra sensibilitat i ens 
exigeix actuar, com ara donar de menjar 
al famolenc – ens fa perdre de vista el que 
és important i, fins i tot, allò necessari. 
D’acord amb això, els cristians solem mou-
re’ns en el terreny concret i personal: no 
ens interessa tant, posem per cas, la po-
bresa, com la persona del pobre, no tant 
l’educació, com la persona de l’educand…

Ja sabem que alguns pensen que l’er-
mita no és ni important, ni necessària. No 
són pocs els qui creuen que és més impor-
tant en la vida saber informàtica que co-
nèixer Jesucrist. En canvi el cristià autèntic 
es pregunta: sense Jesucrist, quin sentit té 
la informàtica?

Alguns bisbes han publicat una espècie 
de decàleg a favor de la classe de religió a 
l’escola. Insisteixen en l’efecte humanitza-
dor de la classe de Religió:

“Contribueix a créixer per dins perquè 
estableix els fonaments d’una personalitat 
sòlida, equilibrada, oberta a la transcen-
dència, en la totalitat de les dimensions 
que integren l’ésser humà”, diu el bisbe 
d’Osca; “és essencial per al nostre desen-
volupament humà i necessària, perquè 
l’alumne adquireixi una formació plena i 
integral; ajuda a descobrir la veritat més 
profunda sobre un mateix”, afirma l’arque-
bisbe de Pamplona.

Molts altres beneficis ens aporta la 
classe de Religió. Però aquest és un dels 
més importants. Només cal que els pares i 
tots junts ho valorem, ho vulguem per als 
nostres fills i lluitem per aconseguir-ho.

L’escola i l’espadanya III (25-10-2015)

Als nostres pobles i ciutats sona la campa-
na des dels temples, com una crida a la co-
munitat per a la celebració. Els carrers se-
gueixen el ritme de les puntuals entrades i 
sortides dels alumnes dels seus col·legis.

La història que ens servia de punt de 
partida per a la nostra reflexió deia que en 
un poblet la campana sonava sobre la porta 
de l’escola, quan l’ermita amb la seva espa-
danya havia estat enderrocada. Un alumne 
d’aquella escola, essent ja adult, ja format 
en un pensament laïcista, i polític en exer-
cici, havia fet reconstruir l’ermita. Potser 
estava convençut que el poble necessitava 
aquell espai, en el qual la comunitat es re-
uneix per compartir l’amor i transformar-lo 
en oració. Ignorem si va retornar la campana 
al seu lloc original. Però ens omple d’il·lusió 
saber que tots dos sons, el de la campana 
i el dels nens sortint del col·legi continuen 
sentint-se puntualment en el poblet. I més 
ens ompliria d’alegria saber que aquests 
nens, quan van a l’ermita no deixen la cul-
tura apresa a l’escola i quan van a escola no 
obliden que tot el que aprenen pot estar en 
harmonia amb el que viuen a l’ermita.

Això significaria que aquells nens tenen 
l’oportunitat de ser ells mateixos, conrear 
el seu futur amb responsabilitat, viure la 
vida amb sentit, lluitar per ideals que va-
len la pena, saber perquè hem de ser jus-
tos i honrats, conèixer i entendre la histò-
ria pròpia… No és això el més important?

Ens va impressionar el missatge que 
contenien aquestes paraules de R. M. Ril-
ke en la seva obra “Ciutadella”:

“Sempre he sabut distingir l’important 
de l’urgent. Perquè, en veritat, és urgent 
que l’home mengi... Però l’amor i el sentit de 
la vida i el gust de Déu són més importants. 



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 53 0 6
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
5 Als subscriptors de la Diòcesi de Sant Fe-

liu de Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 20-10-2015

Benvolgut/da en el Senyor:
Ens posem en contacte, un cop més, per 

fer-vos arribar el nostre sincer agraïment, 
en nom de tota la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, per la vostra constant ajuda. 
Tenim molt present davant Jesucrist, totes 
aquelles persones que, d’una manera o 
altra, fan possible que puguem viure com 
a comunitat cristiana. Donem gràcies a 
Déu, particularment, per aquells que, com 
vostè, donen suport econòmic i material al 
bon funcionament de la Diòcesi. Sense el 
vostre ajut no seria possible mantenir tots 
els serveis que el Poble de Déu i la societat 
mateixa, espera de nosaltres.

Reafirmem el nostre compromís de viu-
re i treballar amb transparència, sobrietat 
i austeritat, alhora que mirem d’ajudar els 
més necessitats. L’Esperit de Jesucrist, que 
anima la nostra Església, ens empeny a 
valorar, com cal, la bona administració po-
sant al davant els valors de compartir i ser 
solidaris amb els qui més ho necessitin.

Reiterem el nostre agraïment. Ens man-
tenim en la comunió de pregària, compro-
mís i vida.

Ben cordialment.

† Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Al Hno. José Luis Fonseca, OH. superior 
provincial 

Sant Feliu de Llobregat, 15-9-2015

Estimado en el Señor:
Hemos conocido a través de los medi-

os de comunicación la buena noticia de la 
concesión del premio Princesa de Asturi-
as a la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios. Quiero dejar constancia, como no 
podría ser de otra manera, de mi participa-
ción en vuestra alegría y vuestra acción de 
gracias al Señor.

Creo que ha sido vuestra larga trayecto-
ria de más de 400 años, y vuestra dedica-
ción presente lo que ha sido determinante 
en la concesión de dicho premio. El sentido 
profundamente evangélico de nuestro ser-
vicio nos compromete a no buscar recono-
cimientos ni distinciones. Pero cuando és-
tas sobrevienen, vemos su relevancia testi-
monial y damos gracias a Dios por ello. Es 
Él quien está en el origen, en el quehacer de 
cada día, y en el fin de toda nuestra tarea.

Rezo para que vuestro carisma conti-
núe bien vivo en fidelidad al proyecto de 
su fundador. Recibid mi sincera y fraterna 
felicitación.

† Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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5ta benedicció demanem Déu que li sigui 
proper i que l’ajudi. Però, a més, mirant la 
seva funció, precisa dient més o menys: 
“que la germana Maria del Mar, com a 
abadessa de la comunitat, ordeni, posi 
les condicions a la comunitat, perquè les 
germanes, tot seguint l’amor de Jesucrist, 
puguin, amb un cor eixamplat, seguir els 
camins dels seus manaments”.

Us convido molt breument, a fer aques-
ta tarda una pregària sobre aquesta inten-
ció: “Amb el cor eixamplat, que ella ajudi a 
seguir els camins de Jesucrist”.

Ens sona al Salm 118, on demanem Déu 
que, si Ell ens eixampla el cor, nosaltres 
seguirem les petjades que pertoquen a la 
llei, als seus camins. És un argument que 
sant Agustí va aprofundir, al seu estil, afir-
mant que nosaltres, al cap i a la fi, estimem 
perquè Déu ens eixampla el cor, que tot ve 
de Déu, especialment la nostra capacitat 
d’estimar. I sant Tomàs d’Aquino hi veia la 
crida a la virtut de la longanimitat: un cor 
ample, un cor eixamplat, un cor dilatat per 
estimar cada vegada més, tot reproduint 
l’amor de Déu. 

Per què ens sembla que l’Església esta-
bleix aquesta benedicció per les abades-
ses? Per què veiem que és adient la petició 
d’un eixamplament del cor en una bene-
dicció de l’abadessa?

Gairebé no faríem cap altra pregària de 
benedicció sobre Maria del Mar més que 
aquesta: “Senyor, fes que Maria del Mar 
cada vegada tingui un cor més ample per 
estimar com tu”. 

És que l’abadessa, en primer lloc, ha 
de tenir un cor tan ample que tots els ros-
tres –mirant precisament l’evangeli d’avui 
(Jn 13,1-17)– tots els peus i els passos i 
les existències de les seves germanes en 
la seva pluralitat, les característiques de 

Benedicció abacial de Maria del Mar Al-
bajar i Viñas

Montserrat, 19-09-2015

Molt estimats Pare Abat, germans preve-
res, diaques. Molt estimades M. del Mar, 
germanes de la comunitat de Sant Benet, 
altres germans i germanes de la vida con-
sagrada, autoritats, germans estimats 
tots.

Aquest fet que celebrem ara té la pro-
funditat d’inserir-nos en el flux d’amor que 
hi ha al si de la Trinitat, d’on ve tot do i vida 
del Pare, a través del Fill i on s’estableix la 
comunió infinita i meravellosa en l’Esperit.

Perquè la germana M. del Mar va ser 
elegida per la comunitat en l’Esperit, ara 
és objecte d’una pregària de l’Església, de 
benedicció, en la qual, a més de demanar 
l’Esperit sobre ella, d’alguna forma es ma-
nifesta que tot el que ella és, fa i farà, tor-
narà al sí de Déu en el mateix Esperit Sant. 
I, com la Trinitat es va obrir en Jesucrist a 
la humanitat, la germana M. del Mar, amb 
tota la nostra Església, ha rebut aquest 
amor del Pare i sap – ha de saber – que la 
seva existència sencera ha d’acabar en el 
punt d’amor d’on va sortir, el Pare del cel.

Beneirem en nom de l’Església la per-
sona de la germana M. del Mar. En aques-

[ ]Homilies
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5 va. Perquè, deia, si una cosa és necessària 

per a l’abat, o a qualsevol monjo, si una 
cosa és necessària , és “l’instint monàs-
tic”, un instint que no només és el resul-
tat d’un treball d’estudi, sinó que també 
és l’instint que neix d’un cor treballat, un 
cor que l’Esperit ha treballat, per tal que hi 
hagi sintonia i empatia entre el pensament 
i sentiment de Déu i el de la seva criatura. 
Aquest instint és el referent vital, existen-
cial, més indispensable per arribar a triar 
la voluntat de Déu sobre la comunitat, so-
bre cadascú, sobre nosaltres.

I finalment, el cor eixamplat li pertoca a 
l’abadessa, perquè tot i ser l’abadessa el 
referent de la comunió fraterna, aquesta 
comunió sempre demana sofriment i sacri-
fici. Ho deia ben bé l’himne de la Carta als 
Colossencs: l’enderrocament dels murs, i 
la reconciliació, i la pau i l’apropament dels 
germans, es va fer per la sang de Jesucrist. 
De manera que hom pensa que si no ofe-
rim un amor, disposat a participar d’alguna 
manera al sacrifici, no farà germanor, ni co-
munió en l’Esperit; farem altres coses, però 
no comunió de germans. Un cor dilatat, un 
cor eixamplat és un cor generós per al sa-
crifici, és un cor disposat a donar-ho tot, 
obert, disponible, obedient al que la vida, 
la biografia, l’existència més concreta està 
demanant a cadascú de nosaltres.

I ja sabem –ho repetirà sant Agustí– 
on és la font de l’amor. Una altra cosa és 
que siguem capaços d’anar amb les nos-
tres mans, les nostres capacitats, a beure 
d’aquesta inesgotable font. Cada vegada 
les nostres mans seran més àmpliament 
disponibles per aquesta aigua d’amor, 
cada vegada han d’estar més obertes. En 
la mesura que siguem aquest recipient 
que rep l’aigua de l’amor, serem capaços 
de donar-la als nostres germans.

cada una d’elles, és un rostre de Crist, 
són uns peus de Jesucrist, són un cor de 
Jesucrist vivent. I el gran repte de l’aba-
dessa és reconèixer en aquesta pluralitat 
un mateix rostre que, alhora, és infinit, un 
mateix rostre de Jesús. Jesucrist renta els 
peus dels deixebles, però cadascú té la 
seva marxa, el seu camí i la seva història. 
Cal tenir un cor molt eixamplat per rebre 
cadascú tal com és, amb la seva història, el 
seu camí, el seu ritme i fins i tot les seves 
idees. L’amor madur del cor eixamplat és, 
en efecte, cada vegada més universal, per-
què és cada vegada més gratuït, perquè 
cada vegada demana menys a l’altre per 
ser estimat.

En segon lloc el cor eixamplat, dilatat, 
que demana el salm i que apareix a la be-
nedicció, li cal a l’abadessa perquè ella ha 
de discernir. I el discerniment no és pre-
cisament un exercici de lògica exacta, no 
és tampoc una aplicació cega i indiscrimi-
nada de la norma, de les lleis; no és tam-
poc, com diria Edith Stein, el sentit comú 
o les bones maneres, allò que la societat, 
el món, l’ambient pot demanar per quali-
ficar una conducta o una decisió correcta. 
El discerniment és una altra cosa ben di-
ferent. El discerniment que pertoca a un 
cor eixamplat en l’amor és la sintonia cada 
vegada més perfecta de la voluntat, de la 
intel·ligència, del coneixement, de la sen-
sibilitat amb l’Esperit Sant. 

Sempre recordaré un text que vaig lle-
gir ja molts anys, del gran benedictí i bisbe 
Basil Hume. Ell, en un moment de since-
ritat, predicava a la seva comunitat de-
manant perdó perquè el ritme de la seva 
oració, sigui per les feines, per ocupacions 
o pel seu pecat, travessava moments de 
poca sensibilitat. Volia dir “poca empatia” 
amb allò que estava pregant i el preocupa-
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5Evoquemos aquí, orando juntos a Ma-
ría, los sentimientos que esta visión nos 
produce.

Y miremos a la Iglesia, nuestra Iglesia 
concreta. Las parroquias, los grupos, los 
movimientos, los contactos que tenemos 
con todas las instancias y los niveles de 
nuestro Pueblo de Dios. Cada uno su pro-
pia experiencia. La visión y la impresión 
que tenemos de esa Iglesia.

Algunos, respecto del mundo, estarán 
como indignados y los sentimientos serán 
de rechazo o de crítica o de discernimiento 
sereno, descubriendo los fallos y los va-
cíos que encontramos. Y algunos, respec-
to de la Iglesia, (utilizando las palabras del 
Evangelio) la sentirán como inquieta y ab-
sorbida por tantas cosas; y hasta “estresa-
da”, podríamos decir. Esta Iglesia que bus-
ca insatisfecha, que sabe de sus pobrezas 
y sabe de sus glorias y sus gozos, pero que 
no se encuentra cómoda… Una visión de la 
Iglesia cargada de realismo, lejos de fal-
sas ilusiones, preocupada por la falta de 
vocaciones, la ausencia de entusiasmo, la 
carencia de una confesión alegre de la fe 
testimoniada clara y fehacientemente ante 
los hermanos.

Miremos hoy a María, tal como cantáis, 
“venida en carne”. Igualmente podríamos 
decir “Iglesia que se llena de la carne del 
mundo”. María, en efecto, como decía S. 
Agustín, es el primer miembro de la Igle-
sia, pues constituye el punto más brillan-
te, más transparente de lo que debe ser 
la Iglesia. Esta Iglesia que en María tam-
bién abraza el mundo, el mundo amado y 
querido por Dios. Evocamos aquí - y os lo 
confieso así porque cuando he venido a la 
Basílica del Pilar así lo he experimentado– 
la maravilla de la obra de Dios en María al 
comprobar cómo los pueblos donde se ha 

Aquesta serà la nostra pregària per la 
germana Maria del Mar. I alhora serà pre-
gària per l’Església, que per ella rebrà el 
benefici de Déu. I alhora serà pregària per 
aquest món nostre, que trobarà en la comu-
nitat amb la seva abadessa, solidaritat, pre-
sència il·luminadora, atenció, ajut i model 
de com uns cristians, seguint Jesús, canvien 
el món oferint la presència del seu amor.

A la Basílica del Pilar de Saragossa, en la 
novena a la Mare de Déu

Zaragoza, 6-10-2015

Querido D. Vicente, queridos hermanos 
presbíteros, seminaristas, miembros de la 
vida consagrada. Muy queridos hermanos 
todos. Hoy particularmente “hermanos” 
a los pies de María, la Virgen del Pilar. 
Siempre he estado convencido, y lo digo 
repetidamente, que tenéis mucha suerte 
aquellos que, de una manera espontánea, 
asumiendo una tradición, tenéis la oportu-
nidad de recuperaros como Iglesia, miran-
do a María. 

Miremos a María, veamos en ella el ros-
tro más auténtico de la Iglesia y miremos 
esta nuestra Iglesia en la que vivimos; ella, 
compartiendo inquietudes, ha de recupe-
rarse constantemente para ser, según la 
voluntad de Dios y de Jesucristo, el Pueblo 
de Dios peregrinante en esta historia.

Miremos a María y miremos al mundo. 
María, la Iglesia y el mundo concreto. Ese 
mundo que nos viene a través de la tele-
visión, ése que compartimos en los luga-
res de trabajo, de los vecinos del barrio y 
del mercado, del mundo de la cultura, el 
mundo de la enfermedad y la soledad, el 
mundo de la calle y de la educación de 
nuestros hijos.
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5 la palabra de Dios y la cree. La Iglesia se 

encuentra a sí misma en el diálogo con su 
esposo, Jesucristo. La Iglesia se rejuvene-
ce, se fortalece, se hace más verdadera, se 
hace más consciente de ella misma y es 
más fecunda cuanto más habla y dialoga 
con su esposo Jesucristo. Dice Jesús que 
eso es lo más importante. Dice también, 
según traducciones, que es la única cosa 
necesaria. Todo lo demás será convenien-
te: nuestras tareas, nuestros planes. Pero 
lo único necesario es el amor que recibe en 
la palabra y el amor que confiesa en la ora-
ción, es decir, el intercambio profundo, au-
téntico, transformante con el esposo. Po-
dríamos apurar la imagen: un matrimonio 
puede pasar dificultades. Se aplican en-
tonces determinadas tácticas y remedios, 
que ayudan a superarlas; puede ir mejor la 
economía, pueden establecerse sistemas 
psicológicos de entendimiento y de sinto-
nía entre ellos. Pero, hasta que uno y otro 
no se miren a los ojos, amándose y recono-
ciéndose amados, el matrimonio no saldrá 
adelante. Hasta que la Iglesia no mire a los 
ojos y al corazón de Cristo y se deje amar 
por Él y le ame con toda su profundidad, 
nuestra Iglesia no saldrá adelante.

María es fecunda por su relación nítida, 
constante, profunda, de amor con el Se-
ñor. María comienza escuchando y dicien-
do: “aquí estoy, te quiero y quiero hacer tu 
voluntad”. Se presenta disponible para su 
Señor y, a continuación, María es madre de 
Jesús y madre nuestra.

Puede venir el momento oscuro de la 
cruz, pueden venir momentos de no saber 
por dónde tirar, pero María continuará ante 
su Señor, dejándose amar y amándole.

La palabra de Dios hoy también nos 
dice que hay un mensaje profético que el 
mismo Dios suscita en el pueblo a través 

vivido la fe, han encontrado siempre con 
ella y junto a ella, en sus diferentes ad-
vocaciones, la cercanía y la identificación 
con los sentimientos y pertenencias a un 
pueblo. Uno aquí, a los pies de la Virgen 
del Pilar se siente en sintonía con lo que 
vivís como pueblo de María. Por ser quien 
es y porque así Dios lo ha querido siem-
pre. Ella se ha visto implicada en historia, 
en cultura, en costumbres, en lenguaje. 
Maravillosa implicación de María y en el 
pueblo mismo.

Venimos de Cataluña, donde la Virgen 
de Montserrat fue proclamada patrona. 
Pero lo fue porque ya el pueblo mismo acu-
día al monasterio, acudía a la basílica y se 
encontraba a sí mismo y se encontraba con 
María, su rostro, su misericordia, su mane-
ra de ser ante Dios y ante los hombres.

Venimos aquí y nos encontramos con la 
misma María, con su rostro de madre del 
Pilar, su forma de encarnar el espíritu de 
la Iglesia, su forma de tratar a Dios y de 
tratar a los hermanos. Es una auténtica 
maravilla.

Pero hoy hemos escuchado la palabra 
de Dios, bien oportuna, porque vivimos y 
compartimos la Iglesia inquieta y atarea-
da, porque desea acertar en la manera de 
estar en el mundo y sobre todo la manera 
de ser eficaz; quiere que nuestra palabra 
evangelizadora, que nuestra manera de vi-
vir y nuestros actos y programas, penetren 
el corazón de nuestros hijos, de nuestros 
jóvenes del mundo actual. Y elaboramos, 
como debe ser, planes, estrategias, obje-
tivos, medios. Todo esto está muy bien, es 
la iglesia de Marta. Pero hoy a los pies de 
la Virgen del Pilar, recordamos que María 
es la Iglesia. La Iglesia - porque así lo hizo 
Ella - se identifica (se encuentra consigo 
misma), madura y crece cuando escucha 
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5sigue adelante, estoy contigo, encontra-
rás la luz, puedes cambiar la vida, puedes 
convertirte. Puedes ser cada vez más feliz, 
dejándote amar y perdonar por Dios”.

Esta palabra de misericordia es procla-
mada constantemente en la Iglesia. La es-
cuchamos y tratamos de vivirla como Igle-
sia; es la palabra de Dios, en la que halla-
mos toda la verdad sobre el hombre. Nos 
salva y nos sostiene el perdón de Dios. 
Este mundo, la Iglesia y cada uno de noso-
tros necesitamos ser salvado por la fuerza 
de la misericordia proclamada y ofrecida. 
Necesitamos la presencia y la palabra de 
María en nosotros. En ella esa capacidad 
del amor, de hacer o facilitar el renacimien-
to del otro, la recuperación del otro. Es el 
rostro más precioso del amor de Dios, que 
recrea a su criatura mediante el perdón.

Que nuestra eucaristía, hoy, constituya, 
así lo pedimos al Señor por intercesión de 
su Madre, un paso más de una Iglesia que 
va buscando luz, que desea aceptar la pa-
labra que se le dice, y que quiere respon-
der mediante la oración fiel, que dedica al 
Padre Creador y a Jesucristo. Que esta eu-
caristía, además de acción de gracias, sea 
una renovación del poder del mismo amor 
que quiere y puede transformar el mundo.

de Jonás y a través de miles de profetas 
que en el mundo y en la historia han sido. 
Y la Iglesia es profética y María es proféti-
ca también. La manera de estar la Iglesia 
en el mundo tiene que ser crítica, porque 
la Iglesia tiene ojos del Espíritu y lo que 
sea inhumano será también contrario a 
Dios. La Iglesia tiene que descubrir ese 
mensaje del Espíritu y cambiar el mundo 
mediante su palabra o a través del com-
promiso de cada uno de nosotros, según la 
tarea que le corresponde. La Iglesia ha de 
decir a este mundo, como el profeta Jonás, 
que si no cambia puede autodestruirse, 
que podemos destruir el ser humano, que 
podemos andar por el camino de la degra-
dación y la destrucción.

Pero esta palabra de verdad, penetran-
te como espada, al decir de San Pablo, 
está dicha, pronunciada y anunciada sin 
dejar de amar. En ello María es modelo: 
ella es profeta como lo es cada madre con 
su hijo. Los padres son profetas respecto 
de sus hijos: “Mira ese camino no te con-
duce más que a tu propia tristeza y tu pro-
pio fracaso, y te lo digo porque te quiero”.

Ojalá nuestra Iglesia aprenda a ser pro-
feta por amor, a ser clara, fiel a la verdad 
proclamada y anunciada, precisamente 
porque amamos el mundo y amamos las 
personas y amamos la cultura. Decir la ver-
dad sin dejar de amar es el gran reto del 
Espíritu. No me imagino a María callando 
sistemáticamente u ocultando la verdad. 
Ante ella, como ante la luz, no podemos 
ocultarnos. Somos quienes somos y nues-
tras obras quedarán inmediatamente 
puestas de manifiesto porque ella misma 
es luz, la luz del espíritu en ella misma. 
Pero esta madre nuestra que ha recibido 
del espíritu la capacidad inmensa de amar, 
ella misma nos dice: “Esto es la verdad, 
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5 seus mitjans materials i personals a dispo-

sició de l’acolliment dels refugiats. Alhora, 
com Església diocesana, hem considerat 
oportú oferir un servei d’ajuda, assessora-
ment i coordinació de totes les iniciatives, 
en funció de l’eficàcia i l’abast d’aquesta 
acció.

Considerem molt benvinguda aquesta 
empenta de generositat que han despertat 
per tota Europa les informacions i les imat-
ges que ens han arribat pels mitjans de co-
municació. Volem participar-hi de tot cor. 
Sabem, però, que no podem quedar satis-
fets, oferint lloc i menjar per uns quants 
dies: l’acollida dels refugiats i immigrants 
demana disposar de mesures adients de 
tipus jurídic, econòmic, polític i cultural, a 
mig i a llarg termini.

Som conscients, per altra banda, que 
allò que estem veient no és més que l’efec-
te de problemes profunds d’abast interna-
cional. Ens afegim a la crida que ressona 
tan sovint a l’Església perquè els respon-
sables polítics no estalviïn esforços per 
restablir la pau, basada en la justícia i el 
respecte als drets humans de tots.

La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 
disposa d’instruments institucionals que 
poden ajudar a la realització del seu com-
promís en aquest àmbit, com ara Càritas 
Diocesana i la Delegació diocesana, tot 
just creada, de Mans Unides, que tenen 
experiència en aquest àmbit d’acció so-
cial. Càritas diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat ja fa acollida de refugiats i im-
migrants; així mateix manté contacte ins-
titucional amb altres Càritas diocesanes, 
Càritas Espanyola i totes les institucions 
eclesials i civils que treballen en xarxa per 
afrontar aquest repte.

És per això que ens ha semblat oportú 
disposar que: 

Sobre l’acollida als refugiats

Sant Feliu de Llobregat, 9-9-2015

Estimats,
Les notícies que ens arriben pels mit-

jans de comunicació sobre el drama que 
viuen milers de persones, fugint de la 
guerra i cercant refugi en països europeus, 
han colpit la nostra sensibilitat. Alhora 
hem escoltat missatges del papa Francesc 
i de la Conferència Episcopal Espanyola, 
que, en sintonia amb altres entitats d’Es-
glésia, convidaven a ésser conseqüents 
amb el deure moral evangèlic, que tenim 
envers aquestes persones, víctimes del 
sofriment. Les crides de l’Església sonen 
al costat d’altres que també miren de res-
pondre al greu problema dels refugiats a 
Europa.

La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 
pel seu costat, vol respondre amb criteris 
evangèlics i assumint el seu compromís. 
Volem respondre com Església particular, 
que es deixa il·luminar per la Paraula de 
Déu i el seu missatge moral, mirant de ser 
fidels a la seva condició de comunió de 
germans, dins la pluralitat d’iniciatives.

És per això que fem una crida a les cons-
ciències de tots els fidels i a tots els grups i 
institucions, perquè col·laborin i posin els 

[ ]Articles i
altres escrits
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5Partim d’un principi: tard o d’hora, en 
algun moment de la seva vida, el cristià ha 
de saber què significa el baptisme, creure-
hi i mirar de viure’l. El baptisme, com qual-
sevol altre sagrament, sense la fe personal 
no és plenament efectiu.

Però la fe i el baptisme formen part 
d’aquelles coses que transmetem als fills 
molt abans que ells puguin “entendre” tot 
el seu significat. Així, volem que els nos-
tres fills siguin sincers, justos, que estimin 
els altres. Volem que sàpiguen integrar 
frustracions de la vida, com ara, la ma-
laltia o la mort d’un familiar; que siguin 
sensibles a la pobresa i les necessitats de 
les persones que pateixen, que sàpiguen 
agrair els favors i gaudir de la bellesa de 
la natura i el món, etc. Tot això (i molt més) 
forma part d’una concepció de la vida que 
tenim i transmetem sense pensar-hi (per-
què ens sembla “evident”, encara que no 
ho és tant). El cas és que els cristians no 
creiem en tot això com si fossin “idees” o 
construccions mentals (sovint parlem de 
“valors” sense aprofundir què vol dir això), 
sinó com crides o regals que ens fa el Déu 
de Jesucrist, amb el qual mantenim una re-
lació personal i viva. I aquesta relació, que 
és realment relació d’amor, ens omple de 
sentit i fonamenta tot el que vivim.

Batejar el nostre fill significa, en primer 
lloc, posar a les mans de Jesucrist la seva 
vida; Ell el pren com a deixeble, renovant-
lo com a “home nou” i incorporant-lo a la 
seva Església. Des del baptisme s’inicia la 
història seva amb Jesús. Tan bon punt el 
fill va obrint-se a la vida i essent-ne cons-
cient, en detalls i coses, per petites que 
siguin, ja copsa la presència de Jesús com 
interlocutor – amic: el menjar de taula, els 
amics que ha trobat a l’escola, la malaltia 
de l’avi, les baralles amb els companys... 

1. L’acció diocesana d’acolliment als 
refugiats es coordini mitjançant la creació 
d’una taula que, organitzada per Càritas 
Diocesana, rebrà les peticions d’acolli-
ment, farà les ofertes d’ajuda, donarà 
assessorament i assenyalarà les pautes 
d’actuació.

2. L’acció concreta d’ajuda, segons els 
casos, serà responsabilitat de les perso-
nes o institucions que la duguin a terme.

3. La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 
a través de Càritas diocesana i de Mans 
Unides es mantindrà oberta al diàleg i a 
la col·laboració amb qualsevol instància 
eclesial o civil que treballi per mirar de res-
pondre a aquest greu problema social.

El problema plantejat pels refugiats és 
un dels factors que formen part de la gran 
qüestió de les migracions, que sovint l’Es-
glésia ha discernit i ha mirat de respondre 
en el seu àmbit (cf. a més dels nombrosos 
documents magisterials, els pronuncia-
ments del Pontifici Consell per a la Pasto-
ral dels Immigrants i Itinerants, Refugiats i 
Desplaçats, i de la Comissió Episcopal de 
les Migracions de la CEE). Esperem que les 
polítiques d’àmbits nacional i internaci-
onal siguin les més adients i que respon-
guin al principi de la dignitat de tota perso-
na humana i als drets fonamentals.

Que Déu beneeixi la vostra generositat. 
Units en la pregària i el compromís en fa-
vor dels més necessitats.

+ Agustí Cortés Soriano.
 Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

“No és millor batejar el nostre fill quan 
sigui gran, quan pugui saber què és i sig-
nifica?”

Article per a la revista “Catequesi” núm. 
240, octubre 2015 
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5 música… revelant-nos el cant que dormita 

en el fons de cada cosa”. En la litúrgia Je-
sucrist es fa música. La música de tota la 
creació i la música de la segona creació, 
que és l’Església, Cos i Esposa de Jesucrist. 
La música i el cant són així part fonamental 
en el diàleg d’amor que és la litúrgia.

Per això la comunitat en la litúrgia no 
escolta música o no “es canta a si matei-
xa”. No ho fa simplement per crear un es-
tat d’ànim o un ambient determinat o per 
satisfer un gust estètic… És l’Església que 
s’expressa i canta, perquè és Jesucrist qui 
hi viu. Ben entès que Jesucrist viu la situ-
ació concreta, sofrent o feliç, de fracàs o 
d’èxit, per la qual travessa aquesta comu-
nitat eclesial. Triar un cant o un altre, una 
peça musical o una altra, treballar perquè 
la seva interpretació sigui veritablement 
orant i eclesial, requereix un esforç de 
discerniment. Un esforç de discerniment 
que, comptant amb la seva competència, 
resultarà tant més eficaç com més el res-
ponsable visqui ell mateix en sintonia amb 
l’Esperit de Jesucrist, que alena la mateixa 
Església.

Ens congratulem pels qui realitzen 
aquest servei; i els felicitem, perquè ac-
cepten el gran repte d’oferir-nos la música 
i el cant litúrgics, que convé a la seva ri-
quesa i valor profunds. Donem les gràcies 
a tots els qui ens ajuden a expressar millor 
la vida de Jesucrist que compartim en la 
comunitat dins del diàleg d’amor, concret 
i històric, que és l’oració litúrgica.

Que l’Esperit us inspiri i conservi la vos-
tra generositat.

+ Agustí Cortés Soriano.
 Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

tot té significat en el marc del baptisme, és 
a dir, en el marc de la vida a la qual ha ac-
cedit pel baptisme. A mesura que vagi des-
cobrint la vida i es faci preguntes, també 
anirà trobant respostes de fe: això mateix 
és l’educació en la fe, de la qual els pares 
són els principals responsables. Un dia, 
Déu ho vulgui, serà plenament conscient 
del que significa i amb llibertat ratificarà la 
fe que havia rebut, verificant el seu baptis-
me. Jesucrist aleshores el tornarà a rebre 
com deixeble adult: podrà ser el moment 
del sagrament de la Confirmació.

Música i cant a la litúrgia

Als participants en la XXXIV Trobada d’ani-
madors de cants per a la litúrgia, Castell-
defels 24 i 25 d’octubre 2015 

L’Església a la litúrgia dialoga amb Déu 
Pare, per mitjà del seu espòs Jesucrist, en 
l’Esperit. Aquest diàleg és la continuïtat en 
el temps, en la història concreta, del diàleg 
d’amor que va realitzar Jesucrist, el Verb 
encarnat en nom de tota la humanitat per 
salvar-la.

A l’hora de realitzar aquest diàleg no 
basten les paraules. Calen també els silen-
cis, els objectes materials, els gestos… i la 
música. És a dir, tot allò capaç d’expressar 
el que anomenem “el misteri”, el miste-
ri d’amor lliurat de Jesús, el misteri de la 
seva presència en la vida de la comunitat 
eclesial. Tot allò, per tant, que sigui bell, 
senzill, autèntic, intel·ligible per a l’ésser 
humà, transparent al misteri, evangèlic, 
eclesial i comunitari; en definitiva, tot allò 
“digne de Jesucrist”, com dirien sant Igna-
si d’Antioquia i sant Policarp, té el seu lloc 
en l’oració litúrgica.

Entenem així aquella expressió agosa-
rada de Joseph Ratzinger: “El Verb es va fer 
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5 la recitació de la professió de fe dels pares 

i davant de dos testimonis. Es redactarà un 
acta degudament signada pels presents, 
que serà enviada a la Secretaria General 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, res-
tant-ne una copia a l’Arxiu de la parròquia 
de Santa Maria. La partida del seu baptis-
me en l’Església Ortodoxa Grega serà ins-
crita en el Llibre d’assentaments de Bap-
tismes de la parròquia de Santa Maria amb 
una nota marginal, on consti les dades de 
la seva recepció en l’Església Catòlica, in-
cloent aquestes llicències.

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, prev.

Secretari general i canceller

Decret 15/15.- Nomenament de Vicari Ju-
dicial al Dr. Albert Sols Lúcia 

Sant Feliu de Llobregat 7-9-2015

Havent de procedir al nomenament de Vica-
ri Judicial del Tribunal Eclesiàstic de primera 
instància, Diòcesi de Sant Feliu de Llobre-
gat, sufragània de Barcelona, qui constitui-
rà un sol tribunal amb el bisbe, i no podrà 
jutjar les causes que el propi bisbe s’hagi 
reservat, conforme estipula el c. 1420;

Pel present decret, reunint les condici-
ons exigides en el c. 1420.4, es nomena 
Vicari Judicial de dita Diòcesi i per un pe-
ríode de tres anys, el Dr. Albert Sols Lúcia 
conforme estableix el c. 1422, amb puntu-
al acompliment de l’art. 40 de la Instrucció 
“Dignitas Connubii” respecte a la profes-
sió de fe i jurament de fidelitat segons fór-
mula aprovada per la Seu Apostòlica.

Decret 14/15 .- Recepció a l’Església Catò-
lica d’Inés Garcilazo Polyriala

Sant Feliu de Llobregat, 21-7-2015

Agustí Cortés Soriano, Bisbe titular de la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat; 

Exposa, que havent rebut del Sr. José 
Enrique Garcilazo Corredera, pare de l’in-
fant Inés Garcilazo Polyriala, la sol·licitud 
de ser admesa a l’Església Catòlica, la qual 
ha nascut a la ciutat de París (França), el 
27 de maig de 2012, batejat en l’Església 
Ortodoxa Grega, a la parròquia de la Dor-
mició de la Verge Maria de la ciutat de Rafi-
na (Atenes), el 21 de juliol de 2012, segons 
certificat de baptisme,

Havent rebut la petició del Rector de la 
Parròquia de Santa Maria de Castelldefels, 
Mn. Xavier Sobrevia i Vidal,

I havent rebut els interessats la infor-
mació i la catequesi adient sobre la fe de 
l’Església Catòlica, que reben i accepten 
lliurement i conscientment,

Decreta, que l’infant Inés Garcilazo Po-
lyriala sigui rebuda a l’Església Catòlica, 
diumenge 26 de juliol del corrent, a l’es-
glésia de Santa Eulàlia de la parròquia de 
Santa Maria de Castelldefels per Mn. Javier 
Sánchez García, adscrit amb facultats de 
Vicari, a la mateixa parròquia, mitjançant 

[ ]Decrets



3 1 7

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 6

5

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

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 16/15. Nomenament de Francesc 
Xavier Escolà i Gené com a ecònom 
 
Sant Feliu de Llobregat, 7-9-2015

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 dit no-
menament.

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 17/15. Nomenament del Consell 
d’Assumptes Econòmics 

Sant Feliu de Llobregat, 7-9-2015
 
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 els nomenaments del Consell 
d’Assumptes Econòmics, segons decret de 
18 de maig de 2015 (04/15), en atenció a 

les circumstàncies pastorals presents, pel 
present decret, decidim perllongar dits no-
menaments.

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 18/15. Incorporació en el calendari 
litúrgic diocesà de la Memòria de Sant Jo-
semaría Escrivá de Balaguer 

Sant Feliu de Llobregat, 7-9-2015

Atesa la petició del Vicari per a la Delega-
ció de Catalunya de la Prelatura de la San-
ta Creu i Opus de Dei, perquè la memòria 
de Sant Josemaría Escrivá de Balaguer si-
gui inclosa en el Calendari litúrgic propi de 
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,

havent fet les consultes oportunes, així 
com la petició i corresponent resposta de 
la Congregació pel Culte Diví i Disciplina 
dels Sagraments (Prot. 410/15);

Pel present decret disposem que la me-
mòria de Sant Josemaría Escrivá de Bala-
guer s’inclogui en el Calendari litúrgic de 
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, com 
a memòria “ad libitum”, el dia 26 de juny.

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
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5 Roca Roig per al càrrec d’arxiprest de l’Ar-

xiprestat de Sant Vicenç dels Horts, com a 
col·laborador del nostre ministeri en l’Es-
glésia de Sant Feliu de Llobregat, al servei 
del Poble de Déu, fins el setembre de 2019.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes (c. 553 
a 555).

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 21/15. Nomenament d’Arxiprest de 
Vilafranca del Penedès

Sant Feliu de Llobregat, 29-9-2015

Havent de procedir al nomenament d’Ar-
xiprest, de l’arxiprestat de Vilafranca del 
Penedès; tenint en compte el bé pastoral 
i ateses les circumstàncies personals de 
l’interessat, nomenem el Rev. Sr. Josep 
Puig Font per al càrrec d’arxiprest de l’Ar-
xiprestat de Vilafranca del Penedès, com a 
col·laborador del nostre ministeri en l’Es-
glésia de Sant Feliu de Llobregat, al servei 
del Poble de Déu, fins el setembre de 2019.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes (c. 553 
a 555).

Decret 19/15. Nomenament d’Arxiprest de 
Bruguers 

Sant Feliu de Llobregat, 29-9-2015

Havent de procedir al nomenament d’arxi-
prest, de l’Arxiprestat de Bruguers; tenint 
en compte el bé pastoral i ateses les cir-
cumstàncies personals de l’interessat, no-
menem el Rev. Sr. Xavier Ribas Matamoros 
per al càrrec d’arxiprest de l’Arxiprestat de 
Bruguers, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l’Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu, fins el 
setembre de 2019.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes (c. 553 
a 555).

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 20/15. Nomenament d’Arxiprest 
de Sant Vicenç dels Horts 

Sant Feliu de Llobregat 29-9-2015

Havent de procedir al nomenament d’arxi-
prest, de l’Arxiprestat de Sant Vicenç dels 
Horts; tenint en compte el bé pastoral i 
ateses les circumstàncies personals de 
l’interessat, nomenem el Rev. Sr. Antoni 
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podrà disposar de les ajudes adients, per-
sonals o materials, que consideri necessà-
ries. Tant en aquest sentit, com pel que fa 
al seu funcionament, actuarà dins del que 
s’estableix en l’art. 25 dels Estatuts de la 
Cúria Diocesana.

 3. Es procedirà a la creació d’un grup 
de treball per a assessorar totes les inicia-
tives i realitats pastorals, que han d’estar 
arrelades en la Paraula de Déu.

4. El Secretariat tindrà com objectius: 
	Estar al servei de l’evangelització: «El 

nostre temps ha de ser cada dia més 
el d’una nova escolta de la Paraula 
de Déu i d’una nova evangelització. 
Redescobrir el lloc central de la 
Paraula divina en la vida cristiana» 
(Cf. Verbum Domini, 122).

	Afavorir totes les iniciatives pastorals 
que apropin la Paraula de Déu al 
major nombre de persones possibles: 
grups de lectio divina, de lectura 
compartida de la Bíblia, d’estudi 
bíblic, d’agents de pastoral, etc.

	Fomentar la dimensió ecumènica 
de la Paraula de Déu: promovent el 
treball i l’aportació amb les altres 
confessions cristianes, en la reflexió i 
pregària conjunta a partir de la Bíblia.

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 Gutiérrez, pvre.

Secretari general i canceller

Decreto 23/15. Constitució del Tribunal 
sobre l’exhumació de la Beata Josefina 
Sauleda

Sant Feliu de Llobregat, 19-10-2015

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 22/15. Constitució del Secretariat 
d’Animació Bíblica de la Pastoral 

Sant Feliu de Llobregat, 2-10-2015
 
Havent de procedir a la creació del Secre-
tariat d’Animació Bíblica de la Pastoral al 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, havent 
consultat els organismes diocesans perti-
nents, creiem oportú procedir a la creació 
d’aquest Secretariat com un servei per a 
la pastoral de la Diòcesi en la seva acció 
evangelitzadora, pel present decret, cons-
tituïm el Secretariat d’Animació Bíblica de 
la Pastoral a la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, formant part de la Delegació 
diocesana d’Evangelització i Apostolat Se-
glar.

A més caldrà tenir present les següents 
referències:

1. El Secretariat d’Animació Bíblica de la 
Pastoral es regirà per l’Estatut de la Cúria 
Diocesana, concretament pel cap. V, on 
s’especifica el sentit, les competències i el 
funcionament de les delegacions.

2. L’estructura del Secretariat consis-
tirà en un director, que serà nomenat pel 
Bisbe, i un equip o consell que elegirà el 
mateix director, havent escoltat el Delegat 
per l’Evangelització i l’Apostolat Seglar. I 
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5 to respectivo a los mencionados señores 

y que los cite para que comparezcan ante 
el Excmo. y Rvdmo. Mons. Agustí Cortés 
Soriano, Obispo de esta Diócesis, el día 
veintinueve de los corrientes a las 10 h., a 
fin de que emitan juramento de sus cargos 
respectivos.

Lo decreta y firma el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Por orden del señor obispo,
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, Pbro.

Secretario general y canciller

En cumplimiento de los cc. 1582-1583 
del Código de Derecho Canónico, y una 
vez recibido el rescripto de la Congregaci-
ón para las Causas de los Santos de Prot. 
N. 1003-14/06, autorizando la exhumación 
de los restos depositados en el cementerio 
del Monasterio de la Mare de Déu de Mont-
Sió, de religiosas dominicas, en Esplugues 
de Llobregat, de las venerables reliquias 
de la beata M. Josefina Sauleda i Paulís, 
OP, mártir en la persecución religiosa de 
1936-1939, ex-Priora de dicho Monasterio 
y beatificada el 28 de octubre de 2007, en 
Roma, en la beatificación de 498 mártires 
del siglo XX en España, y debiendo proce-
der a la constitución del Tribunal que ha 
de instruir el procedimiento de apertura 
de la sepultura y efectuar la exhumación, 
el reconocimiento y la reinhumación de 
sus venerables reliquias en la Capilla de la 
iglesia conventual, destinada exprofeso.

Por el presente nombramos, Juez Dele-
gado, al IImo. Sr. Albert Sols Lúcia, Vicario 
Judicial.

Promotor de Justicia, al Ilmo. Sr. Rafael 
Sánchez Núñez, DP, Promotor de Justicia y 
Defensor del Vínculo del Tribunal Eclesiás-
tico.

Notarios Actuarios, al Rvdo. D. Xavier 
Armengol Siscares, Párroco de la Parro-
quia de Santa Maria Magdalena de Es-
plugues de Llobregat y al Rvdo. D. Gaspar 
Mora i Bartrés, Capellán del Monasterio de 
Mont-Sió.

Perito Médico al Dr. Carles Jordán Segu-
ra, Traumatólogo en el Hospital San Juan 
de Dios, de Sant Boi de Llobregat.

Secretario, al Rvdo. D. Àlvar Pérez Mar-
quès, Delegado diocesano para la Causa 
de los Santos.

Mandamos al Canciller Secretario del 
Obispado que comunique el nombramien-



3 2 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

5

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

• Amb data 5 d’octubre de 2015, el 
Bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat 
rector de la Parròquia de Sant Antoni de 
Pàdua, de Sant Vicenç dels Horts, el P. 
Faustí Gutiérrez Díez, SDB havent rebut les 
lletres i petició corresponents del Superior 
Provincial dels Salesians, P. Cristóbal Ló-
pez Romero, SDB. 

• Amb data 6 d’octubre de 2015, el Bis-
be Agustí Cortés Soriano ha nomenat el Sr. 
Cristóbal Macías González per al càrrec de 
President de l’Associació Vida Creixent de 
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, per 
un període de quatre anys (Cf. art. 55) i el 
Rev. Sr. Xavier Ribas Matamoros, prev. per 
al càrrec de Consiliari de l’Associació Vida 
Creixent de Sant Feliu de Llobregat, per un 
període de quatre anys.

• Amb data 18 d’octubre de 2015, el 
Bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat 
el Rev. Sr. Albert M. Manich Bou, DP, diaca 
adscrit a la Parròquia de Sant Baldiri, de 
Sant Boi de Llobregat. 

[ ]Nomenaments
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5 8 de setembre. El bisbe Agustí presideix la 

reunió de la Delegació de la Pastoral Voca-
cional a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana per al 
catecumenat a la Casa de l’Església.

9 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
la reunió amb els Delegats diocesans de 
Família i Vida, Catequesi, Ensenyament i 
Joventut on es continua aprofundint el do-
cument “Itinerari Educatiu per a una unitat 
d’acció conjunta”.

10 de setembre. El bisbe Agustí s’entre-
vista amb la General de la Congregació de 
Religioses Mercedàries Missioneres.

12 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la parròquia de Sant Cristò-
fol de Begues en la presa de possessió de 
Mn. Juan Antonio Vargas, com a nou rector. 
En la celebració, entre les intencions de la 
pregària de fidels, es recorda l’aniversari 
de la creació de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat i l’inici del ministeri episcopal 
del bisbe Agustí.

13 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la parròquia de Sant Martí 
de Torrelles de Llobregat en la presa de 
possessió de Mn. Juan Antonio Vargas, 
com a nou rector. En la celebració, entre 
les intencions de la pregària de fidels, es 
recorda l’aniversari de la creació de la Diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat i l’inici del 
ministeri episcopal del bisbe Agustí.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Santa Magdalena del Pla del 
Penedès en la inauguració de les obres de 
restauració del campanar i el temple. En la 
celebració, entre les intencions de la pre-
gària de fidels, es recorda l’aniversari de la 

SETEMBRE

3 de setembre. Reunió del Consell Episco-
pal 

5 de setembre. El bisbe Agustí participa en 
la celebració de la beatificació de les Ser-
ventes de Sant Josep de Girona, concele-
bra a l’Eucaristia presidida per l’Arquebis-
be-Cardenal Angelo Amato i altres bisbes i 
arquebisbes. 
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Maria Auxiliadora de Sant 
Boi de Llobregat en la presa de possessió 
del P. Miquel Carabias, com a nou rector.

6 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a l’església de Sant Llop de la 
parròquia de Sant Llop de Sant Andreu de 
la Barca en els 10 anys de la seva construc-
ció. A la celebració s’estrena el nou orgue 
de l’església, beneït pel senyor bisbe i hi 
participa la coral Ferran Sors. Al final l’Es-
bart Olesà ofereix la Moixiganga d’Olesa i 
en sortir del temple una ballada dels Ge-
gants de Sant Andreu de la Barca ha ani-
mat el fi de festa.

7 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la parròquia de la Mare de 
Déu de la Llum a Quart de Poblet.

[ ]Crònica
diocesana
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creació de la Diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat i l’inici del ministeri episcopal del 
bisbe Agustí.

14 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia dominical a la parròquia de 
Santa Coloma de Santa Coloma de Cer-
velló en la presa de possessió Mn. Antoni 
Fernández com a nou rector.

15 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la capella de la comunitat 
de Religioses del Bon Salvador de Caen, a 
Sant Feliu de Llobregat on els lliura la Creu 
de les Missioneres de l’Evangeli, nom de la 
nova Institució de religioses.

Entrevista del bisbe Agustí amb la pasto-
ra evangèlica, Sra. Marta López Ballalta, 
nova delegada de l’Església Evangèlica a 
Catalunya.

16 de setembre. El bisbe Agustí, com a vi-
cepresident de la Comissió Episcopal de 
Seminaris i Universitats, participa en la 
trobada de rectors i formadors de semina-
ris de la Conferència Episcopal Espanyola 
que se celebra a Madrid. 

17 de setembre. Primera trobada de Se-
cretaris generals i Cancellers a la seu de la 
Conferència Episcopal Espanyola, a Madrid.

18 de setembre. Reunió del Consell Epis-
copal.
El bisbe Agustí presideix l’Assemblea Ge-
neral anual de diaques, a la Casa de l’Es-
glésia. 

19 de setembre. Reunió de l’Equip i coordi-
nadors arxiprestals de la Delegació dioce-
sana de Catequesi a la Casa de l’Església.

El bisbe Agustí presideix la benedicció 
abacial de la Rvdma. M. Maria del Mar Al-
bajar i Viñas, nova Abadessa del Monestir 
de Sant Benet de Montserrat, a la Basíli-
ca de la Mare de Déu de Montserrat. Són 
presents a la celebració diferents abats 
i abadesses de monestirs de Catalunya i 
Espanya.
El bisbe Agustí participa en el sopar de 
comiat que ofereix el poble de Sant Vicenç 
dels Horts a Mn. Mateu Santacana, en 
agraïment pel seu servei pastoral a la Vila, 
durant 37 anys.

20 de setembre. El bisbe Agustí concele-
bra a l’Eucaristia de la presa de possessió 
de Mons. Salvador Giménez com a nou bis-
be de Lleida, a la Catedral de Lleida. 

21 de setembre. El bisbe Agustí es reuneix 
amb els seminaristes de la Diòcesi i a con-
tinuació participa en la inauguració del 
curs al Seminari Conciliar de Barcelona.
Reunió de la Delegació diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

22 de setembre. El bisbe Agustí realitza 
la visita canònica al Monestir de Mont-Sió 
d’Esplugues de Llobregat i presideix l’acte 
d’elecció de la nova priora i el rés de Ves-
pres. En l’elecció surt elegida M. Montser-
rat Salvador García, com a nova Priora, per 
un període de tres anys.
Trobada de treballadors de Càritas dioce-
sana, a la Casa de l’Església.

23 de setembre. Reunió de la Comissió 
gestora del Moviment de Vida Creixent, a 
la Casa de l’Església.

24 de setembre. El bisbe Agustí concele-
bra en l’Eucaristia de la Festa de la Mare de 
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5 Llull, Sr. Josep M. Garrell i el Vicerector de 

relacions internacionals i estudiants, Sr. 
Carlo Gallucci.

30 de setembre. Reunió de la Delegació di-
ocesana de Litúrgia, a Molins de Rei.

OCTUBRE

1 d’octubre. El bisbe Agustí assisteix als 
actes d’inauguració del curs acadèmic de 
les Facultats de Filosofia i Teologia de Ca-
talunya, on concelebra en l’Eucaristia amb 
els altres bisbes de les diòcesis catalanes 
i participa en l’Acte acadèmic amb la lliçó 
inaugural sobre “G.K. Chesterton i l’art de 
la polèmica. Contrasentit, sentit comú i 
imaginació”, a l’Aula Magna del Semina-
ri Conciliar de Barcelona. A continuació, 
comparteixen el dinar.

2 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal. 
El bisbe Agustí presideix l’Assemblea de 
constitució del moviment Vida Creixent di-
ocesana i elecció del president, a la Casa 
de l’Església. És elegit com a president, el 
Sr. Cristóbal Macías i el bisbe Agustí anun-
cia el nomenament, com a consiliari, de 
Mn. Xavier Ribas.

3 d’octubre. XXI Jornada de Pastoral Peni-
tenciària dels Bisbats amb seu a Catalu-
nya, amb la conferència: “Voluntaris: qui-
xots del segle XXI? Reflexió ètica del nostre 
compromís de voluntaris”, a càrrec del Dr. 
Edison Fañanas Lanau, Doctor en Teologia 
i voluntari del SEPAP, a la Casa de l’Esglé-
sia. A continuació hi presideix l’Eucaristia 
a la Capella. El bisbe Agustí saluda els as-
sistents a la trobada i comparteix el dinar.
El bisbe Agustí presideix la litúrgia d’en-
viament en la Trobada d’Inici de curs dels 

Déu de la Mercè, a la Basílica de la Mare de 
Déu de la Mercè de Barcelona. 
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
capella de la Casa mare de les Religioses 
carmelites de Sant Josep d’Horta on acull 
la professió de Vots perpetus de la Gna. 
Luz Yolima Pérez.

25 de setembre. Trobada de voluntaris de 
Càritas diocesana, a la Casa de l’Església.
Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia d’inici 
de curs de la Cúria diocesana, a la Casa de 
l’Església i, tot seguit es reuneix amb els 
treballadors de la Cúria.

26 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia de la Mare de Déu de la Mercè 
al centre penitenciari Can Brians 2.
El bisbe Agustí participa en el dinar amb 
les germanes de la comunitat de Religio-
ses Mercedàries Missioneres, a Sant Feliu 
de Llobregat, en la festa de la Mare de Déu 
de la Mercè.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Vicenç de Castellbisbal 
en la presa de possessió de Mn. Ricard 
Hernández Taulé, com a nou rector.

27 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la parròquia de Santa Maria 
de Capellades en la presa de possessió 
com a nou rector de Mn. Josep Lluís Agui-
lar Campdepadrós. I pren possessió també 
de les altres parròquies encomanades de 
l’Arxiprestat de Piera-Capellades.

28 de setembre. El bisbe Agustí és entre-
vistat pel redactor de la revista Vida Nueva.

29 de setembre. El bisbe Agustí s’entrevis-
ta amb el Rector de la Universitat Ramon 
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Mare de Déu a la riba de l’Ebre a Caesar-
augusta.

7 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’inici de curs de delegats diocesans, 
a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Vocacional, a la Casa de l’Església.
Reunió de l’Equip de Pastoral Obrera, a la 
Casa de l’Església.
Trobada de formació del Projecte Raquel, 
organitzat per la Delegació diocesana de 
Família i Vida, a la Casa de l’Església.

8 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’arxiprestos d’inici de curs, a la Casa 
de l’Església.

9 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
reunió de la Subcomissió Episcopal d’Uni-
versitats de la Conferència Episcopal Espa-
nyola, a Madrid.

10 d’octubre. Reunió de l’equip i coordina-
dors arxiprestals de la Delegació diocesa-
na de Família i Vida, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia de la 
Festa de la Mare de Déu del Pilar, a la Ca-
serna de la Guardia Civil de Sant Andreu 
de la Barca. Són presents a la celebració, 
entre altres personalitats, el Ministre de 
l’Interior i la Delegada del Govern a Cata-
lunya.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Sant Esteve de Cervelló amb 
la presa de possessió de Mn. Francesc Ti-
rado Lara, com a nou rector.
Trobada Diàleg en Família, a la Casa de 
l’Església.

11 d’octubre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Esteve 

mestres i professors cristians i de Religió 
de la Diòcesi, a la Casa de l’Església. A 
continuació, Assumpta Torrents, teòloga, 
els dirigeix una xerrada sobre “Algunes 
dones cristianes a l’entorn de Pau”. Per 
finalitzar, comparteixen conversa amb un 
pica-pica.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Mateu de Vallirana en la 
presa de possessió de Mn. Francesc Tirado 
Lara, com a nou rector. Tot seguit compar-
teix el sopar amb la comunitat de Religi-
oses Dominiques de l’Ensenyament de la 
Immaculada Concepció.

4 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Sant Pere i sant 
Pau del Prat de Llobregat en la presa de 
possessió de Mn. Josep Torrente, com a 
nou rector.
IX Trobada d’inici de curs de la Delegació 
diocesana de Catequesi i Delegació dioce-
sana de Joventut, a la Casa de l’Església. 
El bisbe Agustí imparteix una conferència 
sobre el document “Itinerari Educatiu per 
a una unitat d’acció conjunta”, als cate-
quistes d’infants i la Gna. Mercè Montells 
ofereix un taller sobre la Cultura vocacio-
nal, als catequistes d’adolescents i joves. 
Tot seguit, la celebració de l’Eucaristia pre-
sidida pel bisbe Agustí amb l’enviament 
dels catequistes i animadors de grups de 
joves a la capella del Bon Salvador de Sant 
Feliu de Llobregat.

5 d’octubre. Reunió de la Delegació dioce-
sana de Joventut, a la Casa de l’Església.

6 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Basílica de la Mare de Déu del 
Pilar a Saragossa amb motiu de la Nove-
na pel 1975 aniversari de la vinguda de la 
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5 de Sant Antoni de Pàdua de Sant Vicenç 

dels Horts, al despatx del bisbe Agustí.

16 d’octubre. Reunió del Consell Episco-
pal.
Entrevista del bisbe Agustí amb el delegat 
d’Ecumenisme i relacions interreligioses.

17 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
trobada de delegats diocesans de Família i 
Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya, 
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Santa Eulàlia del Papiol amb 
la presa de possessió de Mn. Ricard Her-
nández Taulé, com a nou rector.

18 d’octubre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la parròquia de Sant Joan 
Baptista de Sant Feliu de Llobregat, amb 
la presa de possessió de Mn. Josep M. Do-
mingo Ferrerons, com a nou rector.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
catedral de Sant Llorenç on confereix l’or-
de del diaconat al Sr. Albert Manich, de 
Sant Boi de Llobregat.

19 d’octubre. Del 19 al 22 d’octubre XXI 
Jornades de Formació i Animació Pastoral 
de la Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf a 
Vilafranca del Penedès (Sala Mn. Vinyeta) 
amb el lema “Per una fe més viva”. El bisbe 
Agustí assisteix al primer dia de les Jorna-
des.

21 d’octubre. El bisbe Agustí s’entrevista 
amb la nova presidenta de la Diputació de 
Barcelona, la Sra. Mercè Conesa, a la seu 
de la Diputació de Barcelona.
Trobada de formació del Projecte Raquel, 
organitzada per la Delegació diocesana de 
Família i Vida, a la Casa de l’Església.

d’Ordal, amb la presa de possessió de Mn. 
Agustí Roig Marcè, com a nou rector.

12 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Catedral de Sant Llorenç, en la 
Festa de Sant Rarimi, copatró de Sant Feliu 
de Llobregat i amb la presa de possessió 
de Mn. Josep M. Domingo Ferrerons, com a 
nou Encarregat de la Catedral i rector de la 
Parròquia de Sant Llorenç.

13 d’octubre. Trobada d’inici de curs dels 
preveres i diaques de la Diòcesi, a la Casa 
de l’Església. Entre altres referències, s’ha 
presentat el Pla Pastoral del trienni 2015-
2018 i el Delegat diocesà de Pastoral sa-
cramental i litúrgia ha informat de l’Any 
Sant de la Misericòrdia.
Reunió de l’Equip de Pastoral Obrera, a la 
Casa de l’Església.
Del 13 al 15 d’octubre, Simpòsium sobre 
Pastoral de la Salut als hospitals, a Ma-
drid, amb l’assistència del Delegat diocesà 
de Pastoral de la Salut.

14 d’octubre. Reunió del bisbe Agustí amb 
el Secretariat del Consell Pastoral Diocesà 
per a la convocatòria del Consell Pastoral 
Diocesà.
Reunió de la Comissió diocesana del Movi-
ment Vida Creixent, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí visita la comunitat religiosa 
de Sant Pere ad Vincula de Sant Feliu de 
Llobregat. Amb ells comparteix la pregària 
de vespres i el sopar en el qual també par-
ticipa el nou rector, Mn. Josep M. Domingo 
Ferrerons.

15 d’octubre. Cloenda del cinquè Centena-
ri del naixement de Santa Teresa d’Àvila.
Presa de possessió del P. Faustí Gutiérrez, 
salesià, com a nou rector de la Parròquia 
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Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Vocacional, a la Casa de l’Església.

28 d’octubre. Reunió de la Delegació dio-
cesana per a la Vida Consagrada, a la Casa 
de l’Església.

29 d’octubre. Constitució i jurament dels 
membres del Tribunal per a exhumació, re-
coneixement i re-inhumació de les restes 
de la beata Josefina Saluda, dominica del 
Monestir de Mont-Sió, d’Esplugues de Llo-
bregat, a la Casa de l’Església.
Pregària vocacional presidida pel bisbe 
Agustí a la capella de la casa de l’Església 
i amb el testimoni vocacional de la Gna. 
Susana García, Vicaria de les Religioses 
Carmelites de Sant Josep.

30 d’octubre. Reunió del Consell Episco-
pal.

31 d’octubre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Antoni 
de Pàdua, de Sant Vicenç dels Horts, on 
presenta el P. Faustí Gutiérrez, salesià, 
com a nou rector.

22 d’octubre. El bisbe Agustí es reuneix 
amb el secretari del Consell del Presbiteri 
per a la convocatòria de la reunió del Con-
sell del Presbiteri.
Reunió de la Delegació diocesana de Jo-
ventut amb la Comunitat d’Acompanyants, 
a la Casa de l’Església.

23 d’octubre. Reunió del Consell Episco-
pal.
Celebració de l’aniversari de naixement 
del bisbe Agustí, amb la Cúria, a la Casa 
de l’Església.

24 d’octubre. Trobada dels animadors de 
l’Itinerari diocesà de renovació cristiana, a 
la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Sant Vicenç Màrtir, de Sant 
Vicenç dels Horts, amb la presa de pos-
sessió de Mn. Antoni Roca Roig, com a nou 
rector.

25 d’octubre. El bisbe Agustí saluda els 
participants en la XXXIV Trobada General 
d’Animadors de Cant per a la Litúrgia, a 
Castelldefels. Tot seguit, a la mateixa po-
blació, presideix l’Eucaristia a l’església 
de la Mare de Déu de Montserrat en la ce-
lebració del trentè aniversari de “desfiles 
procesionales” de Setmana Santa a Cas-
telldefels.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Santa Maria Magdalena de 
Viladecans amb la presa de possessió de 
Mn. Frederic Esteve, com a nou rector.

27 d’octubre. El bisbe Agustí visita la seu 
del Consorci del Parc de Collserola i s’en-
trevista amb el President, el Sr. Josep Per-
pinyà i el Gerent, Sr. Marià Martí.
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XXI Jornades de Formació i Animació Pas-
toral

Es van celebrar per a tota la Vicaria Pene-
dès-Anoia-Garraf del 19 al 22 d’octubre, 
amb els següents ponents: Viqui Molins, 
Javier Velasco, Bernabé Dalmau i Francesc 
Romeu. Es van tractar diversos aspectes 
de plena actualitat eclesial: la figura de 
Sta. Teresa de Jesús; l’Any Sant de la Mi-
sericòrdia, enfocat des de la perspectiva 
bíblica; els 50 anys de la cloenda del Con-
cili Vaticà II, amb quatre figures eclesials 
preeminents d’aquest temps; i el moment 
actual de l’Església amb el missatge del 
papa Francesc. L’afluència de públic a to-
tes les sessions ha estat molt nombrosa, 
ja que s’omplí cada nit la sala Mn. Vinyeta 
de la parròquia de Sta. Maria de Vilafranca 
del Penedès. Els temes proposats han es-
tat molt ben valorats, donant lloc a interes-
sants moments de diàleg amb els ponents.

[ ]Vicaria del 
Penedès-Anoia-
Garraf
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5 Restem a la vostra disposició,

 
Amparo Gómez Olmos

Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació

Renovació del Full Dominical

Sant Feliu de Llobregat, 2-9-2015

A partir del primer diumenge de setembre 
de 2015, el Full Dominical del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat experimenta una 
renovació en alguns aspectes de disseny i 
contingut. Amb aquests canvis es mira de 
donar resposta a les inquietuds expressa-
des durant l’any transcorregut del 10è ani-
versari diocesà. Aquest esdeveniment ens 
ha empès també a mirar amb cura aquesta 
eina al servei de la comunió eclesial, per 
tal d’acostar-la més a la seva funció infor-
mativa, formativa i de subsidi litúrgic.

A cada temple, el proper diumenge tro-
bareu el Full Dominical del 6 de setembre, 
ja renovat i, anticipadament, l’adjuntem en 
aquest correu electrònic en versió PDF. Al 
web del Bisbat podeu consultar tota l’he-
meroteca del Full Dominical i formalitzar la 
subscripció on-line d’aquesta publicació.

Des de la Delegació de Mitjans de Co-
municació, desitgem que us agradi i us 
animem a compartir amb nosaltres les 
vostres impressions, suggeriments i notí-
cies escrivint o trucant a premsa@bisbat-
santfeliu.cat, 93 632 76 30. Créixer en la 
comunió és cosa de tots!

 

[ ]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

Bon Salvador, on comptàrem amb l’am-
bientació musical del Grup Ítaca de Sant 
Boi de Llobregat. Al final de la Missa, els 
catequistes vàrem rebre l’encàrrec solem-
ne, de mans del bisbe, de portar a terme 
la nostra missió en nom de l’Església. I 
per tal de fer-ho ben reeixit, no hi podia 
faltar un berenar que vam compartir amb 
l’alegria i la il·lusió de començar un nou 
curs catequètic amb els nostres estimats 
infants, que confiem a les mans amoroses 
de la nostra Mare Maria.IX Trobada diocesana de catequistes i 

d’animadors de joves i adolescents

Sant Feliu de Llobregat 6-10-2015

Va tenir lloc el passat diumenge 4 d’octu-
bre a la Casa de l’Església. Vam comptar 
amb la participació de més de tres-cents 
catequistes de tota la diòcesi, seguint el 
lema d’aquest curs “Jo sóc el cep i vosal-
tres les sarments”. Aquesta trobada que 
s’escau a principis de curs, ja ha anat es-
devenint tradició i és per a tots plegats 
ocasió de retrobar-nos i sentir-nos comu-
nitat diocesana, refer els lligams d’amistat 
i compartir joiosament la nostra fe.

El bisbe Agustí ens va adreçar una po-
nència en la qual va relacionar el verset 
evangèlic amb l’objectiu que tenim per 
aquest curs: fer realitat aquest projecte 
d’Itinerari Educatiu des de la col·laboració 
dels diferents agents educadors dels nos-
tres infants i joves, en aquest cas ens vàrem 
centrar en la catequesi, i ens va esperonar 
a trobar accions concretes que facin ben 
visible aquesta realitat eclesial, la comunió 
que Jesucrist ens demana, per tal de fer res-
sonar en el cor dels nostres infants i de les 
seves famílies el missatge de l’Evangeli.

Vàrem cloure la nostra trobada amb 
la celebració de l’Eucaristia a l’escola del 

[ ]Catequesi
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5 professor David Antoñanzas Ortoneda del 

Col·legi Romareda dels Pares Agustinos 
Recoletos de Saragossa, amb el suport de 
l’Editorial Baula.

Trobada interdiocesana de formació, a 
Reus, el dia 21 de març de 2015, on es va 
celebrar la trobada de professors i Mestres 
de Religió Catòlica organitzada pel SIERC. 
Des de la Delegació es va facilitar el tras-
llat d’alguns participants; en concret, del 
bisbat de Sant Feliu es van inscriure una 
cinquantena de docents.

Visites a Centres educatius de l’Escola 
Cristiana: 

• Escola de les Escolàpies d’Olesa de 
Montserrat

• Escola El Carme de les Vedrunes de 
Sant Sadurní d’Anoia

• Escola Sant Bonaventura dels G. Fran-
ciscans de Vilanova i la Geltrú

• Col·legi Immaculada Concepció de les 
Gnes. Agustines Missioneres de Gavà

• Col·legi Sagrada Família dels G. De la 
Sagrada Família de Gavà

• Escola La Immaculada de les Gnes. 
de la Doctrina Cristiana a Sant Vicenç dels 
Horts.

Commemoracions
• V Centenari del naixement de Santa 

Teresa al Col·legi de les Teresianes de Vila-
nova i La Geltrú.

Internet
www.facebook.com/ddensenyament
S’hi publiquen notícies i recursos per a 

l’aprofitament de professors i mestres, així 
com materials i reflexions pedagògiques i 
teològiques. 

ensenyament@bisbatsantfeliu.cat
També s’envia un e-mail setmanal a 

tots els professors, mestres de les escoles 
públiques i concertades, així com a totes 
les escoles de titularitat eclesial. S’hi des-

Memòria de la Delegació Diocesana d’En-
senyament 2014-15

Renovació de l’equip de la Delegació.
Relleu del Delegat Diocesà Mn. Fran-

cesc Tirado des de l’inici de la Delegació 
per Mn. Manuel Duaso.

Hi col·laboren de forma estable tres 
docents i diverses persones més de forma 
puntual.

Trobades diocesanes:
• 4 d’octubre de 2014. El senyor bisbe 

va fer l’enviament dels professors i mestres 
de Religió que van assistir a la trobada.

• 15 de desembre de 2014. Es va pre-
sentar el nou delegat, es va presentar el 
document de la Diòcesi de Sant Feliu: Iti-
nerari educatiu per a una unitat d’acció bà-
sica. Família, parròquia, escola. La profes-
sora Maria Bernat ens va presentar la seva 
experiència de voluntariat en pastoral pe-
nitenciària a la presó Model. Seguidament 
els assistents es van afegir a la missa d’Ad-
vent de la Catedral-parròquia de Sant Llo-
renç i es va compartir un refrigeri als locals 
parroquials.

• 23 de maig de 2015. Entrega de pre-
mis del Concurs Bíblic de Catalunya or-
ganitzat pel Grup Avant i l’Associació Bí-
blica de Catalunya. Conferència sobre el 
Currículum LOMCE de Religió a càrrec del 

[ ]Ensenyament
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Benedicció abacial de la nova abadessa 
de Sant Benet

Sant Feliu de Llobregat 21-9-2015

Maria del Mar Albajar i Viñas va rebre la 
benedicció a la Basílica de Santa Maria de 
Montserrat

Va tenir lloc el 19 de setembre, a 
les 16.00 h, en el marc d’una Eucaristia 
presidida pel bisbe Agustí a la Basílica de 
Santa Maria de Montserrat.

Des del passat 11 de juny, quan van te-
nir lloc les eleccions i ella ho va acceptar, 
Maria del Mar Albajar i Viñas és la nova 
abadessa de la comunitat benedictina del 
Monestir de Sant Benet. 

En el cas d’abats i abadesses, poste-
riorment a l’elecció, es realitza una cele-
bració litúrgica, amb un ritual propi per fer 
una benedicció particular sobre el nou o 
nova responsable, adreçada no només a 
la comunitat monàstica, sinó a tot el Poble 
de Déu, que presideix el bisbe diocesà. Per 
a la Mare Maria del Mar Albajar, es realit-
zà a la Basílica de Montserrat i no al seu 
monestir per la nombrosa assistència de 
persones. 

taquen notícies d’interès, recursos per a 
l’aula, enllaços d’interès divers i s’adjunta 
el Full diocesà dominical en format pdf. 

www.bisbatsantfeliu.cat 
Es manté actualitzada la secció de la 

Delegació de la pàgina web del Bisbat, 
amb les reflexions i recursos d’interès.

Reorganització dels espais de la Dele-
gació, així com de la documentació i del 
material que s’hi ofereix als professors

Contactes amb els sindicats en un any 
d’eleccions i de canvis del currículum 
LOMCE

Contactes amb les editorials
Reunions SIERC. Assistència a les reu-

nions periòdiques de Delegats diocesans 
d’Ensenyament de Catalunya.

Coordinacions amb les Delegacions 
Diocesanes de Catequesi, Família i Vida i 
Joventut. Publicació i promoció del docu-
ment “Itinerari educatiu per a una unitat 
d’acció bàsica. Família, parròquia, escola”.

Trobada d’inici de curs de mestres i 
professors cristians i de religió

Sant Feliu de Llobregat, 5-10-2015

Aquesta trobada va tenir lloc dissabte 
passat, 3 d’octubre a la Casa de l’Església.

Convocats per la Delegació diocesana 
d’Ensenyament, gairebé una cinquantena 
de mestres i professors de religió de cen-
tres públics i de l’escola cristiana han par-
ticipat en aquesta trobada inicial de curs 
en què han estat rebuts pel bisbe i enviats 
en nom de l’Església a la seva important 
tasca missional. A continuació la teòloga 
Assumpta Torrents ha impartit una xerra-
da sobre “Algunes cristianes a l’entorn 
de Pau”. Per concloure, s’ha compartit un 
pica-pica per saludar-se i intercanviar im-
pressions.

[ ]Vida consagrada
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Referencias sobre la advocación mariana 
de la Virgen de Montserrat

Zaragoza, 6-10-2015

El Santuario de Montserrat debe su origen 
a una de las cuatro capillas situadas en la 
montaña reconquistada entre 875 y 876 a 
los sarracenos que los condes de Barcelo-
na donaron a la Abadía de Ripoll. El abad 
de aquel monasterio y obispo de Vic, Oli-
ba, transformó la de Santa María, hacia el 
1023, en un pequeño cenobio regido direc-
tamente por los superiores de la casa ma-
dre. En el recinto, además de los monjes, 
en el siglo xiii ya había sacerdotes, ermi-
taños, donados y escolanes. El pequeño 
monasterio cada día recibía mayor núme-
ro de visitantes y peregrinos, atraídos por 
la fama de los prodigios de la Virgen. Fama 
que se extendió por todo el Mediterráneo 
y que, llegado el momento, se propagaría 
también hacia Poniente, tras el descubri-
miento de América.

El pequeño priorato se convirtió en 
abadía en 1409 y la comunidad monástica 
se incorporaría a la Congregación de San 
Benito de Valladolid. El periodo vallisole-
tano –hasta 1835– producirá figuras como 
García Jiménez de Cisneros, autor del Exer-

Elecció de priora a les dominiques i vots 
perpetus a les carmelites de Sant Josep

Sant Feliu de Llobregat, 25-9-2015

Elecció de priora al Monestir de Mont-
Sió. La comunitat dominica contemplativa 
del monestir de Mont-Sió, a Esplugues de 
Llobregat, va rebre la visita canònica del 
bisbe Agustí el passat 22 de setembre, 
acompanyat del delegat per a la Vida Con-
sagrada, P. Josep Maria Henríquez, OSB. 
També es va fer l’elecció de la nova priora 
de la comunitat, que va recaure en la ger-
mana Montserrat Salvador García. 

Professió perpètua. La germana Luz Yo-
lima Paez Forero, carmelita de sant Josep, 
va pronunciar els seus vots perpetus en 
una celebració que va tenir lloc el 24 de 
setembre, a les 17.00 h, a la Casa General 
de la congregació al barri d’Horta de Bar-
celona. Les carmelites fundades pel bisbe 
Josep Morgades i per la mare Rosa Ojeda, 
natural de Vilanova i la Geltrú, tenen pre-
sència a Sant Feliu de Llobregat, amb el 
noviciat i la Residència del Carme, d’assis-
tència a ancians, de la comunitat de la qual 
forma part la germana Luz Yolima.

[ ]Pastoral 
sacramental i 
Litúrgia
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

de Montserrat”, como Patrona, delante de 
Dios, de la Diócesis de Sant Feliu de Llo-
bregat.

“Contigo, Santa María, queremos pre-
sentar al Señor nuestra humanidad, lo que 
somos y tenemos. Y contigo, entonando 
cánticos de alabanza, acoger, en nuestra 
pequeñez, las maravillas de su poder”.

P. Bernabé Dalmau, OSB. 

Aquesta és una ressenya sobre la histò-
ria de la Mare de Déu de Montserrat llegida 
en la predicació del 4t dia de la Novena de 
la Mare de Déu del Pilar per Mons. Agus-
tín Cortés Soriano, Bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat.

Textos per la celebració de la memòria 
lliure de sant Josepmaria Escrivá de Ba-
laguer 

26 de juny
Memòria Lliure. 
Sant Josepmaria Escrivá de Balaguer, pre-
vere
Comú de pastors: per pastors.

Col·lecta
Oh Déu, que heu escollit en l’Església 

sant Josepmaria, prevere, per anunciar la 
crida universal a la santedat i a l’aposto-
lat; concediu-nos per la seva intercessió i 
el seu exemple, que en el treball de cada 
dia ens configurem a Jesús, el vostre Fill, 
i que servim amb amor ardent l’obra de la 
redempció.

Per nostre Senyor Jesucrist.

Sant Josepmaria Escrivá de Balaguer, 
prevere

Nasqué a Barbastre (Osca) el 1902, i fou 

citatorio de la vida spiritual que influyó en 
Ignacio de Loyola. La afluencia de pere-
grinos motivó la construcción de la actual 
basílica, consagrada en 1592. Los avatares 
del siglo XIX –la invasión napoleónica de 
1811-1812 y la desamortización en 1835– 
comportaron el cierre del Santuario.

En 1884 se reanudó el culto a la Virgen y 
poco a poco se restableció la vida regular 
benedictina. El Santuario se enderezó con 
rapidez y la devoción popular encontró su 
fulgor en 1881 con la coronación canónica 
de la sagrada Imagen como patrona de las 
diócesis de Cataluña.

El siglo veinte consolidó el crecimien-
to de la comunidad monástica y su irra-
diación, aunque los hechos luctuosos 
de 1936-39 obligaron a la comunidad a 
dispersarse y a dar testimonio, incluso 
cruento, de la fe en Cristo. Recuperado el 
Monasterio, en 1947 se celebró la entroni-
zación de la imagen de la Moreneta, acon-
tecimiento popular de gran alcance. El Mo-
nasterio fue fomentando la rehabilitación 
material del Santuario y las actividades 
litúrgicas, monásticas y culturales que to-
davía caracterizan al Montserrat actual. El 
7 de noviembre de 1982 recibió como pe-
regrino a san Juan Pablo II, quien propuso 
en la homilía un mensaje sencillo y profun-
do sobre el Santuario como ambiente que 
invita irresistiblemente a la plegaria y el 
gozo de poder glorificar las grandezas del 
Creador: “Montserrat –dijo– es un Magnífi-
cat de roca”.

El Papa Juan Pablo II, el 15 de junio de 
2014, crea la nueva Diócesis de Sant Feliu 
de Llobregat y nombra, como su primer 
obispo, Mons. Agustín Cortés Soriano. Y 
el Papa Benedicto XVI, el 17 de noviembre 
de 2006, confirma la bienaventurada Vir-
gen María, bajo el título de “Mare de Déu 
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5 Primer una jaculatòria, i després una 

altra, i una altra... fins que aquest fervor 
sembla insuficient, perquè les paraules re-
sulten pobres...: i es fa pas a la intimitat 
divina, en un esguard posat en Déu sense 
descans i sense cansar-se. Aleshores vivim 
talment com captius, com presoners. Men-
tre duem a terme amb la major perfecció 
possible, dins de les nostres equivocaci-
ons i limitacions, les tasques pròpies de la 
nostra condició i del nostre ofici, l’ànima 
té ànsia d’escapar-se. Se’n va cap a Déu, 
com el ferro atret per la força de l’imant. Es 
comença a estimar Jesús, d’una forma més 
eficaç, amb un dolç sobresalt.

No oblideu, però, que estar amb Jesús 
és, segurament, topar-se amb la seva Creu. 
Quan ens abandonem en les mans de Déu, 
és freqüent que Ell ens permeti d’assaborir 
el dolor, la soledat, les contradiccions, les 
calúmnies, les difamacions, les burles, per 
dins i per fora: perquè vol conformar-nos a 
la seva imatge i semblança, i tolera també 
que ens diguin bojos i que ens prenguin 
per necis. En admirar i estimar autèntica-
ment la Humanitat Santíssima de Jesús, 
descobrirem, una a una, les seves nafres. I 
en aquests temps de purgació passiva, pe-
nosos, forts, de llàgrimes dolces o amar-
gues que procurem d’amagar, ens caldrà 
ficar-nos dins de cada una d’aquelles 
Santíssimes Ferides: per tal de purificar-
nos, per complaure’ns en aquesta Sang 
redemptora, per enfortir-nos.

El cor sent necessitat, aleshores, de 
distingir i adorar cada una de les Persones 
divines. En certa manera és una desco-
berta, la que fa l’ànima en la vida sobre-
natural. I s’entreté amorosament amb el 
Pare i amb el Fill i amb l’Esperit Sant; i se 
sotmet fàcilment a l’activitat del Paràclit 
vivificador, que se’ns dóna sense que ho 

ordenat sacerdot el 1925. El 2 d’octubre de 
1928 fundà l’Opus Dei, i obrí dins l’Esglé-
sia un nou camí, a fi que homes i dones de 
tota condició visquin amb plenitud la voca-
ció cristiana, santificant les seves ocupaci-
ons en el món. L’Opus Dei fou erigit el 1982 
com a Prelatura personal. Amb la seva pre-
dicació i els seus escrits suscità una vasta 
presa de consciència de l’específica missió 
eclesial deis laics. Va morir a Roma el 26 
de juny de 1975.

Comú de pastors: per un prevere.

Ofici de lectura
LECTURA SEGONA
De les homilies de sant Josepmaria Es-

crivá de Balaguer, prevere.
(“Vers la santedat”, del volum Amics 

de Déu, ed. Rialp, Madrid, 1990, pp. 377-
378,380, 384-385,389-390,393,398)

Contemplatius enmig del món
Ens sentim remoguts, amb una forta 

sotragada al cor, en escoltar atentament 
aquell crit de sant Pau: aquesta és la 
voluntat de Déu, la vostra santificació. 
Avui, m’ho proposo un altre cop, i també 
us ho recordo a vosaltres i a tota la hu-
manitat: aquesta és la Voluntat de Déu, 
que siguem sants. Per a pacificar les àni-
mes amb una pau autèntica, per a trans-
formar la terra, per a cercar Déu Senyor 
Nostre en el món i a través de les coses 
del món, resulta indispensable la sante-
dat personal. A cadascú crida a la san-
tedat, de cadascú demana amor: joves i 
ancians, solters i casats, sans i malalts, 
cultes i ignorants, treballin on treballin, 
siguin on siguin. Només hi ha una ma-
nera de créixer en la familiaritat i en la 
confiança en Déu: Tractar-lo en l’oració, 
parlar-hi, manifestar-li –de cor a cor– el 
nostre afecte.
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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 del Sr. bisbe Agustí amb la pas-
tora evangèlica Marta López

El passat dimarts 15 de setembre, a les 
17.00 h, a la Casa de l’Església, el Sr. bis-
be Agustí Cortés va entrevistar-se amb 
la nova Delegada de l’Església Evangèli-
ca de Catalunya, la pastora Marta López 
Ballalta. L’entrevista es va organitzar per 
mediació de la Delegació d’Ecumenisme i 
de Relacions Interreligioses del Bisbat de 
Sant Feliu. 

La pastora Marta López, de tradició me-
todista, exerceix el seu ministeri pastoral 
a l’Església Protestant Barcelona – Centre, 
del carrer dels Tallers, tot i que el seu lloc 
de residència es troba a Rubí. 

La conversa, distesa, es va centrar en 
diferents temes, la situació actual del dià-
leg ecumènic i interreligiós en la nostra so-
cietat, com també la problemàtica dels re-
fugiats i altres qüestions d’interès general.

Aquest ha estat el primer contacte que 
esperem que tingui continuïtat i doni fruits 
abundants en benefici del camí ecumènic.

meresquem. Sobren les paraules perquè 
la llengua no aconsegueix d’expressar-se; 
ja l’enteniment s’aquieta. Ja no es raona, 
s’esguarda! I l’ànima es posa a cantar un 
altre cop amb un càntic nou, perquè se sap 
també esguardada amorosament per Déu, 
tothora.

Amb aquesta donació d’un mateix, el 
zel apostòlic s’encén, augmenta cada dia 
–tot encomanant aquesta ànsia als altres– 
perquè el bé és difusiu. No és possible que 
la nostra pobra naturalesa, tan a prop de 
Déu, no cremi en una fam de sembrar en 
tot el món l’alegria i la pau, de regar-ho tot 
amb les aigües redemptores que brollen 
del Costat obert de Crist, de començar i 
acabar totes les tasques per Amor.

Que la Mare de Déu i Mare nostra ens 
protegeixi, a fi que cadascun de nosaltres 
pugui servir l’Església en la plenitud de la 
fe, amb els dons de l’Esperit Sant i amb la 
vida contemplativa.

Responsori Ef 1,4; 1Pe 2,21
R. Déu ens elegí en Crist abans de crear 

el món, * Perquè fóssim sants, irreprensi-
bles als seus ulls.

V. Crist patí per vosaltres, i així us dei-
xà el seu exemple perquè seguiu les seves 
petjades. * Perquè fóssim sants, irrepren-
sibles als seus ulls.

Oració
Oh Déu, que heu escollit en l’Església 

sant Josepmaria, prevere, per anunciar la 
crida universal a la santedat i a l’aposto-
lat; concediu-nos per la seva intercessió i 
el seu exemple, que en el treball de cada 
dia ens configurem a Jesús, el vostre Fill, 
i que servim amb amor ardent l’obra de la 
redempció. Per nostre Senyor Jesucrist.

[ ]Ecumenisme i
Relacions
Interreligioses
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5 nejament, execució i avaluació de les ac-

tivitats que afecten els diaques i esposes.
- Mn. Joan Salas, Vocal de vocacions.
- Mn. Pere Pujol, Vocal representant al 

CPD.
- Mn. Miquel Àngel Jiménez, Secretari.
- Mn. Josep Maria Gómez, Delegat.
2.- Relació de les activitats diocesanes.
12/09/2014.  Participació en la presen-

tació de la revisió i consulta diocesana, 
promoguda en el desè aniversari de l’es-
tabliment del bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat. Participació en l’Eucaristia d’acció 
de gràcies i de l’inici del ministeri de Mons. 
Agustí Cortés, com a bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat.

05/10/2014. Trobada de catequistes i 
animadors de joves, de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, a la Casa de l’Església.

3.- Activitats dependents de la Delega-
ció. Col·legi diaconal, formació i espiritua-
litat.

19/09/2014. Segona assemblea plenà-
ria del Col·legi diaconal.

11/10/2014.  Presentació del Pla de For-
mació continuada, 2014/2015, per als dia-
ques permanents de la diòcesi, a la Casa 
de l’Església. S’incideix en la formació de 
l’eix de la Paraula, que es realitzarà per 
primera vegada amb metodologia de for-
mació a distància, on line.

12/12/2014. Trobada de proximitat dels 
diaques de la Vicaria del Llobregat.

19/12/2014. Trobada de proximitat dels 
diaques de la Vicaria del Penedès, Anoia i 
Garraf.

21/02/2015. Trobada de formació con-
tinuada de l’eix de la Caritat. Organitzada 
per Càritas Diocesana, a l’edifici l’Olivera, 
que Càritas té a Gelida.

28/02/2015. Recés de Quaresma per a 
diaques i esposes, organitzat per l’Associ-

Memòria del curs 2014/2015

0.- Introducció.
Les activitats del curs 2014/2015 ens han 
ajudat a una major interrelació de la Co-
munitat Diaconal Diocesana, en diferents 
àmbits específics diocesans, (delegaci-
ons) i, –també–, a nivell territorial, en les 
vicaries, arxiprestats i parròquies. Ens hi 
ha ajudat:

- La receptivitat i col·laboració mútua 
amb els representants dels esta-
ments de la cúria i del territori. 

-  L’esforç que cadascun dels diaques 
ha dedicat al ministeri que té confiat.

-  També l’esforç de cadascun dels di-
aques que han participat en la for-
mació continuada, utilitzant nous 
mitjans. També en les trobades i jor-
nades de recés i espiritualitat.

- En l’acompanyament de les esposes, 
en el cas dels diaques casats, com-
partint i assumint ministeri i matri-
moni (i viceversa), sempre en un just 
equilibri, conjugat amb la vida famili-
ar i laboral.

1.- Equip de la Delegació.
La Delegació té una Comissió perma-

nent, formada per quatre diaques, que es 
reuneixen de manera periòdica, dedicada 
al seguiment de la vida diaconal i al pla-

[ ]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

da pel Comité para el Diaconado Perma-
nente, de la Comisión Episcopal de Doctri-
na del Clero, de la CEE, al Seminari Salesià 
Martí Codolar, on assistiren poc més d’un 
centenar de participants, majoritàriament 
diaques i esposes. 

21/01/2015. Celebració patronal dels 
diaques de la Província eclesiàstica de Bar-
celona. Admissió a ordes dels candidats al 
diaconat, Rafel Galofré i Albert Manich. 
Després de la celebració de l’Eucaristia 
compartírem el sopar de germanor i Mons. 
Agustí Cortés va lliurar els diplomes a Mn. 
Ramón Boireu i a Mn. Francesc Jiménez, en 
reconeixement de la tasca feta en complir 
els 25 anys d’ordenació diaconal.

11/04/2015. Trobada interdiocesana de 
diaques i familiars, a Tortosa, coorganitza-
da pels diaques de Tortosa i l’Associació 
Sant Llorenç, de promoció del diaconat.

5.- Activitats destinades a les esposes.
13/11/2015. 1ª Trobada d’esposes de di-

aques permanents. A la Casa de l’Església.

Premi Pro Diaconia a Mn. Germà Agustí

Atorgat pel Centre Internacional del Diaco-
nat

El proper 22 d’octubre, a Roma, el dia-
ca adscrit a la Parròquia de Sant Pere de 
Gavà, rebrà aquest guardó en el marc de 
la Trobada Jubilar del Centre Internacional 
del Diaconat que se celebra a Roma i Assís, 
del 21 al 25 d’octubre.

El premi es destina a projectes del camp 
pastoral i diaconal realitzats per diaques o 
grups amb un compromís diaconal, amb 
l’objectiu de donar visibilitat a aquestes 
iniciatives. S’ha instaurat aquest any, en 
ocasió dels 50 anys de la creació del Cen-
tre Internacional del Diaconat, i serà ator-
gat cada tres anys.

ació Sant Llorenç, de promoció al diaconat, 
a la casa de la Sagrada Família de Rubí.

07/03/2015. Trobada de formació con-
tinuada de l’eix de la Paraula, en la trans-
ició de la 1ª a la 2ª sessió de formació on 
line, a la Casa de l’Església.

08/05/2015. Trobada de proximitat dels 
diaques de la Vicaria del Llobregat.

22/05/2015. Trobada de proximitat 
dels diaques de la Vicaria del Penedès, 
Anoia i Garraf.

03 i 10/10/2015. Trobada de formació 
continuada de l’eix de la Litúrgia, a la Ca-
tedral - parròquia de Sant Llorenç. Orga-
nitzada per la Delegació de Pastoral sacra-
mental i litúrgia.

Nota:  Les trobades de proximitat prete-
nen compensar les absències dels diaques 
en les reunions periòdiques que fa el cler-
gat de cada arxiprestat i les trobades de 
formació per a preveres i diaques, tant les 
generals com les que es fan a cada vicaria. 
En la mesura que es pot també hi assistei-
xen les esposes i els corresponents vicaris 
episcopals i arxiprestos.

4.- Activitats complementàries
27/10/2014. Presentació del llibre “Vo-

luntariado y prisión”, a l’Aula Magna del 
Seminari Conciliar de Barcelona, pel seu 
autor, el Dr. Edison Fañanás, diaca i vo-
luntari en la Pastoral penitenciària. Actu-
alment viu i realitza el seu ministeri a la 
diòcesi de Rottenburg-Stuttgart.

16/12/2014.  Presentació del llibre “La 
renovació del ministeri diaconal”, en el 
50è aniversari del Concili Vaticà II, pel seu 
autor el Llic. Aureli Ortín, president de l’As-
sociació Sant Llorenç, per a la promoció 
del diaconat. Viu i realitza el seu ministeri 
a la diòcesi de Barcelona.

05 a 08/12/2014. XXIX Trobada de dia-
ques permanents, a Barcelona, promogu-
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Carta del delegat sobre l’Itinerari diocesà 
de renovació cristiana 

Sant Feliu de Llobregat, 3-09-2015 

Benvolguts,
A l’inici del mes de setembre ens po-

sem en contacte amb tots els qui formeu 
els equips de l’Itinerari diocesà de renova-
ció cristiana per a fer-vos avinents algunes 
informacions que afecten directament o 
indirectament el treball que esteu fent:

1.  De cara al curs que iniciem, convin-
dria que cada un dels equips parroqui-
als o arxiprestals busqueu una data per 
a trobar-vos i fer una planificació de les 
sessions que puguem oferir aquest any, 
tant si és una proposta de primera etapa 
per oferir-la a gent nova, especialment els 
qui per raó dels sagraments s’acosten a la 
parròquia, com si és de segona etapa —
aquells que esteu fent o vulgueu comen-
çar el “vine a conèixer”—. Si ho creieu 
convenient, feu-m’ho saber i en la mesura 
del possible miraré de venir, i d’aquesta 
manera conèixer de primera mà la realitat 
a cada lloc.

2.  De cara al proper mes d’octubre vol-
dríem fer una sessió matinal de dissabte 
per compar tir la situació actual dels diver-
sos grups i les perspectives d’aquest inici 

La tasca reconeguda al diaca Germà 
Agustí, motiu del premi, és la que porta 
endavant al barri de Ca n’Espinós de Gavà, 
mitjançant l’Associació Pro Ajuda de Mino-
ries Marginades (APAMM), amb aspectes 
com ara la integració social i la convivència 
entre la població gitana i paia, la lluita con-
tra la drogoaddicció o el banc d’aliments. 

Ordenació diaconal d’ Albert Manich
 
Va tenir lloc diumenge 18 d’octubre, a la 
Catedral de Sant Llorenç, de mans del bis-
be Agustí Cortés. El nou diaca ha quedat 
adscrit a la Parròquia de Sant Baldiri, de 
Sant Boi de Llobregat. Amb ell ja són 19 els 
diaques permanents que configuren la co-
munitat diaconal diocesana.

[ ]Evangelització i 
Apostolat Seglar
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1r comunicat sobre la crisi dels refugiats

Sant Feliu de Llobregat, 23-9-2015

Després del comunicat de Mons. Agustí 
Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, 
sobre la crisi dels migrants i refugiats, s’ha 
constituït una mesa formada per Càritas 
Diocesana i la delegació de Mans Unides, 
per coordinar les accions a favor de l’aco-
lliment dels refugiats a la nostra diòcesi. 
En la primera reunió de la mesa es van 
acordar quines havien de ser les primeres 
línies d’actuació per fer front a aquesta si-
tuació.

Es tracta d’una crisi humanitària, però 
també d’una crisi estructural fruit del fra-
càs d’unes polítiques de migració que han 
prioritzat el tancament de fronteres a la 
dignitat, llibertat i el drets de les persones. 
És per aquest motiu, que com a església 
tenim l’obligació moral, d’explicar el dra-
ma que estan vivint aquestes persones i 
reclamar als governs, unes polítiques de 
migració més justes i una actuació urgent 
en les causes polítiques, econòmiques o 
socials que porten a aquestes persones a 
haver de prendre la decisió d’abandonar 
les seves cases i famílies, posant en risc 
les seves vides. No podem permetre que 
aquestes situacions es tornin a repetir.

de curs a cada lloc, conèixer de primera 
mà els qui han començat la segona etapa, 
valorar la possibilitat de fer unes sessions 
per a nous iniciadors de grups i alguna 
altra qüestió. Mantenir, tornar a proposar 
i fer créixer l’itinerari diocesà forma part 
de les prioritats diocesanes d’enguany. 
Aquesta sessió serà el dissabte 24 d’octu-
bre, des de les 10.00 a les 13.00 h a la Casa 
de l’Església. En la me sura del possible re-
serveu-vos aquesta data.

3.  Finalment, us encoratgem a aprofi-
tar totes les iniciatives per a la formació, 
la reflexió i l’aprofundiment de la pròpia 
fe: els grups d’animació bíblica, de revisió 
de vida, el mateix programa de formació 
diocesà de les diverses vicaries i arxi-
prestats... Per sumar, no per a substituir, 
us fem arribar adjunta la informació del 
congrés Laïcat XXI, que se celebrarà al mo-
nestir de Poblet el divendres 2 (al vespre) 
i el dissabte 3 d’octubre propers, acabant 
amb una Eucaristia a les 17.00 h. Podeu 
trobar tota la informació, tallers i horaris 
al web www.laicatxxi.cat. És iniciativa d’un 
col·lectiu de laics i laiques que busca “ser 
més Església, servir més el món” a partir 
de tres eixos: Cristians en el món, Laics en 
l’Església i Espiritualitat laïcal. La inscrip-
ció es fa a través de la seva pàgina web a la 
secció “Congrés del laïcat de Catalunya”. 
Si hi podeu venir, ens hi trobarem, si Déu 
vol.

Moltes gracies per la vostra atenció i 
bon inici de curs.

Josep Torrente, 
delegat d’Evangelització i Apostolat Seglar 

Sant Feliu de Llobregat

[ ]Càritas 
diocesana
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5 del Consell de Justícia i Interior de la UE a 

Brussel·les
Nota de Càritas Europa del 16 de se-

tembre davant la falta d’acord en la reunió 
extraordinària del Consell de Justícia i Inte-
rior de la UE celebrada a Brussel·les

Suplement del quadern núm. 195 de 
Cristianisme i Justícia “Refugiats. Víctimes 
del desgovern i la indiferència”.

Mesa coordinada per Càritas Diocesana

2n comunicat sobre la crisi dels refugiats

Sant Feliu de Llobregat, 15-10-2015   

Us volem fer arribar aquest segon comu-
nicat després que el passat dimarts dia 
6 d’octubre es celebrés una nova reunió 
de la mesa de coordinació de l’acolliment 
dels refugiats.

Tal i com us hem anat dient fins al mo-
ment, encara no tenim gaire informació de 
com i quan es produirà l’acolliment de les 
persones refugiades, però el que és clar, 
és que aquesta acollida serà canalitzada 
pel Govern de l’estat, ni ajuntaments ni 
CC.AA i es parla que seran aproximada-
ment 15.000 persones que arribaran en un 
període de 2 anys. En una segona fase, els 
refugiats sortiran dels dispositius prepa-
rats, i serà quan arribaran als nostres bar-
ris i parròquies, que serà quan entrarà en 
joc l’acció de les entitats com Càritas i de 
les nostres comunitats, tot i així, no sem-
bla que això hagi de succeir en els propers 
mesos.

En aquests moments tenim una crisi hu-
manitària i d’emergència, però que es tro-
ba en els països on són ara els refugiats, 
i per tant és allà on és més prioritària la 
intervenció. Cal tenir present que la causa 
d’aquesta crisi està en els països d’origen 

Així doncs, s’ha acordat des de la mesa 
anar-vos informant, de manera periòdica, 
dels esdeveniments que es vagin succe-
int relacionats amb la crisi dels migrants 
i refugiats, així com de les accions i les 
informacions que ens arribin, tant de les 
administracions, com de les diferents or-
ganitzacions i entitats d’Església, a nivell 
autonòmic, estatal i d’Europa, i de tot el 
que anirem fent a nivell de Diòcesi.

No coneixem encara com, quan i en qui-
nes condicions es desenvoluparà l’acolli-
ment de les persones refugiades. Sembla 
ser que en una primera etapa de l’acolli-
ment, s’acollirà a les persones de manera 
col·lectiva, en centres, albergs, cases de 
colònies... i que no serà fins passats uns 
mesos en que se les allotjarà de manera 
individual. Són moltes encara les incògni-
tes sobre quines seran les necessitats i so-
bre quina podrà ser la nostra col·laboració 
en l’acolliment de les persones migrants i 
refugiades, per això potser en un futur us 
demanarem que ens pugueu fer arribar 
quines són les vostres possibilitats de col-
laboració o els vostres oferiments, però 
això serà quan coneguem quines seran les 
implicacions concretes d’aquest procés 
d’acolliment.

A LA DIÒCESI
Si teniu alguna proposta, necessiteu 

més informació, voleu posar en comú algu-
na iniciativa, etc..., o voleu realitzar alguna 
acció us demanem que ens en pugueu 
informar, per poder mantenir aquesta co-
ordinació, donar-vos el suport necessari i 
fer-ne difusió.

Tel. 93 652 57 70
Mail: secretaria@caritassantfeliu.cat 
MÉS MATERIAL INFORMATIU
Nota de Càritas Europa del 14 de setem-

bre amb motiu de la cimera extraordinària 
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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

cas les entitats del tercer sector, Càritas o 
les nostres comunitats haurem d’arribar, si 
cal, allà on les administracions no puguin 
arribar, però tot i així hem de tenir present 
que es tracta de processos a llarg termini 
que poden durar uns anys, i que per tant 
cal tenir-ho present a l’hora de fer l’oferi-
ment.

No es preveuen acollides en famílies, 
per tant pensem en possibles allotjaments 
tant a nivell col·lectiu, com per a famílies, 
pisos, rectories, etc... No és el moment en-
cara de fer crides a les nostres comunitats 
o feligresos, sinó poder saber de quins 
recursos disposem des de les parròquies, 
congregacions, Càritas parroquials, etc... i 
que es podrien utilitzar en cas de neces-
sitat.

Igualment, qualsevol altre oferiment 
que ens vulgueu proposar serà benvingut. 
Ens ho podeu fer arribar per correu elec-
trònic secretaria@caritassantfeliu.cat o bé 
contactar per telèfon al 93 652 57 70.

De moment no s’ha obert cap compte 
específic per l’acolliment dels refugiats, 
donat que encara no tenim prou informa-
ció i no sabem què pot arribar a suposar 
el procés d’acolliment. Mentrestant, els 
donatius que arriben els adreçarem a tra-
vés de Càritas Espanyola a les Càritas dels 
països on són els refugiats en aquests mo-
ments (Grècia, Sèrbia i Macedònia).

Per tant, podeu fer arribar els donatius 
a través del compte de Càritas Diocesana 
indicant l’assumpte “REFUGIATS”: ES65-
2100-5000-58-0200042738

Mesa coordinada per Càritas Diocesana

i que per tant caldria repensar també, les 
polítiques de cooperació.

Donada aquesta situació, entenem que 
des de la nostra diòcesi, hem de treballar 
en dues línies.

La sensibilització: Creiem que el que 
està passant amb les persones refugia-
des, no s’hauria de repetir mai més. Cal 
que entenguem quines són les causes i les 
conseqüències d’unes actuacions que han 
vulnerat de manera continuada la dignitat 
i els drets de les persones, tant pel que fa 
als països on s’ha desencadenat aquest 
èxode massiu, com en les polítiques de 
migració que s’han adoptat des dels paï-
sos d’Europa.

És el moment que com a església, trans-
metem aquest missatge d’acolliment a les 
nostres comunitats i a la resta de la soci-
etat, sense cap tipus de discriminació ni 
de rebuig, tant si parlem de refugiats com 
de persones immigrants. El fet de migrar, 
és un dret, quan una persona no troba les 
condiciones mínimes per poder desenvo-
lupar la seva vida amb dignitat.

Anirem treballant en aquesta línia, ja 
que la convivència serà un element fona-
mental en aquest procés, trencar estereo-
tips i evitar els conflictes, ser sensibles a 
la situació d’aquestes persones, són uns 
objectius que s’han de començar a assolir 
des d’ara mateix.

Possibles recursos: Tot i que com ja 
hem comentat ens els anteriors comuni-
cats, encara no tenim informació de com 
s’haurà de realitzar aquesta segona fase 
de l’acolliment a les persones refugiades, 
sí que hem decidit que seria interessant 
com a diòcesi, poder saber de quins re-
cursos podríem comptar per a l’acolliment 
d’aquestes persones refugiades. Cal tenir 
present, com us hem anat dient, que en tot 
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temps, s’ha fet encara més palès i ha pres 
més intensitat allò que vàrem dir abans de 
les eleccions al Parlament de Catalunya 
del 2012. Aquests darrers anys s’han mani-
festat nous reptes i noves aspiracions, que 
afecten la forma concreta com el poble 
de Catalunya s’ha d’articular i com es vol 
relacionar amb els altres pobles germans 
d’Espanya en el context europeu. No toca 
a l’Església proposar una opció concreta, 
però sí que defensem la legitimitat moral 
de totes les opcions polítiques que es ba-
sin en el respecte de la dignitat inalienable 
de les persones i dels pobles, i que recer-
quin amb constància la pau i la justícia.

4. Recordem el deure de tots els ciuta-
dans a participar activament en les elec-
cions com una manera d’exercir la pròpia 
responsabilitat en la recerca del bé comú, 
i encara més en un moment crucial com 
el que estem vivint, que pot tenir conse-
qüències de llarga durada. Per això, cal 
que cadascú expressi per mitjà del vot les 
pròpies opcions, tenint present els grans 
valors que han d’estructurar la societat, 
com són el respecte als drets de les per-
sones, de les famílies i les institucions, 
així com l’honestedat i la transparència 
de la gestió pública; i la regeneració de 
la política, pensada amb visió àmplia, i 
que prioritzi la justícia i l’atenció als més 
febles i als que sofreixen el pes de la crisi 
econòmica.

5. Entre tots haurem de continuar po-
tenciant la convivència de la societat ca-
talana dins la pluralitat d’idees, convicci-
ons, opcions i sentiments, cosa que vol 
dir animar la construcció d’una societat 
democràtica, solidària, acollidora amb 
els emigrants, respectuosa amb totes les 
sensibilitats i defensora de les llibertats. 

Nota dels bisbes de Catalunya davant les 
eleccions al Parlament 

Tarragona, 7-9-2015

1. Tenint present que les properes elecci-
ons al Parlament de Catalunya poden te-
nir una notable importància històrica, en 
tant que deixebles de Jesucrist i pastors 
de l’Església Catòlica, arrelada des dels 
primers temps del cristianisme a la nostra 
terra, volem contribuir a la reflexió dels 
ciutadans de Catalunya, amb la llum que 
ens ve de l’Evangeli de Jesucrist, consci-
ents que estan en joc qüestions decisives 
a nivell institucional, polític i social. En 
el marc democràtic, creiem que també la 
nostra veu, exposada amb esperit de ser-
vei, pot enriquir el debat actual sobre el 
present i el futur del nostre país.

2. Continua tenint vigència el que vam 
afirmar sobre la identitat nacional de Ca-
talunya en el document “Arrels cristianes 
de Catalunya” de 1985, i que vam recollir 
el 2011 en el nostre Document titulat “Al 
servei del nostre poble”. Per això manifes-
tem el nostre amor a la Pàtria catalana, a 
la qual l’Església ha volgut servir des dels 
seus inicis, i el nostre respecte per la legí-
tima diversitat d’opcions que se sotmetran 
a votació.

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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Erecció de l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià a Barcelona i inauguració del curs 
2015-2016
 
Barcelona, 1-10-2015

El cardenal Giuseppe Versaldi, prefecte de 
la Congregació per a l’Educació Catòlica, 
ha erigit canònicament el dia 1 d’octubre 
de 2015 a la ciutat de Barcelona l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià, format per les tres 
Facultats Eclesiàstiques ja existents: la 
Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), 
fundada l’any 1968, la Facultat de Filosofia 
de Catalunya (FFC), fundada l’any 1990 i la 
Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Es-
glésia, Arqueologia i Arts Cristianes, fun-
dada l’any 2014. L’erecció canònica s’ha 
fet a petició del cardenal Lluís Martínez 
Sistach, arquebisbe de Barcelona i gran 
canceller de les esmentades tres Facul-
tats. Ha culminat així un procés de gaire-
bé mig segle que ha dut a la creació d’una 
institució universitària dedicada exclusiva-
ment als estudis eclesiàstics i directament 
vinculada amb l’Església de Barcelona i, a 
través d’ella, amb les altres nou diòcesis 
que tenen la seva seu a Catalunya. L’acte 
ha tingut lloc a l’Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona.

Prèviament, a les deu del matí, el car-
denal Versaldi ha presidit una solemne 
Eucaristia concelebrada amb el cardenal 
Martínez Sistach, l’arquebisbe de Tarra-
gona, Jaume Pujol, vice-gran canceller de 
la FTC, l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vi-
ves, els altres bisbes catalans i el P. Abat 
de Montserrat. A l’acte acadèmic, han as-
sistit també el bisbe emèrit de Solsona, 
Jaume Traserra, vice-gran canceller de la 
FFC, els degans de les tres Facultats, Drs. 
Joan Planellas, Jaume Aymar i Armand 

Caldrà continuar treballant per eradicar 
els efectes perniciosos de la crisi econò-
mica, cercant camins que permetin mi-
llorar la situació de tanta gent que viu en 
l’atur, en l’estretor, en la pobresa o en la 
marginació.

6. Demanem a la Mare de Déu de Mont-
serrat, patrona de Catalunya, que interce-
deixi perquè el nostre poble sàpiga discer-
nir bé les seves opcions i trobi camins per 
a construir un futur més just i més fratern, 
obert solidàriament a la realitat dels altres 
pobles del món.

XXI Jornada Catalana de voluntaris de 
pastoral penitenciària

Dissabte 3 d’octubre se celebrarà a la Casa 
de l’Església, de Sant Feliu de Llobregat, 
aquesta Jornada, que té caràcter anual i 
itinerant, recorrent les diverses diòcesis 
de Catalunya. És la segona vegada que té 
lloc al nostre territori.

El lema d’enguany és “Voluntaris: 
quixots del segle XXI? Reflexió ètica del 
nostre compromís de voluntaris”. La po-
nència que abordarà aquesta temàtica la 
realitzarà el diaca Édison Fañanàs, doctor 
en teologia, que va realitzar la seva tesi 
sobre el voluntariat a les presons. El matí 
es completarà amb l’Eucaristia, presidida 
pel bisbe Agustí, i a la tarda es farà una 
presentació del treball que a les diverses 
delegacions i capellanies de Catalunya es 
porta a terme. La Jornada està adreçada 
a tots aquells voluntaris que treballen en 
aquest àmbit pastoral i a qualsevol per-
sona que estigui interessada en aquest 
tema. Per a les inscripcions, adreceu-vos 
al SEPAP (Secretariat de Pastoral Peniten-
ciària): 93 317 63 97, sepapenitenciaria@
gmail.com.
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5 personal i eclesial per ser a Barcelona per 

erigir, en nom de la Santa Seu, l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià, el qual treballarà 
en la investigació i aprofundiment de mol-
tes qüestions teològiques, filosòfiques i 
històriques, en relació interdisciplinar i al 
servei de l’evangelització.

Després de la signatura, per part del 
cardenal Versaldi, dels documents d’erec-
ció de l’Ateneu, ell mateix ha fet públic el 
nom del primer rector de l’Ateneu, càrrec 
que recau en el prevere Dr. Armand Puig 
i Tàrrech.

El cardenal Martínez Sistach ha pronun-
ciat unes sentides paraules d’agraïment i, 
tot seguit, el cardenal Versaldi ha declarat 
inaugurat el curs acadèmic 2015-2016.

“Ser més església, servir més el món”

Barcelona, 5-10-2015

Congrés de Laïcat a Catalunya
Els dies 2 i 3 d’octubre s’ha celebrat, al 
monestir de Santa Maria de Poblet, el Con-
grés de Laïcat a Catalunya, amb el lema 
“Ser més Església, servir més el món”, 
un espai de reflexió, trobada i pregària. El 
Congrés ha estat organitzat per un grup de 
laics cristians, constituïts en xarxa, amb 
el nom de “Laïcat XXI”, compromesos en 
distintes parròquies, comunitats i movi-
ments.

Al Congrés hi han assistit més de cinc-
centes persones de les deu diòcesis ca-
talanes, de Mallorca i de Menorca, i ha 
comptat amb la presència i acompanya-
ment de l’arquebisbe de Tarragona, Mons. 
Jaume Pujol, l’arquebisbe d’Urgell, Mons. 
Joan Enric Vives, el bisbe de Girona, Mons. 
Francesc Pardo, el bisbe auxiliar de Barce-
lona, Mons. Sebastià Taltavull, el pare abat 

Puig, personalitats eclesiàstiques i civils 
i una nombrosa representació de profes-
sors i alumnes.

La memòria del curs 2014-2015 de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya, de l’Insti-
tut Superior de Litúrgia i de l’Institut de Te-
ologia Fonamental de Barcelona ha estat 
presentada pel Dr. Planellas; la de la Facul-
tat de Filosofia de Catalunya pel Dr. Aymar 
i la de la Facultat Antoni Gaudí d’Història 
de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes 
pel Dr. Armand Puig. El Dr. Ramon Prat, de 
Lleida, ha rebut la medalla d’honor de la 
Facultat de Teologia amb motiu dels seus 
quaranta anys de docència i la seva jubi-
lació.

Tot seguit, la Dra. Sílvia Coll-Vinent, 
professora de la Facultat de Filosofia, ha 
pronunciat la lliçó inaugural, amb el títol 
“G. K. Chesterton i l’art de la polèmica. 
Contrasentit, sentit comú i imaginació”. La 
Dra. Coll-Vinent ha exposat “com la doctri-
na social, l’apologia cristiana i la literatura 
s’entreteixeixen en l’obra de Chesterton 
(1874-1936) en un tot orgànic. La seva figu-
ra no es pot reduir a la d’un convers catòlic 
en un país anglicà, ni a la d’un defensor de 
la visió religiosa en una societat dominada 
pel progressisme laic i l’asèpsia científica, 
ni a la d’un liberal radical en un món gover-
nat per interessos econòmics que media-
titzen la democràcia. Aquests aspectes hi 
són, però s’han de copsar plegats si es vol 
trobar en el seu tradicionalisme innegable, 
amb les llums i les ombres corresponents, 
una lectura actual que resulti profitosa a 
l’home del segle XXI”.

El cardenal arquebisbe de Barcelona, 
Dr. Martínez Sistach, ha agraït a la Dra. 
Coll-Vinent la seva lliçó inaugural i ha 
presentat el cardenal Giuseppe Versaldi, 
el qual ha manifestat la seva satisfacció 
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fiada de Déu i veiem aquesta societat que 
ens toca viure com una nova oportunitat 
per a donar testimoni de la radicalitat de 
l’amor de Déu a cada home i dona i especi-
alment als pobres. Volem col·laborar a fer 
una Església més servidora del món, més 
en sortida i volem ser testimonis d’aques-
ta fe que portem ‘en gerres de terrissa’, i, 
per això, ens comprometem a treballar per 
a ser més ‘sal de la terra i llum del món’ i 
ajudar que les nostres comunitats, parrò-
quies, grups i moviments també ho siguin. 
Volem viure i transmetre la bellesa de 
l’amor salvífic de Déu manifestat en Jesu-
crist. Ajuda’ns, Senyor, a ser més Església 
per a servir més el món”. 

Declaració de Càritas Catalunya en el Dia 
internacional per a l’eradicació de la po-
bresa

Barcelona, 16-10-2015

El proper dissabte, 17 d’octubre de 2015, 
se celebra el Dia Internacional per a l’era-
dicació de la Pobresa, i amb aquesta oca-
sió les Càritas de les Diòcesis amb seu a 
Catalunya volem fer pública una declara-
ció dirigida a la societat.

Aquesta data simbolitza la lluita con-
tra la pobresa per part d’un gran nombre 
d’entitats socials en un context de crisi 
molt profunda que estem patint des de fa 
ja molts anys.

Com a veu de Càritas volem fer avinent 
la situació de patiment i desesperança que 
afecta a milers de famílies.

La millora de les xifres macroeconòmi-
ques amaguen el creixement i la cronicitat 
de les desigualtats. Les relacions desi-
guals generen injustícia i pobresa. L’aug-
ment de treballadors pobres és un aspecte 

de Poblet, Dom Josep Alegre, i distints de-
legats diocesans d’apostolat seglar.

El Congrés es va iniciar el vespre del di-
vendres, amb una vetlla de pregària, i es va 
presentar el matí de dissabte. Després, els 
assistents es van distribuir en vint tallers, 
matí i tarda, per tractar els tres àmbits de 
treball: “Cristians en el món”, “Laics en 
l’Església” i “Espiritualitat laïcal”. Alguns 
dels aspectes que es van treballar en els 
tallers van ser: “Noves situacions famili-
ars, nous reptes”, “El món laboral, un es-
pai d’experiència creient”, “Un món que 
volem diferent: compromís social i polític”, 
“El món de la pobresa canvia les nostres 
vides”, “Laïcat coresponsable amb missió 
i camí: del Concili Vaticà II a l’exhortació 
Evangelii Gaudium, del papa Francesc”, 
“L’Evangeli vertebra les nostres vides”, 
“Testimoniatge: ser ‘sal de la terra’ i ‘llum 
del món’”, “Pregària en la vida corrent” i 
“Mística laïcal”.

L’Eucaristia de cloenda del Congrés va 
ser presidida per l’arquebisbe Pujol, el 
qual en l’homilia va subratllar que gene-
racions i generacions de cristians havien 
anunciat i viscut l’Evangeli en la nostra ter-
ra i que ara ens pertoca a nosaltres fer-ho, 
amb alegria i esperança. Va citar també les 
paraules del papa Francesc en què afirma 
que ‘el futur de l’Església reclama ja des 
d’ara una participació molt més activa 
dels laics’ i va animar els organitzadors del 
Congrés a seguir treballant amb constàn-
cia i esperança.

En acabar l’Eucaristia, els organitzadors 
van llegir el manifest final del Congrés, en 
el qual afirmen que “en la nostra societat 
secularitzada, en la qual sembla que Déu 
no sigui necessari, nosaltres, laics cristi-
ans a Catalunya, estimem aquest món i vo-
lem mirar-lo amb la mirada amorosa i con-
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als altres” (Jn 13,34-35)

Escrit dels delegats i delegades de Mis-
sions de Catalunya per a la Diada del Do-
mund (18 d’octubre de 2015) 

 “Missioners de la misericòrdia” 
El Papa ha convocat, de manera oficial, el 
Jubileu extraordinari de la Misericòrdia, 
que començarà el 8 de Desembre d’en-
guany. Per aquest motiu, en el dia del Do-
mund ja se’ns demana que siguem Missio-
ners de la misericòrdia. 

Jesús ens diu: “Sigueu misericordiosos, 
com ho és Déu, el nostre Pare” (Lc 6,36). 
Hem d’esforçar-nos per entrar en el cor de 
Déu i copsar el misteri del seu Amor, ple de 
Misericòrdia. 

Compadir-se de l’altre, ens ha de portar 
–a continuació– a obrar envers el germà, 
amb misericòrdia, que vol dir: donar per-
dó, abraçada d’estimació, ajuda desinte-
ressada, desig de guarir les ferides i retor-
nar-li la joia i la pau perdudes. Tot això és 
el que Déu fa, amb escreix, envers cadascú 
de nosaltres. 

A nosaltres se’ns demana que fem això 
amb els altres, els propers i els més llu-
nyans. 

 El Dia del Domund ens presenta una 
oportunitat especial per a exercir la miseri-
còrdia. Hem de revisar el nostre tracte amb 
els més propers, a casa i família, a l’entorn, 
especialment els més necessitats, i eixam-
plar la mirada terres enllà, als països on 
els missioners s’esforcen per donar digni-
tat a les persones més abandonades, i fer-
los saber que Déu és el Pare misericordiós 
que vetlla per ells i els estima.

Responguem amb generositat amb la 
nostra pregària i almoina al gran desig de 

molt significatiu que dia a dia va en aug-
ment. 

Càritas, com a praxi de la Paraula de 
Déu, actua al llarg de tot l’any amb pro-
jectes i programes socials des d’una opció 
preferencial pels pobres, amb l’objectiu 
d’acollir, d’acompanyar, d’assessorar, de 
facilitar formació ad hoc que permetin 
superar les mancances que afecten les 
persones més necessitades de la nostra 
societat.

Durant l’any 2014:
a) Hem atès 220.849 persones, mitjan-

çant un total de 571.211 accions socials
b) Hem desenvolupat 28 projectes, en 

1.488 llocs d’atenció a les persones
c) El total de la despesa anual destina-

da a aquests projectes socials ha estat de 
40.845.242,65€.

Agraïm les nombroses col·laboracions 
dels més de 20.000 socis i donants que 
ens han fet confiança. Amb les seves apor-
tacions fan possible la solidaritat, la jus-
tícia i la dignitat d’aquelles persones que 
es troben en situacions d’extrema precari-
etat.

Lluitar per eradicar la pobresa vol dir 
treballar per tal d’aconseguir la implemen-
tació de sistemes i de mesures de protec-
ció social adequades: habitatge digne, sa-
nitat, igualtat d’oportunitats en educació i 
recursos bàsics garantits. 

En aquesta data volem reafirmar el 
nostre compromís amb tots el voluntaris i 
donants que amb les seves accions i apor-
tacions fan possible la lluita contra la pre-
carietat social, existent a les “perifèries” 
de la societat, a les quals fa referència el 
papa Francesc.

“Un manament nou us dono: que us es-
timeu els uns als altres, tal com jo us he 
estimat. En això coneixerà tothom que sou 
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CCXXXVI Reunión de la Comisión Perma-
nente

Madrid, 30-9-2015

Mensaje con motivo de la canonización de 
la Beata María de la Purísima

El próximo 18 de octubre el Papa Fran-
cisco canonizará en Roma a la beata María 
de la Purísima, séptima Superiora Gene-
ral de la Compañía de las Hermanas de la 
Cruz. La Comisión Permanente ha aproba-
do una nota sobre esta celebración impor-
tante para la Iglesia en España (pulsa aquí 
para verla).

Esta Congregación fue fundada por san-
ta Ángela de la Cruz, canonizada en Madrid 
por el Papa san Juan Pablo II el 4 de mayo 
de 2003. El eje central de su espiritualidad 
lo constituye la contemplación existencial 
de la cruz de Cristo. En esta forma de vida 
consagrada se entrelazan de manera sen-
cilla la contemplación de Cristo y la activi-
dad apostólica con los más pobres y des-
validos de la sociedad.

Este carisma y forma de vida religiosa 
es el que eligió, vivió y custodió la nueva 
santa, Madre María de la Purísima de la 
Cruz (María Isabel Salvat Romero), nacida 
en Madrid el 20 de febrero de 1926 en el 
seno de una familia acomodada, que le 

misericòrdia de Déu per a tots. Especial-
ment els consagrats al servei diví. “En l’Es-
glésia tots estan cridats a anunciar l’Evan-
geli a través del testimoni de vida; i de 
manera especial es demana als consagrats 
que escoltin la veu de l’Esperit, que els cri-
da a anar a les grans perifèries de la mis-
sió, entre les persones a les quals encara 
no ha arribat l’Evangeli.” (Del “Missatge”, 
del papa Francesc, pel Domund 2015.) 

Que no resti la tasca sense fer, perquè 
nosaltres quedem indiferents a la seva cri-
da: “Sigueu misericordiosos”.

 Delegats de Missions a Catalunya

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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na. Bautizada en la parroquia madrileña 
de la Concepción el 8 de diciembre de 
1944, ingresó en la Compañía de la Cruz a 
los dieciocho años. Tomó el hábito en 1945 
y realizó la profesión perpetua en 1952. 
Superiora, maestra de novicias y conse-
jera general, el 11 de febrero de 1977 fue 
elegida Madre General de la Compañía de 
la Cruz. El 31 de octubre de 1998 murió en 
Sevilla, donde está enterrada.

Quienes conocieron personalmente a 
Madre María de la Purísima –tan cercana 
a nuestros días– ponderan su piedad y 
altísima vida de oración, su austeridad y 
amor a la pobreza, su alegría, su fidelidad 
al carisma de las Hermanas de la Cruz has-
ta en los más mínimos detalles, su amor a 
los menesterosos y enfermos y a las niñas 
de los internados.

Los obispos españoles destacan, en el 
marco del Sínodo Ordinario sobre la familia, 
la gran importancia que en la forja del es-
píritu cristiano y de la vocación religiosa de 
la nueva santa española tuvo el ejemplo de 
sus padres y el ambiente cristiano vivido en 
su familia. Así mismo resaltan su compren-
sión por los problemas y dificultades de los 
hombres y mujeres de hoy, a los que siem-
pre mostró una gran cercanía y misericordia.

Estudio del borrador para el Plan Pasto-
ral de la CEE 2016-2020

Los obispos miembros de la Comisión 
Permanente han revisado el borrador del 
Plan Pastoral de la CEE para el cuatrienio 
2016-2020. Ha presentado el documento 
Mons. Juan José Omella, obispo de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño. Los obispos han 
aprobado su presentación en la Asamblea 
Plenaria del mes de noviembre, para su es-
tudio y posible aprobación.

Informes de Comisiones
Dentro de los informes que presentan 

los presidentes de las comisiones episco-
pales sobre sus ámbitos de actuación, des-
taca la positiva valoración que han hecho 
los obispos de la pronta y generosa res-
puesta tanto de las diócesis y parroquias 
como de las congregaciones religiosas e 
instituciones y organismos eclesiales ante 
el drama de los refugiados, ofreciendo 
sus disponibilidad para colaborar bajo la 
coordinación de Cáritas en los programas 
de ayuda que establezca las autoridades 
competentes. Esta valoración positiva de 
los obispos se extiende a toda la socie-
dad española por su sensibilidad solidaria 
mostrada ante este drama.

También han sido informados sobre la 
próxima publicación del primer grupo de 
leccionarios para las lecturas bíblicas en las 
celebraciones litúrgicas, que incorporan el 
texto de la Sagrada Biblia, edición oficial de 
la Conferencia Episcopal Española.

Los obispos han manifestado su satisfac-
ción por el Encuentro Europeo de Jóvenes 
que tuvo lugar del 5 al 9 de agosto en Ávila, 
dentro de los eventos del V Centenario del 
Nacimiento de santa Teresa de Jesús. El año 
jubilar será clausurado el 15 de octubre en 
Ávila con una solemne misa presidida por 
el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de 
Valladolid y presidente de la CEE.

Estudio sobre la reforma de los proce-
sos de nulidad matrimonial según el motu 
proprio del Papa Francisco “Mitis Iudix Do-
minus Iesus”. 

El presidente de la Junta Episcopal de 
Asuntos Jurídicos, Mons. Carlos López, 
obispo de Salamanca ha presentado la 
reforma de los procesos de nulidad ma-
trimonial que aprobó el Papa Francisco, el 
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tora General “Auxiliares del Buen Pastor. 
Villa Teresita”.

Simposio sobre Pastoral Hospitalaria, en 
El Escorial, del 13 al 15 de octubre 

Madrid, 13-10-2015

El departamento de Pastoral de la Salud, 
perteneciente a la Comisión Episcopal de 
Pastoral, ha organizado un simposio sobre 
la pastoral hospitalaria que tendrá lugar 
en la Casa de Espiritualidad “San José”, en 
El Escorial (Madrid), del 13 al 15 de octu-
bre. Unas 200 personas, que trabajan en 
la asistencia religiosa en los hospitales, 
participarán en este encuentro con el ob-
jetivo de buscar las claves para vivir una 
pastoral evangelizadora más adaptada a 
las circunstancias actuales hospitalarias.

En la sesión inaugural, el día 13 a las 
10.00 h., se contará con la presencia del 
secretario del Pontificio Consejo para 
la Pastoral de los Agentes Sanitarios, 
Mons. Jean-Marie Mupendawatu, el Pre-
sidente de la Comisión Episcopal de Pas-
toral, Mons. Sebastià Taltavull, y el obispo 
responsable de la Pastoral de la Salud, 
Mons. Jesús Fernández.

El programa del encuentro incluye dis-
tintas ponencias, presentación de expe-
riencias y trabajos en grupo que permiti-
rán definir cómo hacer eficaz la asistencia 
religiosa católica en los hospitales te-
niendo en cuenta los cambios que se han 
producido en la sociedad y en los centros 
hospitalarios en los últimos años. Estos 
cambios plantean un desafío y el reto es 
dar una respuesta adecuada para que la 
acción evangelizadora de la iglesia esté 
presente en los hospitales respondiendo a 
estas nuevas necesidades.

pasado 8 de septiembre, con el motu pro-
pio “Mitis Iudix Dominus Iesus”

Aprobación del temario de la Asamblea 
Plenaria de noviembre

La Comisión Permanente ha aprobado 
el temario de la próxima Asamblea Plena-
ria, que tendrá lugar en Madrid del 16 al 20 
de noviembre. También se traslada a dicha 
Asamblea, tras el visto bueno de la Per-
manente, la propuesta de constitución y 
distribución del Fondo Común Interdioce-
sano para el año 2016 y presupuestos para 
el año 2016 de la CEE y de los organismos 
que de ella dependen.

Nombramientos
La Comisión Permanente ha autorizado 

a la Comisión Episcopal de Pastoral Social 
el nombramiento del Rvdo. P. Florencio 
Roselló Avellanas, sacerdote mercedario, 
como Director del Departamento de Pasto-
ral Penitenciaria.

Además ha aprobado los siguientes 
nombramientos:

Dª. Soledad Suárez Miguélez, laica de 
la Archidiócesis de Madrid y Presidenta de 
“Manos Unidas”, para prorrogar su man-
dato desde octubre de 2015 hasta mayo 
de 2016.

Rvdo. D. Mario Sixto Picazo Robles, sa-
cerdote de la Archidiócesis de Granada, 
como Consiliario General del Movimiento 
de Acción Católica “Juventud Obrera Cris-
tiana” (JOC).

Álvaro Mota Medina, laico de la Archi-
diócesis de Mérida-Badajoz, como Presi-
dente General del Movimiento de Acción 
Católica “Juventud Estudiante Católica” 
(JEC).

Dª. Inmaculada Soler Giménez, laica de 
la Archidiócesis de Valencia, como Direc-
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Carta del papa Francesc amb la qual es 
concedeix la indulgència amb motiu del 
Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia

Vaticà, 1-9-2015

Al venerat germà Monsenyor Rino Fisiche-
lla, President del Consell pontifici per a la 
promoció de la nova evangelització

 La proximitat del Jubileu extraordina-
ri de la Misericòrdia em permet centrar 
l’atenció en alguns punts sobre els quals 
considero important intervenir per faci-
litar que la celebració de l’Any Sant sigui 
un autèntic moment de trobament amb la 
misericòrdia de Déu per a tots els creients. 
És el meu desig, en efecte, que el Jubileu 
sigui experiència viva de la proximitat del 
Pare, com si es volgués tocar amb la mà la 
seva tendresa, perquè s’enforteixi la fe de 
cada creient i, així, el testimoniatge sigui 
cada cop més eficaç.

 El meu pensament es dirigeix, en pri-
mer lloc, a tots els fidels que en cada diò-
cesi, o com a pelegrins a Roma, viuran la 
gràcia del Jubileu. Desitjo que la indulgèn-
cia jubilar arribi a cadascú com a genuïna 
experiència de la misericòrdia de Déu, la 
qual va a l’encontre de tots amb el ros-
tre del Pare que acull i perdona, oblidant 
completament el pecat comès. Per viure i 

La Pastoral sanitaria en cifras
En la actualidad hay presencia del 

SARCH en 322 hospitales públicos en los 
que se atiende 125.134 camas y se hace 
acompañamiento a unas 146.460 personas 
al mes (enfermos y familiares). Para este tra-
bajo pastoral se cuenta con 483 capellanes 
a jornada completa; 271 a media jornada; 
83 personas idóneas (no sacerdotes) a jor-
nada completa; 61 personas idóneas a me-
dia jornada; y alrededor de 800 voluntarios.

Encuesta previa sobre el servicio reli-
gioso en los hospitales

Uno de los trabajos de este simposio 
será analizar los resultados de una en-
cuesta previa realizada por el departa-
mento de Pastoral de la Salud de la CEE. 
Este estudio permitirá conocer el trabajo 
que hoy se está realizando y valorar cuáles 
deben ser los cambios.

La encuesta recoge los datos de las 
delegaciones diocesanas de pastoral 
sanitaria y las repuestas personales de 
los miembros del Servicio de Asistencia 
Religiosa Católica Hospitalaria (SARCH). 
Se plantean 39 cuestiones sobre, entre 
otras cosas, la motivación para elegir esta 
pastoral; grado de satisfacción personal; 
necesidades de formación; actividades 
pastorales a las que se dedica más tiem-
po; qué aspectos valora más la gente; ac-
titudes imprescindibles para desarrollar 
este servicio; la relación con el personal 
hospitalario; problemas en el desarrollo 
del servicio; qué se podría hacer para me-
jorar el servicio religioso a los enfermos y 
sus familias; y cómo ven el futuro. Con sus 
respuestas se han elaborado 10 temas de 
reflexión sobre el trabajo pastoral.

En aquesta trobada ha participat el de-
legat de Pastoral de la Salut de la diòcesi, 
Mn. Xavier Sobrevia. 

[ ]Santa Seu
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comesa i desitgen sincerament integrar-se 
novament en la societat donant la seva 
contribució honesta. Que a tots ells arribi 
realment la misericòrdia del Pare que vol 
estar prop de qui més necessita el seu per-
dó. A les capelles de les presons podran 
guanyar la indulgència, i cada cop que tra-
vessin la porta de la seva cel·la, dirigint el 
seu pensament i la pregària al Pare, pugui 
aquest gest ser per a ells el pas de la Porta 
Santa, perquè la misericòrdia de Déu, ca-
paç de convertir els cors, és també capaç 
de convertir les reixes en experiència de 
llibertat.

 He demanat que l’Església redesco-
breixi en aquest temps jubilar la riquesa 
continguda en les obres de misericòrdia 
corporals i espirituals. L’experiència de la 
misericòrdia, en efecte, es fa visible en el 
testimoniatge de signes concrets com Je-
sús mateix ens va ensenyar. Cada cop que 
un fidel viurà personalment una o més 
d’aquestes obres obtindrà certament la 
indulgència jubilar. D’aquí el compromís a 
viure de la misericòrdia per obtenir la grà-
cia del perdó complet i total pel poder de 
l’amor del Pare que no exclou ningú. Serà, 
per tant, una indulgència jubilar plena, 
fruit de l’esdeveniment mateix que se ce-
lebra i es viu amb fe, esperança i caritat.

 La indulgència jubilar, en fi, es pot gua-
nyar també per als difunts. A ells estem 
units pel testimoniatge de fe i caritat que 
ens van deixar. De la mateixa manera que 
els recordem en la celebració eucarística, 
també podem, en el gran misteri de la co-
munió dels sants, pregar per ells perquè el 
rostre misericordiós del Pare els alliberi de 
tot residu de culpa i pugui abraçar-los en 
la benaurança que no té fi.

 Un dels greus problemes del nostre 
temps és, certament, la modificació de la 

obtenir la indulgència els fidels són cridats 
a realitzar un breu pelegrinatge cap a la 
Porta Santa, oberta en cada catedral o a 
les esglésies establertes pel bisbe diocesà 
i en les quatre basíliques papals a Roma, 
com a signe del desig profund d’autèntica 
conversió. Igualment disposo que es pu-
gui guanyar la indulgència als santuaris on 
s’obri la Porta de la Misericòrdia i a les es-
glésies que tradicionalment s’identifiquen 
com Jubilars. És important que aquest 
moment estigui unit, primer que res, al 
Sagrament de la Reconciliació i a la cele-
bració de la santa Eucaristia amb un refle-
xió sobre la misericòrdia. Serà necessari 
acompanyar aquestes celebracions amb la 
professió de fe i amb la pregària per mi i 
per les intencions que porto en el cor per 
al bé de l’Església i de tot el món.

 Penso, a més, en els qui per diversos 
motius es veuran impossibilitats d’arribar 
a la Porta Santa, en primer lloc els malalts 
i les persones ancianes i soles, sovint en 
condicions de no poder sortir de casa. 
Per a ells serà de gran ajuda viure la ma-
laltia i el sofriment com a experiència de 
proximitat al Senyor que en el misteri de 
la seva passió, mort i resurrecció indica la 
via mestra per donar sentit al dolor i a la 
soledat. Viure amb fe i joiosa esperança 
aquest moment de prova, rebent la comu-
nió o participant en la santa missa i en la 
pregària comunitària, també a través dels 
diversos mitjans de comunicació, serà per 
a ells la manera d’obtenir la indulgència 
jubilar. El meu pensament es dirigeix tam-
bé als presos, que experimenten la limita-
ció de la seva llibertat. El Jubileu sempre 
ha estat l’ocasió d’una gran amnistia, des-
tinada a fer partícips a moltes persones 
que, fins i tot mereixent una pena, tanma-
teix han pres consciència de la injustícia 
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gú. Des de diversos llocs, alguns germans 
bisbes m’han parlat de la seva bona fe i 
pràctica sacramental, unida, tanmateix, a 
la dificultat de viure una condició pastoral-
ment difícil. Confio que en el futur pròxim 
es puguin trobar solucions per recupe-
rar la plena comunió amb els sacerdots i 
els superiors de la Fraternitat. Al mateix 
temps, mogut per l’exigència de corres-
pondre al bé d’aquests fidels, per una dis-
posició meva estableixo que els qui durant 
l’Any Sant de la Misericòrdia s’acostin als 
sacerdots de la Fraternitat Sant Pius X per 
celebrar el Sagrament de la Reconciliació, 
rebran vàlidament i lícitament l’absolució 
dels seus pecats.

 Confiant en la intercessió de la Mare 
de la Misericòrdia, encomano a la seva 
protecció la preparació d’aquest Jubileu 
extraordinari.

 
Francesc, papa

Missatge del papa Francesc per a la Jor-
nada mundial de l’emigrant i el refugiat

Vaticà, 12-9-2015 

Missatge per al 17 de gener de 2016 
«Emigrants i refugiats ens interpel·len. 

La resposta de l’Evangeli de la misericòrdia»
Benvolguts germans i germanes,
A la butlla de convocació al Jubileu Ex-

traordinari de la Misericòrdia vaig recordar 
que «hi ha moments en què, d’una manera 
molt més intensa, estem cridats a fixar la 
mirada en la misericòrdia per a poder ser 
també nosaltres mateixos signe eficaç de 
la manera d’obrar del Pare» (Misericor-
diæ vultus, 3). En efecte, l’amor de Déu 
tendeix a aconseguir-nos tots i cadascú, 

relació amb la vida. Una mentalitat molt 
generalitzada que ja ha provocat una pèr-
dua de la deguda sensibilitat personal i 
social cap a l’acolliment d’una nova vida. 
Alguns viuen el drama de l’avortament 
amb una consciència superficial, gairebé 
sense adonar-se del gravíssim mal que 
comporta un acte d’aquest tipus. Molts 
altres, en canvi, fins i tot vivint aquest mo-
ment com una derrota, consideren no tenir 
un altre camí per on anar. Penso, de forma 
especial, en totes les dones que han recor-
regut a l’avortament. Conec bé els condi-
cionaments que les van conduir a aquesta 
decisió. Sé que és un drama existencial i 
moral. He trobat moltes dones que porta-
ven en el seu cor una cicatriu per aquesta 
elecció patida i dolorosa. Allò que ha esde-
vingut és profundament injust; no obstant 
això, només el fet de comprendre-ho en la 
seva veritat pot consentir no perdre l’es-
perança. El perdó de Déu no es pot negar 
a tot el qui s’hagi penedit, sobretot quan 
amb cor sincer s’acosta al Sagrament de la 
Confessió per obtenir la reconciliació amb 
el Pare. També per aquest motiu he decidit 
concedir a tots els sacerdots per a l’Any ju-
bilar, malgrat qualsevol qüestió contrària, 
la facultat d’absoldre del pecat de l’avor-
tament als qui l’han practicat i penedits 
de cor demanen per això perdó. Els sacer-
dots s’han de preparar per a aquesta gran 
tasca sabent conjugar paraules de genu-
ïna acollida amb una reflexió que ajudi a 
comprendre el pecat comès, i indicar un 
itinerari de conversió veritable per arribar 
a acollir l’autèntic i generós perdó del Pare 
que tot ho renova amb la seva presència.

 Una última consideració es dirigeix als 
fidels que per diversos motius freqüenten 
les esglésies on celebren els sacerdots de 
la Fraternitat de Sant Pius X. Aquest Any 
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en les obres de misericòrdia espirituals i 
corporals.

Sobre la base d’aquesta constata-
ció, he volgut que la Jornada Mundial de 
l’Emigrant i el Refugiat de 2016 sigui de-
dicada al tema: «Emigrants i refugiats ens 
interpel·len. La resposta de l’Evangeli de 
la misericòrdia.» Els fluxos migratoris són 
una realitat estructural, i la primera qües-
tió que s’imposa és la superació de la fase 
d’emergència per a donar espai a progra-
mes que consideren les causes de les mi-
gracions, dels canvis que s’esdevenen i de 
les conseqüències que imprimeixen ros-
tres nous a les societats i als pobles. Tots 
els dies, però, les històries dramàtiques 
de milions d’homes i dones interpel·len 
la Comunitat internacional, davant l’apa-
rició d’inacceptables crisis humanitàries 
a molts llocs del món. La indiferència i el 
silenci obren el camí a la complicitat quan 
veiem en qualitat d’espectadors els morts 
per asfíxia, penúries, violències i naufra-
gis. Tant si són de dimensions grans o pe-
tites, sempre són tragèdies quan es perd 
encara que sigui una vida.

Els emigrants són els nostres germans 
i germanes que cerquen una vida millor 
lluny de la pobresa, de la fam, de l’explota-
ció i de la distribució injusta dels recursos 
del planeta, que haurien de ser dividits de 
manera igual entre tots. ¿No és potser el 
desig de cada un d’ells millorar les condi-
cions pròpies de vida i obtenir un benestar 
honest i legítim per a compartir amb les 
persones que estimen?

En aquest moment de la història de la 
humanitat, fortament marcat per les mi-
gracions, la identitat no és qüestió d’im-
portància secundària. Aquell qui emigra, 
de fet, és obligat a modificar alguns as-
pectes que defineixen la persona mateixa 

transformant aquells qui acullin l’abraça-
da del Pare entre altres braços que s’obren 
i s’estrenyen perquè qui sigui sàpiga que 
és estimat com a fill i se senti «a casa» 
en l’única família humana. D’aquesta ma-
nera, la cura paternal de Déu és sol·lícita 
envers tots, com ho fa el pastor amb el 
seu ramat, i és particularment sensible a 
les necessitats de l’ovella ferida, cansada 
o malalta. Jesucrist ens va parlar així del 
Pare, per a dir-nos que ell s’inclina sobre 
l’home nafrat per la misèria física o moral i, 
com més s’agreugen les seves condicions, 
més es manifesta l’eficàcia de la misericòr-
dia divina.

En la nostra època, els fluxos migrato-
ris augmenten continuadament a totes les 
àrees del planeta: refugiats i persones que 
s’escapen de la seva pàtria interpel·len 
cadascun de nosaltres i les col·lectivitats, 
desafiant la manera tradicional de viure i, 
de vegades, trastornant l’horitzó cultural 
i social amb el qual es confronten. Cada 
vegada més sovint, les víctimes de la vi-
olència i de la pobresa, abandonant les 
seves terres d’origen, sofreixen l’ultratge 
dels traficants de persones humanes en 
el viatge cap al somni d’un futur millor. 
Si després sobreviuen als abusos i a les 
adversitats, han d’enfrontar-se a realitats 
on es coven sospites i temors. A més, no 
és estrany que es trobin amb manca de 
normes clares i que es puguin posar en 
pràctica, que regulin l’acollença i prevegin 
vies d’integració a curt o llarg termini, amb 
atenció als drets i als deures de tots. Més 
que en temps passats, avui l’Evangeli de la 
misericòrdia interpel·la les consciències, 
impedeix que s’habituïn al sofriment de 
l’altre i indica camins de resposta que es 
fonguin en les virtuts teologals de la fe, de 
l’esperança i de la caritat, desplegant-se 
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5 l’exemple i en les paraules de Jesucrist? La 

resposta de l’Evangeli és la misericòrdia.
En primer lloc, aquesta és do de Déu 

Pare revelat en el Fill: la misericòrdia rebu-
da de Déu, en efecte, suscita sentiments 
de gratitud alegre per l’esperança que ens 
ha obert al misteri de la redempció en la 
sang de Crist. Alimenta i enrobusteix, a 
més, la solidaritat envers el proïsme com a 
exigència de resposta a l’amor gratuït que 
Déu, «donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat 
en els nostres cors» (Rm 5,5). Tanmateix, 
cadascun de nosaltres és responsable del 
seu proïsme: som custodis dels nostres 
germans i germanes, visquin on visquin. 
Cuidar les bones relacions personals i la 
capacitat de superar prejudicis i pors són 
ingredients essencials per a conrear la cul-
tura de l’encontre, on s’estigui disposat 
no sols a donar, sinó també a rebre dels 
altres. L’hospitalitat, de fet, viu de donar 
i de rebre.

En aquesta perspectiva, és important 
mirar els emigrants no sols en funció de la 
seva condició de regularitat o d’irregulari-
tat, sinó sobretot com persones que, tute-
lades en la seva dignitat, poden contribuir 
al benestar i al progrés de tots, de manera 
particular quan assumeixen responsable-
ment els deures en relació amb qui els 
acull, respectant amb reconeixement el 
patrimoni material i espiritual del país que 
els allotja, obeint-ne les lleis i contribuint 
als seus costos. Malgrat tot, no es poden 
reduir les migracions a la seva dimensió 
política i normativa, a les implicacions eco-
nòmiques i a la mera presència de cultures 
diferents en el mateix territori. Aquests as-
pectes són complementaris a la defensa i 
a la promoció de la persona humana, a la 
cultura de l’encontre entre pobles i de la 
unitat, on l’Evangeli de la misericòrdia ins-

i, fins i tot en contra de la seva voluntat, 
obliga al canvi també a qui l’acull. ¿Com 
viure aquests canvis de manera que no es 
converteixin en obstacles per al desenvo-
lupament autèntic, sinó que siguin oportu-
nitats per a un autèntic creixement humà, 
social i espiritual, respectant i promovent 
els valors que fan l’home cada vegada més 
home en la justa relació amb Déu, amb els 
altres i amb la creació?

En efecte, la presència dels emigrants 
i dels refugiats interpel·la seriosament 
les societats diverses que els acullen, les 
quals han d’afrontar els nous fets, que 
poden veure’s com a imprevistos si no són 
adequadament motivats, administrats i re-
gulats. ¿Com es pot fer, de manera que la 
integració sigui una experiència enriquido-
ra per a ambdós, que obri camins positius 
a les comunitats i previngui el risc de la 
discriminació, del racisme, del nacionalis-
me extrem o de la xenofòbia?

La revelació bíblica anima a l’acolliment 
de l’estranger, motivant-la amb la certesa 
que fent això s’obren les portes a Déu, i en 
el rostre de l’altre es manifesten els trets 
de Jesucrist. Moltes institucions, associ-
acions, moviments, grups compromesos, 
organismes diocesans, nacionals i inter-
nacionals viuen la sorpresa i l’alegria de 
la festa del trobament, de l’intercanvi i de 
la solidaritat. Ells han reconegut la veu de 
Jesucrist: «Mira, sóc a la porta i truco» (Ap 
3,20). I, malgrat això, no deixen de multi-
plicar-se els debats sobre les condicions 
i els límits que s’han de posar a l’acolli-
ment, no sols en les polítiques dels Estats, 
sinó també en algunes comunitats parro-
quials que veuen amenaçada la tranquil-
litat tradicional.

Davant aquestes qüestions, com pot 
actuar l’Església sinó inspirant-se en 
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l’Església i la comunitat humana, de mane-
ra que ells puguin veure en les mans ober-
tes de qui els acull el rostre del Senyor, 
«Pare entranyable [misericordiós] i Déu de 
tot consol» (2Co 1,3).

Estimats germans i germanes emi-
grants i refugiats. A l’arrel de l’Evangeli de 
la misericòrdia, l’encontre i l’acolliment de 
l’altre s’entrecreuen amb l’encontre i l’aco-
lliment de Déu: acollir l’altre és acollir Déu 
en persona. No us deixeu robar l’esperan-
ça i l’alegria de viure que brollen de l’ex-
periència de la misericòrdia de Déu, que 
es manifesta en les persones que troben 
al llarg del seu camí. Us encomano a Maria 
Verge, Mare dels emigrants i dels refugi-
ats, i a sant Josep, que van viure l’amargor 
de l’emigració a Egipte. Encomano també 
a la seva intercessió aquells qui dediquen 
energia, temps i recursos a la cura, tant 
pastoral com social, de les migracions. So-
bretot, els imparteixo de cor la benedicció 
apostòlica.

Francesc, papa

Missatge del papa Francesc per a la XXIV 
Jornada mundial del malalt 2016

Vaticà, 15-9-2015

Confiar en Jesús misericordiós com Maria: 
«Feu tot el que ell us digui» (Jn 2,5)

Benvolguts germans i germanes,
La XXIV Jornada Mundial del Malalt 

m’ofereix l’oportunitat d’estar especial-
ment a prop vostre, estimats malalts, i de 
tots els qui us cuiden.

Com que aquest any aquesta Jornada 
se celebrarà solemnement a Terra Santa, 
proposo meditar la narració evangèlica de 
les noces de Canà (Jn 3,1-11), on Jesús va 

pira i anima itineraris que renoven i trans-
formen tota la humanitat.

L’Església dóna suport a tots els qui 
s’esforcen per defensar els drets de tots 
a viure amb dignitat, sobretot exercint el 
dret a no haver d’emigrar per a contribu-
ir al desenvolupament del país d’origen. 
Aquest procés hauria d’incloure, en el 
seu primer nivell, la necessitat d’ajudar 
els països d’on surten els emigrants i els 
pròfugs. Així es confirma que la solidari-
tat, la cooperació, la interdependència in-
ternacional i la distribució igual dels béns 
de la terra són elements fonamentals per 
a actuar en profunditat i de manera incisi-
va sobretot en les àrees d’on parteixen els 
fluxos migratoris, de tal manera que ces-
sin les necessitats que indueixen les per-
sones, de manera individual o col·lectiva, 
a abandonar l’ambient natural i cultural 
propis. En tot cas, cal evitar, possiblement 
ja en el seu origen, la fugida dels pròfugs i 
els èxodes provocats per la pobresa, per la 
violència i per la persecució.

Sobre això és indispensable que l’opi-
nió pública sigui informada de manera 
correcta, fins i tot per a prevenir pors in-
justificades i especulacions a costa dels 
immigrants.

Ningú no pot fingir no sentir-se interpel-
lat per les noves formes d’esclavitud ges-
tionada per organitzacions criminals que 
venen i compren homes, dones i nens com 
a treballadors en la construcció, en l’agri-
cultura, en la pesca i en altres àmbits del 
mercat. Quants menors són encara avui 
obligats a allistar-se a les milícies que els 
transformen en nens soldats. Quantes per-
sones són víctimes del tràfic d’òrgans, de 
la mendicitat forçada i de l’explotació se-
xual. Els pròfugs del nostre temps escapen 
d’aquests crims aberrants que interpel·len 
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5 A les noces de Canà, Maria apareix com 

la dona atenta que s’adona d’un problema 
molt important per als esposos: s’ha aca-
bat el vi, símbol del goig de la festa. Maria 
descobreix la dificultat, en cert sentit la fa 
seva i, amb discreció, actua ràpidament. 
No es limita a mirar, i encara menys es deté 
a fer judicis, sinó que es dirigeix a Jesús i 
li presenta el problema tal com és: «No te-
nen vi» (Jn 2,3). I quan Jesús li respon que 
encara no ha arribat el moment de revelar-
se (cf. v. 4), diu als servents: «Feu tot el 
que ell us digui» (v. 5). Llavors Jesús fa el 
miracle, transformant una gran quantitat 
d’aigua en vi, en un vi que apareix imme-
diatament com el millor de tota la festa. 
Quin ensenyament podem obtenir del mis-
teri de les noces de Canà per a la Jornada 
Mundial del Malalt?

El banquet de les noces de Canà és una 
imatge de l’Església: en el centre hi ha Je-
sús misericordiós que fa el senyal; al seu 
voltant hi ha els deixebles, les primícies 
de la nova comunitat; i a prop de Jesús i 
dels deixebles hi ha Maria, mare previso-
ra i orant. Maria participa en el goig de 
la gent comuna i contribueix a augmen-
tar-lo; intercedeix davant el seu Fill per al 
bé dels esposos i de tots els convidats. I 
Jesús no va rebutjar la petició de la seva 
Mare. Quanta esperança ens dóna aquest 
esdeveniment. Tenim una mare amb ulls 
vigilants i compassius, com els del seu fill; 
amb un cor maternal ple de misericòrdia, 
com ell; amb unes mans que volen ajudar, 
com les mans de Jesús, que partien el pa 
per als famolencs, que tocaven els malalts 
i els guaria. Això ens omple de confiança i 
ens obre a la gràcia i a la misericòrdia de 
Crist. La intercessió de Maria ens permet 
experimentar la consolació per la qual 
l’apòstol Pau beneeix Déu: «Beneït sigui el 

fer el seu primer miracle gràcies a la me-
diació de la seva Mare. El tema escollit, 
«Confiar en Jesús misericordiós com Ma-
ria: “Feu tot el que ell us digui” (Jn 2,5)», 
s’inscriu molt bé en el marc del Jubileu ex-
traordinari de la Misericòrdia. La celebra-
ció eucarística central de la Jornada, l’11 
de febrer de 2016, memòria litúrgica de la 
Mare de Déu de Lourdes, tindrà lloc preci-
sament a Natzaret, on «la Paraula s’ha fet 
carn i ha habitat entre nosaltres» (Jn 1,14). 
Jesús va iniciar allí la seva missió salvado-
ra, aplicant a ell mateix les paraules del 
profeta Isaïes, com diu l’evangelista Lluc: 
«L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, 
perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a portar 
la bona nova als pobres, a proclamar als 
captius la llibertat i als cecs el retorn de 
la llum, a posar en llibertat els oprimits, a 
proclamar l’any de gràcia del Senyor» (Lc 
4,18-19).

La malaltia, sobretot quan és greu, posa 
sempre en crisi l’existència humana i ens 
planteja grans interrogants. La primera 
reacció pot ser de rebel·lia: Per què m’ha 
passat precisament a mi? Podem sentir-
nos desesperats, pensar que tot està per-
dut i que ja res no té sentit…

En aquesta situació, per una part la fe 
en Déu es posa a prova, però al mateix 
temps revela tota la seva força positiva. No 
perquè la fe faci desaparèixer la malaltia, 
el dolor o els interrogants que planteja, 
sinó perquè ens ofereix una clau amb la 
qual podem descobrir el sentit més pro-
fund d’allò que estem vivint; una clau que 
ens ajuda a veure com la malaltia pot ser 
la via que ens porta a una proximitat més 
estreta amb Jesús, que camina al costat 
nostre carregat amb la creu. I aquesta clau 
ens la proporciona Maria, la seva mare, ex-
perta en aquesta via.
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ciar a Joan el que sentiu i veieu: els cecs 
hi veuen, els coixos caminen, els leprosos 
queden purs, els sords hi senten, els morts 
ressusciten» (Mt 11,4-5). Però l’amor ani-
mat per la fe fa que demanem per a ells 
quelcom més gran que la salut física: de-
manem la pau, la serenitat de la vida que 
parteix del cor i que és do de Déu, fruit de 
l’Esperit Sant que el Pare no nega mai als 
qui el demanen amb confiança.

En l’escena de Canà, a més de Jesús i de 
la seva Mare hi ha també els qui són ano-
menats servents, que reben d’ella aques-
ta indicació: «Feu tot el que ell us digui» 
(Jn 2,5). Naturalment el miracle s’esdevé 
per obra de Crist; però ell vol servir-se de 
l’ajuda humana per a realitzar el prodigi. 
Hauria pogut fer aparèixer directament el 
vi a les gerres. Però vol comptar amb la col-
laboració humana, i demana als servents 
que les omplin d’aigua. Com valora i apre-
cia Déu que siguem servidors dels altres. 
Aquesta és una de les coses que més ens 
fa semblants a Jesús, el qual «no ha vin-
gut a ser servit, sinó a servir» (Mc 10,45). 
Aquests personatges anònims de l’Evan-
geli ens ensenyen molt. No sols obeeixen, 
sinó que ho fan generosament: van omplir 
les gerres fins dalt (cf. Jn 2,7). Es fien de 
la Mare, i amb promptitud fan bé allò que 
se’ls demana, sense queixar-se, sense fer 
càlculs.

En aquesta Jornada Mundial del Malalt 
podem demanar a Jesús misericordiós per 
la intercessió de Maria, Mare seva i nostra, 
que ens concedeixi aquesta disponibilitat 
per a servir els necessitats, i concretament 
els nostres germans malalts. De vegades 
aquest servei pot resultar dur, pesat, però 
estem segurs que el Senyor no deixarà 
de transformar el nostre esforç humà en 
quelcom diví. També nosaltres podem ser 

Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, Pare 
entranyable i Déu de tot consol. Ell ens 
conforta en totes les nostres adversitats, 
perquè nosaltres mateixos, gràcies al con-
sol que rebem de Déu, sapiguem confortar 
els qui passen alguna pena. És cert que 
compartim abundosament els sofriments 
de Crist, però també, gràcies a ell, el con-
sol que rebem és abundós» (2Co 1,3-5). 
Maria és la Mare «consolada» que consola 
els seus fills.

A Canà es perfilen els trets caracte-
rístics de Jesús i de la seva missió: Ell és 
aquell que socorre el qui està en dificultat 
i passa necessitat. En efecte, en el seu mi-
nisteri messiànic guarirà moltes persones 
de les malalties, dolences i mals esperits, 
donarà la vista als cecs, farà caminar els 
coixos, tornarà la salut i la dignitat als le-
prosos, ressuscitarà els morts i als pobres 
anunciarà la bona nova (cf. Lc 7,21-22). La 
petició de Maria durant el banquet nupci-
al, posada per l’Esperit Sant en el seu cor 
de mare, va manifestar no sols el poder 
messiànic de Jesús, sinó també la seva mi-
sericòrdia.

En la sol·licitud de Maria es reflecteix la 
tendresa de Déu. I aquesta mateixa tendre-
sa es fa present també en la vida de moltes 
persones que es troben al costat dels ma-
lalts i saben comprendre les seves neces-
sitats, encara més ocultes, perquè miren 
amb ulls plens d’amor. Quantes vegades 
una mare al capçal del seu fill malalt, o un 
fill que s’ocupa d’un pare ancià, o un nét 
que és a prop de l’avi o de l’àvia, confien la 
seva súplica a les mans de la Mare de Déu. 
Per als nostres éssers estimats que sofrei-
xen per la malaltia demanem en primer 
lloc la salut. Jesús mateix va manifestar la 
presència del Regne de Déu precisament 
a través de les curacions: «Aneu a anun-
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5 primera va ser testimoni de mansuetud i 

d’unitat, oferint un clar testimoniatge de 
la importància que té que siguem els uns 
responsables dels altres, que visquem al 
servei dels altres. La segona, dona humil i 
analfabeta, va ser dòcil a l’Esperit Sant i es 
va convertir en instrument d’encontre amb 
el món musulmà.

A tots els qui estan al servei dels ma-
lalts i dels qui sofreixen, els desitjo que 
estiguin animats per l’exemple de Maria, 
Mare de la Misericòrdia. «Que la dolce-
sa de la seva mirada ens acompanyi en 
aquest Any Sant, a fi que tots puguem 
descobrir l’alegria de la tendresa de Déu 
(ibid., 24) i portar-la gravada en els nos-
tres cors i en els nostres gestos. Encoma-
nem a la intercessió de la Mare de Déu les 
nostres angoixes i consolacions, i adrecem 
a ella la nostra pregària, perquè giri cap a 
nosaltres el seus ulls misericordiosos, es-
pecialment en els moments de dolor, i ens 
faci dignes de contemplar avui i per tota 
l’eternitat el Rostre de la misericòrdia, el 
seu Fill Jesús.

Acompanyo aquesta súplica per tots 
vosaltres amb la meva benedicció apostò-
lica.

Francesc, papa

Missatge del papa Francesc per a la Jor-
nada mundial de l’alimentació 2015

Vaticà, 16-10-2015

Al professor José Graziano da Silva, Direc-
tor General de la FAO

1. Aquesta jornada, en la qual se ce-
lebra el setantè aniversari de la fundació 
de la FAO, posa en un primer terme tants 
germans nostres que, malgrat els esforços 

mans, braços, cors que ajuden Déu a fer 
els seus prodigis, sovint amagats. També 
nosaltres, sans o malalts, podem oferir els 
nostres cansaments i sofriments com l’ai-
gua que va omplir les gerres de les noces 
de Canà i va ser transformada en el millor 
vi. Cada vegada que s’ajuda discretament 
a qui pateix, o quan s’està malalt, es té 
l’ocasió de carregar sobre les nostres es-
patlles la creu de cada dia i de seguir el 
Mestre (cf. Lc 9,23); i encara quan l’encon-
tre amb el sofriment sigui sempre un mis-
teri, Jesús ens ajuda a trobar-li sentit.

Si sabem escoltar la veu de Maria, que 
ens diu també a nosaltres: «Feu tot el que 
ell us digui», Jesús transformarà sempre 
l’aigua de la nostra vida en vi bo. Així, 
aquesta Jornada Mundial del Malalt, cele-
brada solemnement a Terra Santa, ajudarà 
a realitzar el desig que he manifestat en 
la Butlla de convocació del Jubileu Extra-
ordinari de la Misericòrdia: «Que aquest 
Any Jubilar viscut en la misericòrdia pu-
gui afavorir l’encontre amb [l’hebraisme, 
l’islam] i amb les altres nobles tradicions 
religioses; ens faci més oberts al diàleg 
per a conèixer-nos i comprendre’ns millor; 
elimini qualsevol forma de tancament i 
menyspreu, i allunyi qualsevol forma de 
violència i de discriminació» (Misericordiæ 
vultus, 23). Cada hospital o clínica pot ser 
un signe visible i un lloc que promogui la 
cultura de l’encontre i de la pau, en el qual 
l’experiència de la malaltia i del sofriment, 
així com també l’ajuda professional i fra-
ternal, contribueixin a superar qualsevol 
límit i divisió.

Són un exemple per a nosaltres les 
dues monges canonitzades el passat mes 
de maig: santa Maria Alfonsina Danil Ghat-
tas i santa Maria de Jesús Crucificat Bao-
uardy, ambdues filles de Terra Santa. La 
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ció social i agricultura per trencar el cicle 
de la pobresa rural», és important. És un 
problema que posa en relleu la responsa-
bilitat envers els dos terços de la població 
mundial que està mancada de protecció 
social, fins i tot mínima. Aquesta dada en-
cara és més alarmant pel fet que la majo-
ria d’aquestes persones viuen a les zones 
més desfavorides d’aquells països on ser 
pobres és una realitat oblidada i l’única 
font de supervivència està lligada a una 
producció agrícola escassa, a la pesca ar-
tesanal o a la cria de bestiar a petita es-
cala. En efecte, la manca de protecció so-
cial afecta sobretot els petits agricultors, 
ramaders, pescadors i agents forestals, 
obligats a viure precàriament, perquè el 
fruit del seu treball depèn sovint de condi-
cionaments naturals, que sovint escapen 
del seu control, i a la manca de mitjans per 
a fer front a les males collites o per a ob-
tenir les eines tècniques necessàries. De 
manera paradoxal, a més, fins i tot quan 
la producció és abundant, es troben amb 
serioses dificultats per al transport, la co-
mercialització i l’emmagatzematge dels 
fruits del seu treball.

Durant els viatges i les visites pastorals, 
he tingut nombroses oportunitats d’escol-
tar aquestes persones expressar les seves 
dificultats penoses, i és natural que jo em 
faci portaveu de les àrdues preocupacions 
que m’han confiat. La seva vulnerabilitat, 
en efecte, té repercussions molt costoses 
en la seva vida personal i familiar, ja acla-
parada pel pes de tantes contrarietats o 
per jornades esgotadores i sense límit de 
temps, com no passa en altres tantes cate-
gories de treballadors.

2. Les condicions de les persones famo-
lenques i mal nodrides posa de manifest 
que no és suficient ni podem acontentar-

realitzats, passen gana i malnutrició, so-
bretot per la distribució iniqua dels fruits 
de la terra, però també per la manca de 
desenvolupament agrícola. Vivim en una 
època en què la recerca insistent del be-
nefici, la concentració en interessos parti-
culars i els efectes de polítiques injustes 
frenen iniciatives nacionals o impedeixen 
una cooperació eficaç en el si de la comu-
nitat internacional. En aquest sentit, que-
da molt per fer pel que fa a la seguretat ali-
mentària, que s’entreveu encara com una 
meta llunyana per a molts. Aquest esce-
nari dolorós, senyor director general, està 
reclamant urgentment que es reprengui 
la inspiració que va conduir al naixement 
d’aquesta Organització que ens compro-
met a cercar els mitjans necessaris per a 
deslliurar la humanitat de la fam i promou-
re una activitat agrícola capaç de satisfer 
les necessitats reals de les diferents àrees 
del planeta.

Es tracta, certament, d’un objectiu am-
biciós, però improrrogable, que s’ha de 
perseguir amb renovada voluntat en un 
món on augmenten les diferències en els 
nivells de benestar, ingressos, consums, 
accés a l’assistència sanitària, educació i 
en tot allò que fa referència a una espe-
rança més de vida millor. Som testimonis, 
sovint muts i paralitzats, de situacions que 
no es poden vincular exclusivament a fe-
nòmens econòmics, perquè cada vegada 
més la desigualtat és el resultat d’aquesta 
cultura que descarta i exclou molts dels 
nostres germans i germanes de la vida 
social, que no té en compte les seves ca-
pacitats, arribant fins i tot a considerar su-
pèrflua la seva contribució a la vida de la 
família humana.

El tema escollit per a la Jornada Mun-
dial de l’Alimentació d’enguany: «Protec-
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5 dels riscos socials i econòmics o una ajuda 

puntual amb motiu de catàstrofes i crisis 
ambientals. És això el que es demana a la 
FAO, a les seves decisions i a les iniciatives 
i programes concrets que es portin a terme 
en els diferents llocs.

Aquesta perspectiva antropològica, 
però, mostra que la protecció social no pot 
limitar-se a l’increment dels beneficis, o a 
quedar reduïda a la mera idea d’invertir en 
mitjans per a millorar la productivitat agrí-
cola i la promoció d’un desenvolupament 
econòmic just. S’ha de concretar en aquest 
«amor social» que és la clau d’un autèntic 
desenvolupament (cf. ibid. 231). Si es con-
sidera en el seu component essencialment 
humà, la protecció social podrà augmentar 
en els més desfavorits la seva capacitat de 
resiliència, d’assumir i sobreposar-se a les 
dificultats i contratemps, i a tots farà com-
prendre el sentit just de l’ús sostenible 
dels recursos naturals i del ple respecte de 
la casa comuna. Penso, en particular, en la 
funció que la protecció social pot desen-
volupar per a afavorir la família, en el si 
de la qual els seus membres aprenen des 
de l’inici què significa compartir, ajudar-se 
recíprocament, protegir-se els uns als al-
tres. Garantir la vida familiar significa pro-
moure el creixement econòmic de la dona, 
consolidant així el seu paper en la socie-
tat, i també sostenir la cura dels ancians 
i permetre els joves de continuar la seva 
formació escolar i professional, per tal que 
accedeixin ben capacitats al món laboral.

3. L’Església no té la missió de tractar 
directament aquests problemes des del 
punt de vista tècnic. Això no obstant, els 
aspectes humans d’aquestes situacions 
no la deixen indiferent. La creació i els 
fruits de la terra són dons de Déu conce-
dits a tots els éssers humans, que en són 

nos amb una crida general a la cooperació 
o al bé comú. Potser la pregunta hauria 
de ser una altra: ¿És encara possible con-
cebre una societat en la qual els recursos 
quedin en mans d’uns pocs i els menys 
afavorits es vegin obligats a recollir només 
les molles?

La resposta no es pot limitar a bones 
intencions i propòsits, radica més aviat en 
«la pau social, és a dir, l’estabilitat i segu-
retat d’un cert ordre que no es produeix 
sense una atenció particular a la justícia 
distributiva, la violació de la qual sempre 
genera violència» (Enc. Laudato si’, 157). 
En efecte, per a les persones i les comu-
nitats, la manca de protecció social és un 
factor negatiu en ell mateix i no es pot res-
tringir només a les possibles amenaces per 
a l’ordre públic, ja que la desigualtat afec-
ta els elements fonamentals del benestar 
individual i col·lectiu, com, per exemple, 
la salut, l’educació, la qualitat de vida, la 
participació en els processos de decisió…

Penso en els més desfavorits, en aquells 
que, per manca de protecció social, sofrei-
xen les conseqüències nocives d’una crisi 
econòmica persistent o de fenòmens rela-
cionats amb la corrupció i el mal govern, 
a més de patir els canvis climàtics que 
afecten la seva seguretat alimentària. Són 
persones, no números, i reclamen que els 
donem suport, per a poder mirar el futur 
amb un mínim d’esperança. Demanen als 
governs i a les institucions internacionals 
que actuïn com més aviat millor, fent en tot 
el possible allò que depengui de la seva 
responsabilitat.

Tenir en compte els drets dels famo-
lencs i acollir les seves aspiracions signifi-
ca per damunt de tot una solidaritat trans-
formada en gestos tangibles, que reque-
reix compartir i no sols una millor gestió 
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els qui col·laboren en aquest servei a la fa-
mília humana, la benedicció de Déu ric en 
misericòrdia.

Francesc, papa

Discurs del papa Francesc en la clausura 
de la XIV Assemblea General Ordinària 
del Sínode dels Bisbes sobre la família 

Vaticà, 24-10-2015

Benvolgudes Beatituds, eminències, ex-
cel·lències,

Estimats germans i germanes:
Voldria abans de res agrair al Senyor 

que ha guiat el nostre camí sinodal en 
aquests anys amb l’Esperit Sant, que mai 
no deixa l’Església sense el seu suport.

Agraeixo de cor al Cardenal Lorenzo 
Baldisseri, Secretari General del Sínode, 
a Monsenyor Fabio Fabene, subsecretari, 
i també al Relator, el Cardenal Peter Erdo, 
i al secretari especial, Monsenyor Bruno 
Forte, als presidents delegats, als escrip-
tors, consultors, traductors i a tots els que 
han treballat incansablement i amb total 
dedicació a l’Església: gràcies de cor. I vol-
dria donar les gràcies a la Comissió que ha 
redactat la Relació: alguns han passat la 
nit en blanc.

Agraeixo a tots vostès, benvolguts Pa-
res Sinodals, delegats fraterns, auditors i 
auditores, assessors, rectors i famílies per 
la seva participació activa i fructuosa.

Dono les gràcies igualment als qui han 
treballat de manera anònima i en silen-
ci, contribuint generosament als treballs 
d’aquest Sínode.

Els asseguro la meva pregària perquè el 
Senyor els recompensi amb l’abundància 
dels seus dons de gràcia.

al mateix temps custodis i beneficiaris. 
Per això han de ser compartits justament 
per tots. Això exigeix una voluntat ferma 
per afrontar les injustícies que ens trobem 
cada dia, en particular les més greus, les 
que ofenen la dignitat humana i afecten 
profundament la nostra consciència. Són 
fets que no permeten els cristians d’abste-
nir-se de prestar la seva contribució activa 
i la seva professionalitat, sobretot a través 
de diferents organitzacions, que tant de bé 
fan a les zones rurals.

Davant les dificultats, no pot prevaldre el 
pessimisme o la indiferència. Allò que s’ha 
fet fins avui, malgrat la complexitat dels 
problemes, és ja motiu d’al·licient per a tota 
la Comunitat internacional, per a les seves 
institucions i línies d’acció. Entre elles, 
penso en l’Agenda 2030 per al Desenvolu-
pament Sostenible, aprovada recentment 
per les Nacions Unides. Espero que no es 
quedi només en un conjunt de regles o de 
possibles acords. Confio que inspiri un mo-
del divers de protecció social, tant en el pla 
internacional com nacional. S’evitarà així 
utilitzar-la en benefici d’interessos contra-
ris a la dignitat humana, o que no respecten 
plenament la vida, o per a ometre respon-
sabilitats que deixen els problemes sense 
resoldre, agreujant d’aquesta manera les 
situacions de desigualtat.

Que cadascú, en allò que depengui 
d’ell, doni el millor de si mateix en esperit 
de servei genuí als altres. En aquest esforç, 
l’acció de la FAO serà fonamental si dispo-
sa dels mitjans necessaris per assegurar 
la protecció social en el marc del desenvo-
lupament sostenible i de la promoció dels 
qui viuen de l’agricultura, la ramaderia, la 
pesca i els boscos.

Amb aquests desitjos, invoco sobre 
vostè, senyor director general, i sobre tots 
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5 i de crisi social , econòmica, moral i de pre-

domini de la negativitat.
Significa haver donat testimoni a tots 

que l’Evangeli continua sent per a l’Esglé-
sia una font viva d’eterna novetat, contra 
qui vol «adoctrinar-lo» en pedres mortes 
per llançar-les contra els altres.

Significa haver posat al descobert els 
cors tancats, que sovint s’amaguen fins i 
tot dins dels ensenyaments de l’Església o 
darrere de les bones intencions per seure 
a la càtedra de Moisès i jutjar, de vegades 
amb superioritat i superficialitat, els casos 
difícils i les famílies ferides.

Significa haver afirmat que l’Església 
és Església dels pobres d’esperit i dels pe-
cadors a la recerca de perdó, i no només 
dels justos i dels sants, o millor dit, dels 
justos i dels sants quan se senten pobres 
i pecadors.

Significa haver intentat obrir els horit-
zons per superar tota hermenèutica cons-
piradora o un tancament de les perspecti-
ves per defensar i difondre la llibertat dels 
fills de Déu, per a transmetre la bellesa de 
la novetat cristiana, de vegades coberta 
pel rovell d’un llenguatge arcaic o simple-
ment incomprensible.

En el curs d’aquest Sínode, les diferents 
opinions que s’han expressat lliurement -i 
per desgràcia de vegades amb mètodes 
no del tot benèvols- han enriquit i animat 
sens dubte el diàleg, oferint una imatge 
viva d’una Església que no utilitza «mò-
duls impresos», sinó que pren de la font 
inesgotable de la seva fe l’aigua viva per 
refrescar els cors ressecs.

I –més enllà de les qüestions dogmà–
tiques clarament definides pel Magisteri 
de l’Església- hem vist també que el que 
sembla normal per a un bisbe d’un conti-
nent, pot resultar estrany, gairebé com un 

Mentre seguia els treballs del Sínode, 
m’he preguntat: Què significarà per a l’Es-
glésia concloure aquest Sínode dedicat a 
la família?

Certament no significa haver conclòs 
amb tots els temes inherents a la família, 
sinó que ha intentat il·luminar-los amb la 
llum de l’Evangeli, de la Tradició i de la his-
tòria mil·lenària de l’Església, infonent-t’hi 
la joia de l’esperança sense caure en la cò-
moda repetició del que és indiscutible o ja 
s’ha dit.

Segurament no vol dir que s’hagin tro-
bat solucions exhaustives a totes les difi-
cultats i dubtes que desafien i amenacen 
la família, sinó que s’han posat aquestes 
dificultats i dubtes a la llum de la fe, s’han 
examinat atentament, s’han afrontat sen-
se por i sense amagar el cap sota l’ala.

Significa haver instat a tots a compren-
dre la importància de la institució de la fa-
mília i del matrimoni entre un home i una 
dona, fundat sobre la unitat i la indissolu-
bilitat, i apreciar-la com la base fonamen-
tal de la societat i de la vida humana.

Significa haver escoltat i fet escoltar les 
veus de les famílies i dels pastors de l’Es-
glésia que han vingut a Roma de tot arreu 
del món portant sobre les seves espatlles 
les càrregues i les esperances, la riquesa i 
els desafiaments de les famílies.

Significa haver ofert una prova de la 
vivacitat de l’Església catòlica, que no té 
por de sacsejar les consciències anestesi-
ades o d’embrutar-se les mans discutint 
animadament i amb franquesa sobre la 
família.

Significa haver tractat de veure i llegir 
la realitat o, millor dit, les realitats d’avui 
amb els ulls de Déu, per encendre i il-
luminar amb la flama de la fe dels cors dels 
homes, en un moment històric de desànim 
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defensen la lletra sinó l’esperit; no les 
idees, sinó l’home; no les fórmules sinó la 
gratuïtat de l’amor de Déu i del seu perdó. 
Això no significa de cap manera disminu-
ir la importància de les fórmules, de les 
lleis i dels manaments divins, sinó exaltar 
la grandesa del veritable Déu que no ens 
tracta segons els nostres mèrits, ni tam-
poc d’acord amb les nostres obres, sinó 
únicament segons la generositat sense 
límits de la seva misericòrdia (cf. Rm 3,21-
30; Sal 129; Lc 11,37-54). Significa superar 
les temptacions constants del germà gran 
(cf. Lc 15,25-32) i dels obrers gelosos (cf. 
Mt 20,1-16). Més encara, significa valorar 
més les lleis i els manaments, creats per a 
l’home i no al contrari (cf. Mc 2,27).

En aquest sentit, el penediment degut, 
les obres i els esforços humans adquirei-
xen un sentit més profund, no com a preu 
de la salvació que no es pot vendre, realit-
zada per Crist a la creu gratuïtament, sinó 
com a resposta a Aquell que ens ha esti-
mat primer i ens va salvar amb el preu de la 
seva sang innocent, quan encara estàvem 
sense forces (cf. Rm 5,6).

El primer deure de l’Església no és dis-
tribuir condemnes o anatemes sinó procla-
mar la misericòrdia de Déu, de cridar a la 
conversió i de conduir tots els homes a la 
salvació del Senyor (cf. Jn 12,44-50).

El beat Pau VI deia amb esplèndides pa-
raules: «Podem pensar que el nostre pecat 
o allunyament de Déu encén en ell una fla-
ma d’amor més intens, un desig de retor-
nar i reinserir-nos en el seu pla de salvació 
[...]. En Crist, Déu es revela infinitament bo 
[...]. Déu és bo. I no només en si mateix; 
Déu és -diguem-ho plorant- bo amb nosal-
tres. Ell ens estima, cerca, pensa, coneix, 
inspira i espera. Ell serà feliç –si es pot dir 
així– el dia en què nosaltres vulguem tor-

escàndol, per al bisbe d’un altre continent; 
el que es considera violació d’un dret en 
una societat, pot ser un precepte obvi i in-
tangible en una altra; el que per a alguns 
és llibertat de consciència, per a altres pot 
semblar simplement confusió. En realitat, 
les cultures són molt diferents entre si i tot 
principi general necessita ser inculturat 
si vol ser observat i aplicat. El Sínode del 
1985, que celebrava el vintè aniversari de 
la clausura del Concili Vaticà II, va parlar 
de la inculturació com «una íntima trans-
formació dels autèntics valors culturals 
per la seva integració en el cristianisme i 
la radicació del cristianisme en totes les 
cultures humanes».

La inculturació no debilita els valors ve-
ritables, sinó que mostra la seva veritable 
força i la seva autenticitat, perquè s’adap-
ten sense mutació, és més, transformen 
pacíficament i gradualment les diverses 
cultures.

Hem vist, també a través de la riquesa 
de la nostra diversitat, que el desafiament 
que tenim davant nostre és sempre el ma-
teix: anunciar l’Evangeli a l’home d’avui, 
defensant la família de tots els atacs ide-
ològics i individualistes.

I, sense caure mai en el perill del rela-
tivisme o de demonitzar els altres, hem 
tractat d’abraçar plenament i valentament 
la bondat i la misericòrdia de Déu, que so-
brepassa els nostres càlculs humans i que 
no vol més que «tots els homes se salvin» 
(1Tm 2,4), per introduir i viure aquest Síno-
de en el context de l’Any Extraordinari de 
la Misericòrdia que l’Església està cridada 
a viure.

Estimats Germans:
L’experiència del Sínode també ens ha 

fet comprendre millor que els veritables 
defensors de la doctrina no són els que 
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5 en el centenari de la Facultat de Te-

ologia (3 març 2015): L’Osservatore 
Romano, ed. setmanal en llengua 
espanyola, 13 març 2015, pàg. 13.

[2] Cf. Pontifícia Comissió Bíblica, Fe i 
cultura a la llum de la Bíblia. Actes 
de la Sessió plenària 1979 de la 
Pontifícia Comissió Bíblica; CONC. 
ECUM. VAT. II, Const. Past. Gaudi-
um et spes, sobre l’Església en el 
món actual, 44.

[3] Relació final (7 desembre 1985): 
L’Osservatore Romano, ed. setma-
nal en llengua espanyola, 22 de-
sembre 1985, pàg. 14.

[4] «En virtut de la seva missió pastoral, 
l’Església ha de mantenir-se sem-
pre atenta als canvis històrics i a 
l’evolució de la mentalitat. És clar, 
no per sotmetre-s’hi, sinó per su-
perar els obstacles que es poden 
oposar a l’acolliment dels seus 
consells i les seves directrius»: 
Entrevista al Card. Georges Cottier, 
Civiltà Cattolica, 8 agost 2015, pàg. 
272.

[5] Homilia (23 juny 1968): Insegnamen-
ti, VI (1968), 1176-1178.

[6] Cart. Enc. Dives in misericordia (30 
de novembre 1980), 13. Va dir tam-
bé: «En el misteri Pasqual [...] Déu 
es mostra com és: un Pare d’infinita 
tendresa, que no es rendeix davant 
la ingratitud dels seus fills, i que 
sempre està disposat a perdonar», 
Regina coeli (23 abril 1995): L’Os-
servatore Romano, ed. setmanal en 
llengua espanyola, 28 abril 1995, 
pàg. 1; i descriu la resistència a la 
misericòrdia dient: «La mentalitat 
contemporània, potser en major 
mesura que la de l’home del pas-

nar i dir: “Senyor, en la teva bondat, perdo-
na’m”. És així, doncs, que el nostre penedi-
ment es converteix en l’alegria de Déu ».

També sant Joan Pau II va dir que «l’Es-
glésia viu una vida autèntica, quan pro-
fessa i proclama la misericòrdia [...] i quan 
s’apropa als homes les fonts de la miseri-
còrdia del Salvador, de les quals és diposi-
tària i dispensadora».

I el Papa Benet XVI deia: «La misericòr-
dia és el nucli central del missatge evangè-
lic, és el nom mateix de Déu [...] Tot el que 
l’Església diu i fa, manifesta la misericòr-
dia que Déu té envers l’home. Quan l’Es-
glésia ha de recordar una veritat oblidada, 
o un bé traït, ho fa sempre impulsada per 
l’amor misericordiós, perquè els homes 
tinguin vida i en tinguin a desdir (cf. Jn 
10,10) ».

En aquest sentit, i mitjançant aquest 
temps de gràcia que l’Església ha viscut, 
parlat i discutit sobre la família, ens sentim 
enriquits mútuament; i molts de nosaltres 
hem experimentat l’acció de l’Esperit Sant, 
que és el veritable protagonista i artífex 
del Sínode. Per a tots nosaltres, la parau-
la «família» no sona igual que abans, fins 
al punt que en ella trobem la síntesi de la 
seva vocació i el significat de tot el camí 
sinodal.

Per a l’Església, en realitat, concloure 
el Sínode significa tornar veritablement a 
«caminar junts» per dur a totes les parts 
del món, a cada diòcesi, a cada comunitat i 
a cada situació la llum de l’Evangeli, l’abra-
çada de l’Església i l’empara de la miseri-
còrdia de Déu.

NOTES

[1] Cf. Carta al Gran Canceller de la Ponti-
fícia Universitat Catòlica Argentina 
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indissolubilitat del vincle conjugal 
com a signe de la gràcia de Déu i 
de la capacitat de l’home d’estimar 
de debò» (Homilia a la Santa Mis-
sa d’obertura de la XIV Assemblea 
general ordinària del Sínode dels 
Bisbes, XXVII Diumenge de durant 
l’any, 4 octubre 2015: L’Osservato-
re Romano, ed. setmanal en llen-
gua espanyola, 9 octubre 2015, 
pàg. 4, i per valorar els cursos pre-
matrimonials com a oportunitat 
per aprofundir el sentit cristià del 
sagrament del matrimoni.

Anar cap als altres, perquè una Església 
tancada en si mateixa és una Esglé-
sia morta. Una Església que no surt 
del seu propi recinte per cercar, per 
acollir i guiar a tots fins a Crist és 
una Església que traeix la seva mis-
sió i la seva vocació.

Manifestar i difondre la misericòrdia de 
Déu a les famílies necessitades, 
a les persones abandonades; als 
ancians oblidats; als fills ferits per 
la separació dels seus pares, a les 
famílies pobres que lluiten per so-
breviure, als pecadors que truquen 
a la nostra porta i als allunyats, als 
diversament capacitats, a tots els 
que se senten lacerats en l’ànima i 
en el cos, a les parelles esquinça-
des pel dolor, la malaltia, la mort o 
la persecució.

Il·luminar les consciències, sovint as-
setjades per dinàmiques nocives i 
subtils, que pretenen fins i tot ocu-
par el lloc de Déu creador. Aques-
tes dinàmiques han de ser desem-
mascarades i combatudes en el ple 
respecte de la dignitat de tota per-
sona humana.

sat, sembla oposar-se al Déu de 
la misericòrdia i tendeix a més a 
marginar de la vida i arrencar del 
cor humà la idea mateixa de la mi-
sericòrdia. La paraula i el concepte 
de misericòrdia semblen produir un 
cert neguit en l’home», Cart. Enc. 
Dives in misericòrdia (30 novembre 
1980), 2.

[7] Regina coeli (30 març 2008): L’Os-
servatore Romano, ed. setmanal 
en llengua espanyola, 4 abril 2008, 
pàg. 1. I parlant del poder de la mi-
sericòrdia afirma: «És la misericòr-
dia la que posa un límit al mal. En 
ella s’expressa la naturalesa del tot 
peculiar de Déu: la seva santedat, 
el poder de la veritat i de l’amor». 
Homilia durant la santa missa el 
Diumenge de la divina Misericòr-
dia (15 abril 2007): L’Osservatore 
Romano, ed. setmanal en llengua 
espanyola, 20 abril 2007, pàg. 3.

[8] Una anàlisi acròstica de la paraula 
«família» [en italià famiglia] ens 
ajuda a resumir la missió de l’Es-
glésia en la tasca de:

Formar les noves generacions perquè 
visquin seriosament l’amor, no 
amb la pretensió individualista ba-
sada només en el plaer i en l’«usar 
i llençar», sinó perquè creguin no-
vament en l’amor autèntic, fèrtil 
i perpetu, com l’única manera de 
sortir de si mateixos; per obrir-se a 
l’altre, per foragitar la soledat, per 
viure la voluntat de Déu; per realit-
zar-se plenament, per comprendre 
que el matrimoni és l’«espai en el 
qual es manifesta l’amor diví; per 
defensar la sacralitat de la vida, de 
tota vida; per defensar la unitat i la 
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5 escàndol és la por a estimar i mani-

festar concretament aquest amor.
 

Homilia del papa Francesc en la Santa 
Missa conclusiva del Sínode dels Bisbes 
sobre la família

Vaticà, 25-10-2015 

Les tres lectures d’aquest diumenge ens 
presenten la compassió de Déu, la seva 
paternitat, que es revela definitivament en 
Jesús.

El profeta Jeremies, en ple desastre 
nacional, mentre el poble estava deportat 
pels enemics, anuncia que «el Senyor ha 
salvat el seu poble, ha salvat la resta d’Is-
rael» (31,7). I per què ho va fer? Perquè 
ell és Pare (cf. v. 9); i com el Pare té cura 
dels seus fills, els acompanya en el camí, 
sosté els «cecs i coixos, l’embarassada i 
la partera» (31,8). La seva paternitat els 
obre una via accessible, una forma de 
consolació després de tantes llàgrimes 
i tantes amargors. Si el poble roman fi-
del, si persevera a buscar Déu fins i tot 
en una terra estrangera, Déu canviarà la 
seva captivitat en llibertat, la seva solitud 
en comunió: el que avui sembra el poble 
amb llàgrimes, demà ho recollirà amb 
l’alegria (Sl 125, 6).

Amb el Salm, també nosaltres hem ex-
pressat l’alegria, que és fruit de la salvació 
del Senyor: «La boca s’omplí de rialles, la 
llengua de càntics» (v. 2). El creient és una 
persona que ha experimentat l’acció salví-
fica de Déu en la pròpia vida. I nosaltres, 
els pastors, hem experimentat el que sig-
nifica sembrar amb fatiga, de vegades plo-
rant, i alegrar-nos per la gràcia d’una colli-
ta que sempre va més enllà de les nostres 
forces i de les nostres capacitats.

Guanyar i reconstruir amb humilitat la 
confiança en l’Església, seriosa-
ment disminuïda a causa de les 
conductes i els pecats dels seus 
propis fills. Per desgràcia, l’antites-
timoni i els escàndols en l’Església 
comesos per alguns clergues han 
afectat la seva credibilitat i han en-
fosquit el fulgor del seu missatge 
de salvació.

Laborar per donar suport i animar les fa-
mílies sanes, les famílies fidels, les 
famílies nombroses que, malgrat 
les dificultats de cada dia, donen 
quotidianament un gran testimoni 
de fidelitat als manaments del Se-
nyor i als ensenyaments de l’Esglé-
sia.

Idear una pastoral familiar renovada 
que es basi en l’Evangeli i respecti 
les diferències culturals. Una pas-
toral capaç de transmetre la Bona 
Notícia amb un llenguatge atractiu 
i alegre, i que tregui la por del cor 
dels joves perquè assumeixin com-
promisos definitius. Una pastoral 
que presti particular atenció als 
fills, que són les veritables víctimes 
de les laceracions familiars. Una 
pastoral innovadora que aconse-
gueixi una preparació adequada 
per al sagrament del matrimoni i 
abandoni la pràctica actual que 
sovint es preocupa més per les 
aparences i les formalitats que per 
educar un compromís que duri tota 
la vida.

Amar incondicionalment totes les famí-
lies i, en particular, les que passen 
dificultats. Cap família ha de sen-
tir-se sola o exclosa de l’amor o de 
l’empara de l’Església. El veritable 
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Bartimeu. Ells s’adrecen al cec amb dues 
expressions, que només Jesús utilitza en la 
resta de l’Evangeli. Primer li diuen: «Corat-
ge!», Una paraula que literalment significa 
«tingues confiança, anima’t». En efecte, 
només el trobament amb Jesús dóna a 
l’home la força per afrontar les situacions 
més greus. La segona expressió és «aixe-
ca’t!», Com Jesús havia dit a tants malalts, 
donant-los la mà i curant-los. Els seus no 
fan més que repetir les paraules encoratja-
dores i alliberadores de Jesús, guiant cap a 
ell directament, sense sermons. Els deixe-
bles de Jesús estan cridats a això, també 
avui, especialment avui: a posar l’home en 
contacte amb la misericòrdia compassiva 
que salva. Quan el crit de la humanitat, 
com el de Bartimeu, es repeteix encara 
més fort, no hi ha cap altra resposta que 
fer-nos nostres les paraules de Jesús i so-
bretot imitar el seu cor. Les situacions de 
misèria i de conflicte són per a Déu oca-
sions de misericòrdia. Avui és temps de 
misericòrdia.

Però hi ha algunes temptacions per als 
qui segueixen Jesús. L’Evangeli d’avui en 
destaca almenys dues. Cap dels deixebles 
no s’atura, com fa Jesús. Segueixen ca-
minant, passen de llarg com si res no ha-
gués passat. Si Bartimeu era cec, ells són 
sords: aquell problema no és problema 
seu. Aquest pot ser el nostre risc: davant 
de continus problemes, és millor seguir 
endavant, sense preocupar-se. D’aquesta 
manera, estem amb Jesús com aquells dei-
xebles, però no pensem com Jesús. S’es-
tà en el seu grup, però es perd l’obertura 
del cor, es perd la meravella, la gratitud i 
l’entusiasme, i es corre el perill de conver-
tir-se en «habituals de la gràcia». Podem 
parlar d’ell i treballar per a ell, però viure 
lluny del seu cor, que està orientat a qui 

El passatge de la Carta als Hebreus 
ens ha presentat la compassió de Jesús. 
També ell «experimenta la feblesa» (5,2), 
per sentir compassió pels que jeuen en la 
ignorància i en l’error. Jesús és el Summe 
Sacerdot gran, sant, innocent, però al ma-
teix temps és el Summe Sacerdot que ha 
compartit les nostres debilitats i ha estat 
posat a prova en tot com nosaltres, menys 
en el pecat (cf. 4,15). Per això és el media-
dor de la nova i definitiva aliança que ens 
dóna salvació.

L’Evangeli d’avui ens remet directa-
ment a la primera Lectura: així com el 
poble d’Israel va ser alliberat gràcies a la 
paternitat de Déu, també Bartimeu va ser 
alliberat gràcies a la compassió de Jesús 
que acabava de sortir de Jericó. Malgrat 
que tot just havia emprès el camí més im-
portant, el que va cap a Jerusalem, s’atura 
per respondre al crit de Bartimeu. Es deixa 
interpel·lar per la seva petició, es deixa im-
plicar en la seva situació. No s’acontenta 
amb donar-li almoina, sinó que el vol tro-
bar personalment. No li dóna indicacions 
ni respostes, però fa una pregunta: «Què 
vols que faci per tu»? (Mc 10,51). Podria 
semblar una petició inútil: Què pot desit-
jar un cec si no és la vista? No obstant això, 
amb aquesta pregunta, feta «de tu a tu», 
directa però respectuosa, Jesús mostra 
que vol escoltar les nostres necessitats. 
Vol un col·loqui amb cada un de nosaltres 
sobre la vida, les situacions reals, que no 
exclogui res davant Déu. Després de la 
curació, el Senyor diu a aquell home: «La 
teva fe t’ha salvat» (v. 52). És bonic veure 
com Crist admira la fe de Bartimeu, confi-
ant en ell. Ell creu en nosaltres més del que 
nosaltres creiem en nosaltres mateixos.

Hi ha un detall interessant. Jesús dema-
na als seus deixebles que vagin i cridin a 
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5 busquem i vegem la glòria de Déu que res-

plendeix en l’home vivent.

Francesc, papa 

està ferit. Aquesta és la temptació: una 
“espiritualitat del miratge». Podem cami-
nar a través dels deserts de la humanitat 
sense veure el que realment hi ha, sinó el 
que a nosaltres ens agradaria veure; som 
capaços de construir visions del món, però 
no acceptem el que el Senyor ens posa da-
vant dels nostres ulls. Una fe que no sap 
arrelar-se en la vida de la gent roman àrida 
i, en lloc d’oasi, crea altres deserts.

Hi ha una segona temptació, la de cau-
re en una «fe de mapa». Podem caminar 
amb el poble de Déu, però tenim el nos-
tre full de ruta, on hi entra tot: sabem on 
anar i quant de temps es triga; tots han 
de respectar el nostre ritme i qualsevol in-
convenient ens molesta. Correm el risc de 
fer-nos com aquells «molts» de l’Evangeli, 
que perden la paciència i retreuen a Bar-
timeu. Poc abans havien renyat els nens 
(cf. 10,13), ara el captaire cec: qui molesta 
o no té categoria, ha de ser exclòs. Jesús, 
per contra, vol incloure, especialment els 
qui estan relegats al marge i el criden. 
Aquests, com Bartimeu, tenen fe, perquè 
sentir-se necessitats de salvació és la mi-
llor manera per trobar Jesús.

I, al final, Bartimeu es posà a seguir 
Jesús en el camí (cf. v. 52). No només re-
cupera la vista, sinó que s’uneix a la comu-
nitat dels qui caminen amb Jesús. Estimats 
germans sinodals, hem caminat junts. Els 
dono les gràcies pel camí que hem com-
partit amb la mirada posada en el Senyor i 
en els germans, a la recerca de les sendes 
que l’Evangeli indica al nostre temps per 
anunciar el misteri d’amor de la família. 
Seguim pel camí que el Senyor desitja. De-
manem-li una mirada sana i salvada, que 
sap difondre llum perquè recorda l’esplen-
dor que l’ha il·luminat. Sense deixar-nos 
ofuscar mai pel pessimisme i pel pecat, 
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