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Formació religiosa escolar: decàleg
(1-11-2015)
Aprenguem, una vegada més, de la pedagogia de Déu. En aquest cas, per explicar
a pares o als propis alumnes, per què hem
de demanar la classe de religió a qualsevol
centre escolar i la formació religiosa en un
col·legi confessional.
Quan Déu va revelar la Llei a Moisès va
utilitzar un senzill recurs pedagògic: va condensar tot el seu missatge en deu paraules o
frases, que anomenem Decàleg. Eren breus i
fàcils de recordar. Totes es referien a l’amor;
les tres primeres a l’amor a Déu, les set restants a l’amor al proïsme. Encara que les
anomenem així, “manaments”, no eren purs
mandats, sinó veritables paraules, missatges en el marc d’un diàleg comprometedor,
és a dir, en el marc de l’Aliança. Cadascuna
contenia una promesa de llibertat i felicitat.
Fem, doncs, una adaptació al que podria ser un Decàleg a favor de la classe de
religió o de la formació religiosa escolar.
1) Adona’t qui és Déu. Així es presentava Ell a si mateix: “Jo sóc el Senyor, que et
vaig treure de l’esclavitud i et vaig cridar
a la llibertat” (Dt 5,6). En conèixer-lo, el
podràs estimar sobre totes les coses. Pensaràs en Ell i, amb Ell, pensaràs el món i la
vida. Coneixeràs la veritat de la vida, quin
sentit té tot i on és la felicitat.

2) Sabràs distingir entre els qui fan servir el nom de Déu per als seus propis interessos i els qui adoren el Déu amor, Pare
de Jesucrist.
3) Aprendràs a celebrar l’alegria en el
descans i a la festa, compartida amb els
germans i dedicada a la lloança a Déu.
4) T’apassionaràs amb la vida en família, amb els teus pares i germans, com la
primera comunitat de vida i amor.
5) No solament veuràs que hem de respectar la vida dels altres i de la naturalesa,
sinó que aprendràs a comprometre’t per
defensar les seves vides i els seus drets.
6) Descobriràs el valor i el sentit de la
teva sexualitat i com viure-la en el marc de
l’amor més ple.
7) Coneixeràs què significa la justícia
social, la destinació universal de tots els
béns, com usar dels propis, i el compromís
d’ajudar els més pobres.
8) Comprendràs per què la Veritat ens fa
lliures; i com no només hem de ser sempre
sincers, sinó també vertaders, cercadors i
defensors de la veritat.
9) Valoraràs sobretot la integritat i la
puresa de cor, on resideix la teva llibertat i
el teu veritable ser.
10) Sabràs com ser competent i lluitador, sense abusar d’uns altres, ni cobejar
els seus béns, acceptant alhora amb alegria la teva pobresa i els teus límits.
Dos aclariments de gran importància. Primer: aquesta Llei està inserida
en el cor de tot ésser humà. Per això no
conté res que sigui contrari a la veritable humanitat i la seva presència en el
currículum escolar no resulta estranya.
Segona: Jesucrist no va anul·lar aquesta
Llei, sinó que la va portar a la seva plenitud (Mt 5,17), estimant fins a l’extrem
(Jn 13,1).

Es podrien afegir molts altres articles.
Deixem així aquest Decàleg, per posar a
la llum quelcom fonamental: conèixer el
Déu cristià significa obrir-se a un món ple
de promeses i felicitat; viure segons Ell és
la salvació. La classe de religió a l’escola,
i la formació religiosa en general, són finestres obertes a la vida plena, al coneixement i, eventualment, a l’assimilació de la
veritable saviesa, que ensenya a afrontar
l’existència, difícil o gojosa, sense perdre
l’esperança.
L’ecosistema d’una vocació (8-11-2015)
Una vegada vaig quedar mirant, entre sorprès i complagut, una bella fotografia, en
la qual apareixia una roca grisa, immensa, que tenia una esquerda petita, amb
prou feines perceptible. De l’esquerda, en
sortia una planta amb una flor bellíssima:
la lluentor i la vistositat dels seus colors
atreien espontàniament la vista cap a ella.
No era solament la bellesa el que atreia,
sinó també la sorpresa del que semblava
impossible.
No sabria dir quin discurs sortia d’aquella imatge: si de la roca que es vantava dient: “Mira, no et pensis que sóc tan dura i
estèril com creies, he estat capaç de produir a les meves entranyes aquesta flor
tan bella”. O de la flor que deia: “Te n’has
adonat? La gent creu que sóc feble, però
he estat tan astuta i tan constant, que fins
i tot en una terra lletja, inhòspita i difícil,
he estat capaç de créixer i presentar-me
tan bella”. Però totes dues, la roca i la
flor, sabem que s’equivocaven. L’orgull de
l’una i la vanitat de l’altra, els portarien a
deformar la realitat. Haurien d’haver deixat parlar abans el tros de terra, petit però
absolutament necessari, en el qual la plan-

teta enfonsava les seves arrels; i el sol que
amb els seus raigs i la seva escalfor feia
possible el desenvolupament de la planta;
i la pluja, sense la humitat de la qual res no
podria créixer, i el vent, que va transportar
la llavor fins a aquell lloc… I sobretot haurien d’haver escoltat la veu d’aquell que
va combinar providencialment tots els elements, perquè al final poguéssim gaudir
de la bellesa d’aquella flor.
S’ha dit sovint que avui “una vocació és
un miracle” (No parlem ja d’una vocació
especial a la vida consagrada i al sacerdoci, sinó també a qualsevol estat de vida).
I ho diem, tant pel fet constatable de l’escassetat de tot tipus de vocació, com perquè sabem que no existeix “l’ecosistema”
adequat per al seu naixement i desenvolupament. Algú podria dir espontàniament
davant aquella imatge: “aquesta flor és un
miracle”.
Això de “l’ecosistema” ja ho sabia Jesucrist. I ho va utilitzar com a recurs pedagògic en la paràbola del sembrador. Hi ha
terrenys durs, hi ha ocells que es mengen
les llavors, hi ha cards, hi ha pedres, que
impedeixen la germinació o el desenvolupament de les plantes. Hi ha també (però
menys) terra bona, oberta i porosa, que
acull la llavor i produeix fruit. El que afegia
Jesús en el seu discurs era que depenia de
la nostra voluntat ser terra d’una classe o
d’una altra.
En efecte, una de les grans revolucions
de la història de la humanitat va ser l’aplicació de la raó i la tècnica al conreu de la
terra. Hi ha cultius de flors, avui fins i tot
manipulades genèticament perquè siguin
més maques; això sí, amb una bellesa
“massa controlada”… Però a ningú no se
li acudirà plantar una flor en l’esquerda
d’una roca.
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És evident que una vocació no “s’autogenera” (no és fruit d’una “autorealització”), com les flors no germinen totes
soles. Si volem que hi hagi vocacions, si
necessitem que tots visquem la vida com
una vocació, hem de procurar l’ecosistema
adient.
- Sense la percepció d’una crida que
interpel·la i espera resposta lliure, no
pot haver-hi vocació.
- Sense la presència d’algú que
acompanyi ajudant a discernir i a
respondre, és difícil la vocació.
- Sense una educació centrada en la
capacitat de respondre generosament
i lliurement, és impossible la vocació.
Tanmateix, creiem en “els miracles”.
Roques duríssimes, espais curts i estrets,
unes poques gotes de pluja i escassos
raigs de sol, basten moltes vegades perquè Déu faci germinar una bella flor.
Els somnis de Mn. Lluís Alonso
(15-11-2015)
Hom es pregunta per què hi ha persones,
que avui qualificaríem de “realment positives”; quin secret guarden per mantenir viu
aquest bon esperit, que es manifesta sobretot en la relació personal amb els altres
i en la força interior per afrontar un treball,
sense caure en derrotismes o amargors,
malgrat les dificultats.
Són interrogants alimentats per experiències massa freqüents, que, a manera de
contrast, com un clarobscur, van en sentit
contrari; és a dir, experiències de trobades
amb gent cansada, derrotada o acomodada a una vida “de mínims”, de compliment
anodí, sense creativitat ni il·lusió. Dins
l’Església i fora d’àmbits eclesials trobem
persones corbades sota el pes del temps:

potser van donar tot el que tenien en el
passat i ara viuen de la inèrcia; potser solament sobreviuen decebuts a la vista dels
resultats obtinguts de vells esforços i il·
lusions; potser, senzillament, esperen que
siguin uns altres els qui vagin empenyent
el carro…
Mn. Lluís Alonso és un sacerdot diocesà, ja jubilat. Però, si només fos per la seva
força interior, continuaria tan actiu com el
primer dia del seu ministeri. L’afabilitat
que un troba en el seu tracte no consisteix
únicament en un ànim constantment alegre, sinó també en una capacitat d’afrontar els problemes presents amb una mirada positiva vers el futur.
Freqüentment, trobem persones que
qualifiquem d’“optimistes”. Fins i tot som
convidats per psicòlegs a ser-ho, a tenir
pensaments positius, a mirar el futur amb
optimisme… L’optimisme psicològic, tanmateix, pot ser efecte d’un autoengany,
d’una fugida de la realitat o d’un esforç
voluntarista. El secret de Mn. Lluís Alonso
no és exactament això. Al llarg de la seva
trajectòria sacerdotal ha estat sempre en
contacte, conscientment i per pròpia voluntat, amb el món del sofriment humà,
aquest món de la pobresa, de la malaltia o
de les famílies trencades. Ningú no podrà
detectar en ell un desconeixement o una
fugida del món del dolor i la contradicció.
Tampoc no podem dir que el seu tarannà
sigui conseqüència d’un voluntarisme
buit.
El secret de Mn. Lluís s’ha de buscar en
altres fonts. Com sempre passa en les coses de l’esperit, no podem descartar una
personalitat psicològica predisposada a
l’optimisme: al cap i a la fi és un do de Déu.
Però el més decisiu, allò que configura la
seva personalitat, és l’horitzó de l’espe-

rança, obert en ell constantment pel seu
esperit sacerdotal. Aquell do que es revifa constantment, a la manera d’una brasa
que torna un cop i un altre a fer flama i a
escalfar per l’efecte d’un renovat alè (cf.
2Tm 1,6). És el do o carisma que es comunica per la imposició de les mans, val a dir,
l’ordenació sacerdotal i que permanentment és exposat a l’alè de l’Esperit.
Aquesta exposició constant al vent de
l’Esperit mitjançant l’oració fa somniar. Els
somnis denoten els desitjos i els desitjos
defineixen i conformen la persona. Allò
de “digues-me quins són els teus somnis
i et diré qui ets”, val per tots i val especialment per als sacerdots. Les il·lusions i els
somnis de Mn. Lluís, fixats en la tasca de
Càritas, en la Residència d’ancians, en el
coneixement, el tracte proper i l’atenció a
les persones concretes, en el servei litúrgic i sacramental, són una fotografia de la
seva ànima sacerdotal.
En la mesura en què institucions que es
van crear per servir, persones que abans
van ser capdavanteres i referents socials,
ideologies que van arrossegar energies
i il·lusions, i avui deceben i deixen buits
profunds, necessitem rostres concrets al
nostre costat, que animin a continuar vivint. Satisfer aquesta necessitat, potser
serà una de les grans tasques que haurà
de realitzar avui el sacerdot.
Els amics de Mn. Mateu Santacana
(22-11-2015)
Per tal de conèixer una persona i sospesar
el seu valor es poden fer servir diversos recursos. Parlant de Mn. Lluís Alonso, hem
al·ludit a un d’aquests recursos, o sigui, la
constatació de la seva capacitat per somiar i la valoració de les seves il·lusions. Una

altra manera de copsar el pes d’algú és conèixer els seus amics.
Fa anys, tractava una persona que constantment parlava dels seus amics. Sempre
eren importants, ja sigui per la seva categoria o per les seves habilitats: “tinc un
amic que és capaç de… posseeix això o
allò altre… ha aconseguit un lloc o un altre”. Feia l’efecte que tenir aquests amics
era per a ell una nota de prestigi, com si ell
mateix participés de la seva distinció.
Igualment, no és estrany escoltar pares
de família, que decideixen portar els seus
fills a determinats col·legis o posar-los
en contacte amb certs ambients selectes,
amb la intenció que facin amistats “interessants”, estableixin relacions que el dia
de demà poden resultar rendibles.
Mn. Mateu Santacana és un sacerdot
diocesà secular, ja jubilat, però incansablement actiu, que al llarg de la seva vida
ha ofert i rebut amistat a dojo. De tal manera ha prodigat caritat pastoral, que els
seus amics són, no només molt nombrosos, sinó de tota classe i condició. Això sí,
abunden els malalts, els pobres i els que
sofreixen.
Davant el testimoniatge de vida sacerdotal de Mn. Mateu, hom no pot deixar de
pensar com n’és de llunyana de la realitat
aquella opinió, segons la qual el sacerdot
catòlic, amb la seva forma de vida, la seva
“obligació del celibat” i la seva doctrina,
conforma una personalitat esquerpa i
distant, incapaç per a una relació afectiva
sana i rica. Bastaria convidar a qui pensés
així, a acompanyar el mossèn una jornada.
No trigaria a opinar tot el contrari.
La vida del sacerdot és plena d’afectes
humans satisfactoris. Una cosa és el celibat imposat o simplement suportat, i una
altra molt diferent el celibat elegit positi-
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vament i amarat d’amor pastoral. Perquè,
quan la caritat pastoral es viu intensament
en l’exercici del ministeri, totes les capacitats afectives i naturals de la persona es
veuen potenciades i transformades en vies
d’amor concret.
El resultat és un amor – amistat ben
especial. Mn. Mateu Santacana no “té”
amics, sinó que són ells els qui “el tenen
a ell”. Els seus amics no li aporten categoria social, poder o dignitat, perquè en ell
no van trobar mai exigències o avantatges
personals, sinó atenció, estimació, servei
i afecte. Aquesta forma d’estimar permet
que la paraula del sacerdot digui la veritat que ha de dir, sense ofendre o provocar rebuig. El qui l’escolta conserva dues
grans certeses: sap que el mossèn no deixa d’estimar-lo, més aviat, li parla clar perquè l’estima; i a més està convençut que
les seves paraules no neixen de la prepotència o de l’agressivitat, sinó que brollen
d’una sincera humilitat.
En un moment intens i ric, de grans
missatges i revelacions, al vespre de la
Passió, l’evangeli de sant Joan deixà constància d’unes de les paraules més belles
que ens va dirigir Jesús: “no us anomeno
servents, sinó amics”. Els apòstols que ho
van sentir, iniciaren una cadena innombrable d’amics, que travessa la història. Els
bons sacerdots són fermes baules, que
ens garanteixen seguir-hi vinculats.
Renaixement (29-11-2015)
“Déu ens va donar els records perquè tinguéssim roses al desembre”.
Aquestes belles paraules van ser escrites per J. M. Barrie, el famós escriptor irlandès, creador de la figura de Peter Pan.
És sabut que aquest escriptor, a la vista

de la seva biografia, dels seus problemes
i sofriments, esdevingué talment un personatge. El seu físic i, sobretot, la manca
d’afecte en la relació amb la seva mare,
que mai no va superar la mort del fill gran i
va acabar trastornada, feren que patís tota
la seva vida una obsessió malaltissa per
tornar a la infància i no sortir-ne. Així, els
seus records es veien sempre carregats de
nostàlgia i malenconia.
Al desembre, quan la foscor va guanyant terreny a la llum i comença el fred,
recordar que existeixen les roses de primavera potser ajudarà a sostenir l’ànim de
viure.
Els cristians amb l’arribada de desembre celebrem l’Advent, tot esperant el Nadal. Com J. M. Barrie, exercitem la memòria, però d’una forma ben diferent. Ell sabia que les roses en realitat no existeixen,
no n’hi ha, al desembre: només són un
record, raó per la qual sempre vivia aquest
fons de tristesa i malenconia. Nosaltres
evoquem expectacions i esdeveniments
del passat, però els celebrem presents i
reals, viscuts avui, en la nostra història.
Això és el que significa la paraula “fer memorial” en el llenguatge teològic i a la litúrgia. Així, quan celebrem l’Any Litúrgic,
que comença precisament amb l’Advent,
no recordem els esdeveniments de la nostra salvació com a història del passat, sinó
que els revivim en el present.
Què recordem, revivim i actualitzem en
l’Advent? Una mena de tornada al si matern.
Ens hem d’imaginar l’Església com una
mare que ha concebut en el seu si i viu
l’expectació de donar a llum.
(Aprofitem per advertir que, el fet de conèixer el procés fisiològic pel qual es concep i s’engendra una nova vida en el si ma-

tern, no ens ha de privar, ans al contrari, de
contemplar-lo meravellats. Aquest procés
de cap manera es pot reduir a un fenomen
mecànic: conté un gran misteri, que solament una dona sensible, conscient i profunda pot experimentar. És un misteri de
goig, d’expectació, d’amor, de força interior, de capacitat de sacrifici, de confiança…)
És en aquest sentit com parlem que
l’Advent és una tornada al si matern de
l’Església mare. L’Església –i nosaltres en
ella– viu durant aquest temps en expectació apassionant. Recorda com el Poble
d’Israel o la ciutat de Jerusalem, enmig de
sofriments i infidelitats, reviu l’amor inesgotable que Déu li té i escolta la promesa
d’un Salvador, que naixerà de les seves
entranyes. L’Església torna a viure l’amor
constantment renovat del seu espòs, que
no deixa de fecundar el seu si, perquè,
una vegada i una altra, es vagi conformant
Crist en nosaltres.
L’Església –i nosaltres en ella– es planteja les preguntes d’una mare embarassada:
- Serà possible que Crist torni a néixer
en el meu si? Què m’espera, tot anirà
bé?
- Com serà aquell que naixerà, quin
rostre de Crist acabarà conformant la
vida del meu fill?
- Seré capaç d’afrontar renúncies i
molèsties?
Són preguntes d’Advent, que solament
tindran resposta quan celebrem el Nadal.
Mentrestant, recordant el que ja s’esdevingué en la història, continuem esperant
confiats.
Obrir l’Any Sant (6-12-2015)
La Butlla del Papa El rostre de la misericòrdia diu: “Cada Església particular, doncs,

estarà directament compromesa a viure
aquest Any Sant com un moment extraordinari de gràcia i de renovació espiritual”
(n. 3).
Aquestes breus paraules volen ser un
senzill ressò del gran missatge que hem
rebut del Papa Francesc, convidant-nos a
celebrar l’Any Sant de la Misericòrdia. La
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat s’adhereix a aquesta crida, dirigida a l’Església
Universal pel Sant Pare, i expressa el seu
desig de compartir fidelment la vivència i
el compromís espiritual que conté.
La celebració de l’Any Sant de la Misericòrdia pretén dos grans objectius. D’una
banda, busca oferir l’oportunitat a tots
els fidels de viure profundament el do de
la misericòrdia de Déu. Es vol així afavorir
una renovació i un creixement personal i
eclesial en autenticitat evangèlica. D’altra
banda, realitza una crida a ser instrument
d’aquesta misericòrdia a favor dels altres,
especialment dels més necessitats. Amb
això es pretén renovar la vida comunitària
i social, fent-la més semblant al món que
Déu desitja.
La Butlla del Papa ens recorda que Déu,
que és amor, se’ns ha comunicat mitjançant Jesucrist en forma de misericòrdia
sense límits. En el seu cor sent i viu Ell la
misèria humana, fins al punt d’haver-s’hi
lliurat totalment en Jesucrist per salvarnos. És per això que se’ns convida a tornar
a Jesucrist, el rostre transparent de la misericòrdia del Pare, que ens ha revelat el
veritable Déu –amor, esperança i salvació
de tota la humanitat.
Per viure profundament la gràcia
d’aquest Any Sant, tenim molt present totes les misèries humanes, tot allò que ens
impedeix realment ser feliços: des dels
nostres propis pecats, fins als sofriments
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de les víctimes de pecats aliens, passant
per les limitacions causades per la nostra
condició d’éssers humans. Sobre tota misèria humana ha de sobrevenir l’amor sanador de Déu.
Per tal de fer nostres les indicacions fetes pel Papa sobre la celebració d’aquest
Any Sant extraordinari de la Misericòrdia,
establim els següents punts:
1. La celebració de l’Any Sant resta integrada en els objectius del Pla Pastoral
Diocesà corresponents al primer any. Particularment en l’objectiu de la crida a l’autenticitat de vida cristiana.
2. Celebrarem l’obertura de l’Any Sant a
la Catedral, el proper dia 13 de desembre,
tercer diumenge d’Advent, a les 18.00 h. La
cloenda tindrà lloc en la solemnitat litúrgica de Jesucrist Rei de l’Univers, diumenge
20 de novembre de 2016.
3. Encara que podrem incloure iniciatives pròpies de l’Any Sant al llarg de tot
l’any, concentrarem els nostres esforços
en el temps de la Quaresma, amb l’ànim
de viure més profundament l’esperit de reconciliació amb Déu i amb els germans. Hi
ha a l’abast de tots materials amb suggeriments, textos, imatges, etc., adients per
qualsevol iniciativa pastoral encaminada a
celebrar l’Any Sant.
4. El moment més significatiu de l’Any
Sant és el pelegrinatge als llocs assenyalats per rebre la gràcia del Jubileu. Aquests
llocs de pelegrinatge i d’indulgència jubilar a la Diòcesi seran la Catedral, centre de
comunió i “mare de totes les comunitats”,
i el Monestir de Santa Maria de Montserrat.
Que aquest temps de gràcia ens permeti d’experimentar la força renovadora i alliberadora del perdó en nosaltres mateixos i
en els nostres germans.

Segons la mesura del desig
(13-12-2015)
Són diversos els obstacles que ens impedeixen gaudir de l’Advent. N’esmentem
un, per ser tan comú i, alhora, tan amagat
i oblidat. Ens referim a “la malaltia del desig”. Aquesta malaltia té tres símptomes: la
incapacitat per desitjar alguna cosa; seguir
un desig equivocat; i desitjar alguna cosa
valuosa, però d’una forma equivocada.
El poeta francès René Daumal podia haver esdevingut mestre del desig i, en canvi,
va morir víctima del mateix desig. Són seves
aquestes paraules, encaixades com un joc:
“Estic mort perquè no desitjo. No desitjo perquè crec posseir. Crec posseir perquè
no he intentat donar. Intentant donar, hom
veu que no hi ha res i en veure que no hi ha
res un intenta donar-se; en intentar donarse, hom veu que no és res, veient que no
s’és res, es desitja arribar a ser. Desitjant
arribar a ser, un és”.
Això, que sembla un galimaties del
llenguatge, és el reflex de la vida d’aquest
poeta. Ell va deixar lliure un anhel sense
límits, buscant satisfacció en tota classe
d’experiències evasives, que li permetessin accedir a un estat de llibertat: drogues,
tècniques “místiques” orientals, poesia i
conductes surrealistes o llibertàries, màgia, etc. Seguia el desig apassionat i sense
condicions d’una llibertat i un gaudi total.
La tragèdia s’esdevenia amb el xoc constant davant de la realitat, que es resistia
fins i tot a la poesia i a la creació artística…
Va morir víctima de la seva pròpia recerca,
en realitzar pràctiques que el situaven arran del suïcidi.
La vida, tanmateix, no és només desig,
sense trobament de quelcom satisfactori.
Viure no és una recerca en el buit.

El gran mestre del desig va ser sant
Agustí. Per a ell, l’amor humà és essencialment desig. Fou decisiu en la seva conversió i ho va ser també en la seva recerca
constant d’una major plenitud en Déu. Perquè també per a sant Agustí tota la vida és
un continu desitjar. Però un desitjar quelcom que ja es té, encara que en petit germen, per creació i naixement; quelcom que
un dia es descobreix i es rep com a immens
do i que s’anhela posseir en plenitud.
Segurament René Daumal no va conèixer bé el sant. No obstant això, els autors
surrealistes li retreien, a ell i al seu cercle de
“El Gran Joc”, estar massa a prop de filòsofs
i de místics, i dir allò que sant Agustí havia
afirmat amb més profunditat i extensió:
“Essent la Bellesa la forma de Déu, buscar-la és, sense cap dubte, buscar Déu, i
mostrar-la és mostrar-lo”
L’Advent és desig. Desig apassionat de
la Bellesa absoluta, esperonat per la recerca de la felicitat sense límits. Però no buscaríem la Bellesa si, d’alguna manera, no
la tinguéssim ja, si no n’hem gaudit ja una
mica. Per això viure l’Advent requereix:
- Tenir consciència viva de les nostres
mancances, per desitjar ardentment
una major plenitud.
- Saber on buscar, a qui cridar, què
esperar, perquè ja es té noticia i
experiència d’una certa felicitat.
- Adonar-se que en definitiva la nostra
recerca no és cap altra cosa que
predisposar-se a rebre un immens
regal.
“Advent”, procedeix de “vinguda”. No
és per als qui no saben o no volen buscar.
Però tampoc per als qui creuen que, buscant, són ells els creadors de la bellesa.
L’Advent només és per als qui busquen
humilment amb els braços oberts.

La porta humil (20-12-2015)
Diem que l’Advent solament és per als qui
cerquen humilment amb els braços oberts.
Si mirem de representar l’espiritualitat
de l’Advent amb una imatge plàstica, podríem imaginar una escena una mica estranya: un caminant decidit, amb els braços
oberts, la mirada posada en l’horitzó, on
es dibuixa un espai de llum, l’únic accés
del qual és una petita porta, gairebé imperceptible en comparació de la immensitat de la resplendor que ho inunda tot.
Aquesta escena ens convidaria a viure
tres actituds essencials: caminar amb esforç i voluntat, obrir els braços acollidors i
agraïts i ajupir el cap fent-nos petits.
La celebració de l’Any Sant de la Misericòrdia ha posat el símbol de la porta
davant la mirada. La contemplació de la
porta ens permet fer una oportuna i rica
oració a la vigília de Nadal.
Els emperadors romans construïen portes i arcs triomfals per on els vencedors de
batalles penetraven a la ciutat aclamats
per les masses. Els estats avui posen tanques i portes controlades per regular o
impedir el flux d’immigrants. Els edificis i
les cases blinden les seves portes per evitar que hi entrin els lladres. Però col·legis
i institucions celebren “el dia de portes
obertes”; i els comerços anuncien l’obertura de portes quan arriben les rebaixes…
Jesús ens deia que quan preguem hem
d’entrar a la cambra, tancar la porta i parlar amb el Pare Déu, que veu en el secret
(Mt 6,6). I també que la porta d’entrada
al Regne de Déu és estreta (Mt 7,13), però
s’obrirà a tothom qui truqui confiadament
(Mt 7,7). I que aquelles verges poc assenyades, quan es van despertar i volgueren entrar, trobaren la porta tancada (Mt
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25,10). Que els hipòcrites tanquen als altres la porta del Regne de Déu (Mt 23,13)
i que el ric oblida que el pobre jeu vora la
seva porta tancada (Lc 16,20). Però també
va dir que Ell era la porta i que tothom que
hi vulgui entrar, hi ha d’entrar per Ell (Jn
10,1.7). I quan els deixebles es van amagar
i van tancar les portes, per por dels qui havien matat Jesús, el Ressuscitat es va presentar enmig d’ells, demostrant que per a
Ell no hi ha cap porta tancada que valgui
(Jn 20,19). I en el llibre de l’Apocalipsi es
diu, a l’Església de Filadèlfia, que davant
seu hi ha una porta que ningú no tancarà
(Ap 3,8) i a l’Església de Laodicea, que Jesús està trucant a la seva porta esperant
ser convidat… i que la ciutat somiada té
portes obertes als quatre punts de l’horitzó (Ap 21,13).
La primera vegada que vaig entrar a la
basílica de la Nativitat de Betlem em va
commoure comprovar la porta minúscula per la qual tots havíem de passar. Una
porta que no resistiria l’aprovació de les
normes elementals de seguretat. Instintivament vaig recordar aquell pensament de
sant Agustí que presentava Maria com el si
humil de tota humilitat. Aquella porta era
la Mare de Déu,
“la jove serventa, verge i mare, en la
qual el Verb prengué forma d’esclau, es
va despullar de les seves riqueses i ens va
enriquir” (Sobre el Salm 101,1)
Maria és la porta humil de tota humilitat. La inefable humilitat del Verb de Déu
que va entrar per ella en aquest món, es va
inclinar i es va anorrear per assumir la nostra baixesa; i la humilitat que tots hem de
viure per entrar en el gran misteri de llum i
gaudir-ne plenament. No és fàcil entendreho, però si no ho vivim, el Nadal serà un
mer passatemps.

La família sagrada (27-12-2015)
Essent bisbe d’Eivissa, baixava caminant
cada matí des de casa fins al despatx del
Bisbat, a primera hora, per uns carrers de
vegades molt costeruts. Sovint em creuava amb una senyora, una mica gran, que
pujava carregada amb dues bosses de
queviures, panteixant, amb rostre de fatiga, però serè, gairebé somrient. Era una
imatge que em venia a la ment en l’oració.
Aquella dona semblava que portés tota la
família en aquelles pesades bosses i el seu
esforç pujant aquelles costes tan dretes,
bé podien representar tants sacrificis per
tirar endavant els seus.
Des de fa anys les paraules “sacralitzar”
o “sagrat”, no ens sonen bé. El seu significat de “separat, apartat, reservat per a
Déu”, xoca amb la nostra sensibilitat vers
allò exclusivament humà, allò secular, en
definitiva, el que és profà: és el que veiem i
el que realment importa. De fet hi ha hagut
entre nosaltres, que desitgem fer accessible la fe cristiana al món modern, una tasca
o programa denominat “dessacralització”.
Aquesta sensibilitat i la tasca que se’n
deriva tenen el seu fonament cristià. No
precisament perquè obeeixi a una afirmació de l’humà enfront de les coses de Déu,
sinó perquè, d’alguna manera, respon als
fonaments de la nostra fe.
Celebrem l’Encarnació i Nadal o naixement de Jesús. Però Jesús, el Fill d Déu,
no va néixer en un lloc sagrat, almenys
no “oficialment sagrat”, com podria ser el
Temple. La seva mort també s’esdevingué
fora de les muralles de la Ciutat Santa, la
Jerusalem elegida. Ell mateix no era un sacerdot que oficiés en el Temple.
El dogma que proclamem els cristians
en el Credo, “el Fill de Déu es va fer carn i

va néixer de Maria Verge”, és a dir, el que
celebrem per Nadal, significa, entre altres
coses, que tot allò assumit per Ell, per tal
de ser veritablement home, va esdevenir
sagrat: tot el que feia, tocava, tenia, era
“lloc de Déu i per a Déu”. Precisament tot
allò més humà i normal: la seva respiració,
les seves llàgrimes, el seu menjar, la seva
intel·ligència, els seus sentiments, el seu
cansament, la seva mirada, la seva veu, etc.
I, naturalment, entre allò humà assumit
pel Fill de Déu hi havia la seva família. Des
del seu naixement podem reconèixer en
una llar normal, com la de Natzaret, una
“família sagrada”, és a dir, un lloc per a
Déu. I, el que és més important, que tot
el que fa o viu una família pot ser “lloc de
Déu i per a Déu”. Bastaria que els membres d’aquesta família portessin dins,
aquest Déu fet home.
¿Per què no considerem “sagrat” parar
la taula, preparar l’esmorzar, posar el sou
en comú, fer la compra, dedicar un temps
a dialogar amb els fills, la relació sexual de la parella, dir bon dia, fer la neteja,
rentar la roba, acompanyar al metge a qui
està malalt i cuidar-lo, preocupar-se que
funcionin els electrodomèstics, acudir a la
reunió de veïns, etc.? Tot és sagrat, o pot
ser-ho.
Pot ser-ho, en efecte. A l’Església hi ha
algunes coses que són indefectiblement
“lloc de Déu”, o sigui sagrades, com ara, la
Paraula de l’Escriptura o els Sagraments:
per això parlem de “Sagrada Escriptura”
o “Sagrada Litúrgia”. En el cas de la família diem que és sagrada, quan l’Esperit de
Jesucrist anima la seva existència. Especialment quan la seva manera de conviure
és segons l’Esperit. Per això l’anomenem
“Església domèstica”, “comunitat de vida
i d’amor”.

Moltes vegades he pregat perquè l’esforç d’aquella mare fos rebut per Déu com
a “sagrat”, que en mans de Crist es converteixi en sacrifici espiritual dels qui lloen
Déu i canvien realment el món.
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Carta al Prefecte de la Congregació del
Culte Diví demanant la declaració de memòria lliure de sant Josepmaria Escrivá de
Balaguer
San Feliu de Llobregat, 25-6-2015
Eminencia Reverendísima Sr. Cardenal
Robert Sarah Prefecto de la Congregación
para el Culto divino.
Hemos recibido de la Prelatura del Opus
Dei la sugerencia de solicitar a ésa Congregación la declaración de memoria libre de
San Josemaría Escrivá de Balaguer, el día
26 de junio, en esta Diócesis de Sant Feliu
de Llobregat. Por la presente tenemos a
bien aceptar esta sugerencia y realizar la
solicitud formal correspondiente.
Nuestra solicitud se funda, en primer
lugar, en la huella que san Josemaría Escrivá de Balaguer dejó en el pueblo de Dios
que hoy pertenece a la Diócesis de Sant
Feliu de Llobregat, por su presencia física
y, sobre todo, por la acendrada devoción
hacia Nuestra Señora de Montserrat, que
se plasmó en cinco estancias en su Santuario entre 1943 y 1948.
En segundo lugar –y esto es lo más importante– nuestra solicitud se funda en la
existencia de numerosos fieles que en nuestra Diócesis siguen el carisma específico

del Opus Dei. Estos fieles, entre otras ayudas, reciben atención de dos centros de la
Prelatura existentes en el territorio diocesano y de colegios limítrofes, así como de
una comunidad de religiosas Cooperadoras del Opus Dei.
La devoción a san Josemaría Escrivá de
Balaguer está hoy difundida y arraigada
entre muchos fieles de la Diócesis. Cada
26 de junio, con ocasión de la festividad
de San Josemaría, se celebran Eucaristías
en su memoria en diferentes iglesias con
amplia concurrencia de fieles.
Por todo ello, reciba nuestra solicitud
de incorporación de la memoria libre de
San Josemaría Escrivá de Balaguer, al calendario litúrgico propio de la Diócesis de
Sant Feliu de Llobregat, el día 26 de junio,
tal como sucede en la mayoría de Diócesis
de Catalunya.
En espera de su respuesta, que en todo
caso será acogida reciba nuestro fraternal
y cordial saludo en Cristo.
† Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Carta en l’inici de l’Any Sant de la Misericòrdia
Sant Feliu de Llobregat, 24-11-2015
Benvolguts germans:
La Butlla del papa “El rostre de la misericòrdia” diu: “Cada Església particular,
doncs, estarà directament compromesa
a viure aquest Any Sant com un moment
extraordinari de gràcia i de renovació espiritual” (n. 3).
Aquestes breus paraules volen ser un
senzill ressò del gran missatge que hem
rebut del papa Francesc, convidant-nos a

celebrar l’Any Sant de la Misericòrdia. La
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat s’adhereix a aquesta crida, dirigida a l’Església
Universal pel Sant Pare, i expressa el seu
desig de compartir fidelment la vivència i
el compromís espiritual que conté.
La celebració de l’Any Sant de la Misericòrdia pretén dos grans objectius. D’una
banda, busca oferir l’oportunitat a tots
els fidels de viure profundament el do de
la misericòrdia de Déu. Es vol així afavorir
una renovació i un creixement personal i
eclesial en autenticitat evangèlica. D’altra
banda, realitza una crida a ser instrument
d’aquesta misericòrdia a favor dels altres,
especialment dels més necessitats. Amb
això es pretén renovar la vida comunitària
i social, fent-la més semblant al món que
Déu desitja.
La Butlla del papa ens recorda que Déu,
que és amor, se’ns ha comunicat mitjançant Jesucrist en forma de misericòrdia
sense límits. En el seu cor sent i viu Ell la
misèria humana, fins al punt d’haver-s’hi
lliurat totalment en Jesucrist per salvarnos. És per això que se’ns convida a tornar
a Jesucrist, el rostre transparent de la misericòrdia del Pare, que ens ha revelat el
veritable Déu –amor, esperança i salvació
de tota la humanitat.
Per viure profundament la gràcia
d’aquest Any Sant, tenim molt present totes les misèries humanes, tot allò que ens
impedeix realment ser feliços: des dels
nostres propis pecats, fins als sofriments
de les víctimes de pecats aliens, passant
per les limitacions causades per la nostra
condició d’éssers humans. Sobre tota misèria humana ha de sobrevenir l’amor sanador de Déu.
Per tal de fer nostres les indicacions fetes pel papa sobre la celebració d’aquest

Any Sant extraordinari de la Misericòrdia,
establim:
1. La celebració de l’Any Sant resta integrada en els objectius del Pla Pastoral
Diocesà corresponents al primer any. Particularment en l’objectiu de la crida a l’autenticitat de vida cristiana.
2. Celebrarem l’obertura de l’Any Sant a
la Catedral, el proper dia 13 de desembre,
tercer diumenge d’Advent, a les 18.00 h. La
cloenda tindrà lloc en la solemnitat litúrgica de Jesucrist Rei de l’Univers, diumenge
20 de novembre de 2016.
3. Encara que podrem incloure iniciatives pròpies de l’Any Sant al llarg de tot
l’any, concentrarem els nostres esforços
en el temps de la Quaresma, amb l’ànim
de viure més profundament l’esperit de reconciliació amb Déu i amb els germans. Hi
ha, a l’abast de tots, materials amb suggeriments, textos, imatges, etc., adients per
qualsevol iniciativa pastoral encaminada a
celebrar l’Any Sant.
4. El moment més significatiu de l’Any
Sant és el pelegrinatge als llocs assenyalats per rebre la gràcia del Jubileu. Aquests
llocs de pelegrinatge i d’indulgència jubilar
a la Diòcesi seran la Catedral, centre de comunió i “mare de totes les comunitats”, i
el Monestir de Santa Maria de Montserrat.
5. Recordem altres indicacions que ens
fa el papa Francesc:
 Vivim la gràcia del Jubileu quan,
havent travessat la Porta de la
Misericòrdia, celebrem el Sagrament
de la Reconciliació i l’Eucaristia “amb
una reflexió sobre la misericòrdia”,
feta la professió de fe i una pregària
especial per les intencions del papa a
favor de tota l’Església.
 Tots el qui, per diversos motius, es
troben impedits d’accedir a la Porta
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Santa (ancians, malalts, interns a les
presons, etc.) reben la mateixa gràcia
del Jubileu, si, a més d’oferir el seu
impediment o sofriment, participen
en el sagrament de la Reconciliació
i l’Eucaristia i fan la pregària
corresponent.
 És el moment propici per recuperar el
compromís de realitzar les obres de
misericòrdia espirituals i corporals
envers el proïsme, com a font del
propi perdó i testimoniatge d’un amor
concret als germans especialment
necessitats.
 Per la comunió dels sants també
podem demanar al Pare de la
misericòrdia el perdó per als nostres
germans difunts.
 Per tal de facilitar l’accés al perdó,
tots els capellans que posseeixen
llicència per confessar, podran, al
llarg d’aquest any, absoldre del
greu delicte d’avortament, que
habitualment és reservat al bisbe.
Que aquest temps de gràcia ens permeti d’experimentar la força renovadora i alliberadora del perdó en nosaltres mateixos i
en els nostres germans.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]
Homilies

Obertura diocesana de l’Any Sant de la
Misericòrdia
Sant Feliu de Llobregat 13-12-2015
Estimats germans,
És un veritable goig trobar-nos aquí,
aquesta tarda, aplegats per la mateixa
crida de l’Esperit i gaudint de la seva presència en la Paraula, en el sagrament de
l’Eucaristia i en els germans. Hem vingut a
la catedral des de tots el punts de la Diòcesi, per demanar, viure i compartir l’amor de
Déu, que enguany se’ns regala d’una manera especial, amb el seu rostre més bell i
genuí, que és la misericòrdia.
Hem entrat al temple per la porta santa,
que vol esdevenir porta per als sants, porta de gràcia i santificació. Porta, per tant,
de joia, de felicitat i de llum.
Permeteu-me convidar-vos a fer un
exercici interior, que ens serà profitós per
viure profundament el sentit d’aquesta celebració. Pensem un moment en nosaltres
mateixos i en els nostres germans, creients o no, amb els quals compartim el dia
a dia. Aquest temple, la catedral, i tots el
temples de la Diòcesi, volen ser “lloc d’Església, casa on el germans comparteixen
la comunió de l’Esperit”. Reconeguemnos, però, per un moment fora d’aquest

lloc. Ens ha arribat una crida entusiasta
i engrescadora que ressona amb força a
l’interior d’aquestes quatre parets: “Crida de goig, alegra’t i celebra de tot cor...!
Viviu sempre contents en el Senyor! Ho
repeteixo, viviu contents!” Nosaltres, que
som a fora, sentint-la, experimentem una
doble sensació: per un costat desitjaríem
fer cas a aquestes paraules (qui no voldria
viure sempre content, superar totes les
pors, que l’alegria mai no fos amenaçada
per cap mena de mal?); per altre costat,
en constatar tant de sofriment que hi ha al
món, pensaríem que aquell missatge no és
més que una retòrica sense correspondència a la vida real, una poesia o una música
buida, que només pretén enganyar endolcint-nos l’existència (qui no està cansat de
sentir recomanacions psicològiques o invitacions a la felicitat a condició de comprar
un producte, seguir una fórmula o viure
una determinada situació?). El cas és que
viuríem l’eterna tensió entre el l’atractiu
del desig i la força de la realitat. Aleshores, aniríem sentint veus diferents, de
pessimistes i d’optimistes, de pragmàtics
i d’utòpics, cadascú amb la seva recepta.
Què hem fet nosaltres? No tenim cap recepta, ni ideològica, ni psicològica, ni política, ni comercial... simplement ens hem
posat en camí i hem entrat per la porta.
Us convido a aprofundir en aquest gest
simbòlic, tan significatiu per a la nostra fe.
Mirem que no hem negat la realitat de la nit
que vivim personalment i socialment. No
podem oblidar les misèries socials, de persones i estructures que generen marginació i enfrontaments, els sofriments de les
víctimes innocents... Som ben conscients
dels sofriments. També del fracàs constant dels nostres esforços per ser millors,
per estimar més, per controlar els nostres

impulsos egoistes, ser més generosos,
acceptar els defectes dels altres, ser sincers... Però, tot i adonar-nos de la realitat
sofrent, ens hem posat en camí vers el lloc
on ressonava la crida a l’alegria.
I ens hem adreçat a la porta. A la porta
hem trobat dues figures senyeres, que ens
acullen i ens donen la mà, convidant-nos a
entrar. Una és Joan Baptista. La seva mà és
aspra, la seva figura austera, la seva mirada és incisiva i penetrant i les seves paraules radicals i fortes: “converteix-te, canvia
el teu cor i la teva vida, comparteix el que
tens amb qui no té per viure, no abusis,
sigues honrat, torna a Déu”. Ell és la veu
que ens diu qui som realment, sense cap
engany possible, posant al descobert les
arrels de les nostres misèries. L’altra figura
és Maria, la Mare de Jesús. La seva mà és
delicada, però segura, la seva mirada és
transparent i lluminosa, el seu rostre serè
i somrient; tota senzillesa i humilitat, que
ens convida a cantar la gloria del Senyor, a
qui ha lliurat ella mateixa, en obediència,
la seva voluntat. El seu cant ens recorda el
Déu que practica la seva misericòrdia amb
els humils i famolencs... Ella és, per la seva
humilitat, l’anunci viu del poder de Déu,
del poder de la seva gràcia i el seu amor,
capaç de fer-ho tot nou.
Aleshores, un cop travessada aquesta
porta amb les dues figures, una que denuncia des de la veritat, l’altra, que anuncia des de l’amor, penetrem en el lloc on es
reuneix la comunitat dels germans cercadors de l’alegria. Què és el que descobrim?
Veiem, en primer lloc, que aquesta assemblea no és precisament la reunió dels perfectes. Hi trobem de tot. Alguns flaquegen,
altres tenen un posat un mica trist, altres
també ploren de tant en tant... Però també hi trobem els qui ens esperonen amb
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el seu testimoniatge; hi trobem gestos de
fraternitat en persones generoses; altres
que demostren una pau insospitada i una
constància en la fe i l’amor a prova de tot
obstacle...
Tanmateix, és això tot el que constitueix
el lloc de la alegria?, només és això el que
ens prometia aquella veu que despertava
la nostra il·lusió i ens feia aixecar-nos i caminar?
No. El que trobem no és una assemblea
lluminosa ella mateixa, sinó una comunió
il·luminada. Hem entrat al temple, la casa
de l’Església. Però l’Església, com deien ja
els Sants Pares, no és el sol, sinó la lluna. La
lluna il·lumina la nit, però perquè rep la llum
d’una altra font, que és el sol. La lluna no
deixa mai de rebre aquesta llum indefectible
del sol, però no sempre la veiem igualment
il·luminada: té les seves fases; i els nostres
ulls no sempre miren igual i es pensen que,
en no veure-la amb llum plena, s’ha esvaït
o ja és morta. Aquella veu, que convidava
a l’alegria, se sentia des de l’Església, però
era una ressò de la veu del seu Senyor...
Penetrar en el temple significarà endinsar-nos en el profund del misteri. Quin
misteri? El misteri d’una vida en comunió
d’amor, que se sosté, no perquè som capaços d’estimar, sinó només per la llum, la
paraula, l’oferiment real de la misericòrdia
de Deu a cadascú i a tota la comunitat de
germans.
Entrar en el temple és tornar a descobrir
una Església que neix constantment de la
gràcia oferta en el baptisme, que reneix i
es renova en el sagrament de la Reconciliació, i que gaudeix de l’amor més perfecte
en l’Eucaristia. Aquí l’Església – esposa
escolta la Paraula del seu Espòs i rep l’escalf del seu amor, i es fa fecunda, tot responent, oferint-se a si mateixa per amor.

Aleshores s’haurà desvelat el misteri de
l’alegria. Perquè algú podria pensar que
aquest secret no era cap altre que recordar com l’alegria es pot crear o forçar, fent
entre tots un ambient amable, “bonic” i
agradable mitjançant paraules i gestos
generosos amb els germans. El misteri de
l’alegria al qual hem estat cridats, i que
ara compartim, és ben diferent: l’alegria
ens ha estat regalada en el moment en
què hem estat estimats misericordiosament, quan hem estat perdonats amb un
amor gratuït.
I és l’acolliment humil i agraït d’aquest
perdó el que ens permet i ens empeny
d’oferir als germans, amb senzillesa, la
mateixa misericòrdia. No ho farem des de
la prepotència, sinó des de la igualtat en la
pobresa. No demanarem res a canvi, sinó
amb gratuïtat. No farem distincions, sinó
d’una manera oberta a tothom, amb l’única preferència pels qui més ho necessiten.
No ens limitarem a un aspecte de la vida,
sinó que procurarem tant l’ajuda material
al pobre, com la reconciliació personal,
tant la pau comunitària i social, com el diàleg entre persones i grups diferents i potser enfrontats...
Celebrem, germans, aquest Any Sant
de la Misericòrdia, demanant Déu que
cada vegada que entrem al seu temple i
trobem el cor de l’Església, sigui el nostre
propi cor qui surti transformat per estimar
tal com hem estat estimats. Aleshores podrem esperar el veritable canvi que el món
avui necessita i Déu espera. Fem-ho de la
mà ferma de Maria; ella mateixa és el món
sempre nou, obra de la inesgotable misericòrdia.

[ ]
Articles i
altres escrits

Presentació del Pla Pastoral 2015-2018
VALORACIÓ I POSADA EN PRÀCTICA
Ens preguntem quin sentit té el Pla Pastoral Diocesà, quin pes ha de tenir en l’acció
concreta de cada parròquia o grup i com
l’hem de realitzar. La raó última per la qual
fem un Objectiu Pastoral Diocesà és que
formem una única església particular, que
pretén viure cada vegada més profundament l’esperit de comunió interna. Junt a
aquest motiu fonamental n’hi ha d’altres:
l’eficàcia pastoral i pedagògica, l’ajuda
mútua en el treball pastoral, el testimoniatge davant la societat, etc.
No volem entrar en la dialèctica de si
l’Objectiu Pastoral és “obligatori o opcional”. Però sí que hem de recordar que
aquest pla pastoral ha estat el resultat
d’un any de reflexionar i de discernir junts
sobre el que ens demana l’Esperit per a la
nostra Diòcesi. Aquest fet té importants
conseqüències:
• El Pla Pastoral tindrà tant més pes
en l’acció concreta d’un agent de
pastoral, en la mesura en què aquest
agent hagi superat l’individualisme
de veure’s autònom en solitari i hagi
avançat en el veritable esperit de
comunió, que parteix del principi

bàsic que el subjecte original de
tota acció pastoral és l’Església
Diocesana.
•De la mateixa manera que ha estat
elaborat amb esperit de comunió, així
també l’Objectiu Pastoral demana
ésser realitzat amb el mateix esperit.
De res no serviria que es complís
formalment sense una sintonia
cordial amb allò que es pretén
aconseguir.
•El Pla Pastoral assenyala finalitats
que tots hem de compartir i sentirles pròpies. Igualment determina
accions diverses, que pertoquen
a uns o altres en diferent mesura:
s’assenyalen alguns responsables
encarregats que l’acció es faci. Però
tot el que es fa a la diòcesi en nom
seu ho fem tots i tots ens en sentim
coresponsables.
•Això serveix sobretot per les
accions d’entitats que pertanyen a
l’estructura de serveis diocesans,
com ara, les delegacions (que sense
les parròquies o grups no poden
fer res), sinó també per qualsevol
iniciativa parroquial, arxiprestal o de
vicaria.
Sabem que un Pla Pastoral com el present, elaborat per tres anys, ha d’establir
prioritats i oferir un esglaonament lògic
d’objectius i mitjans. Els criteris que s’han
fet servir per aquesta tasca responen a la
pedagogia de la fe i a la lectura de la realitat, la situació concreta eclesial, social i
de la nostra Diòcesi. Es demana, en aquest
sentit, un mínim de confiança; tenim sempre present el principi que tot pla pastoral
s’ha d’aplicar a les situacions concretes,
pensant sempre en les capacitats reals i
possibles de cadascú.
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Alhora, com vàrem fer des del començament de la nostra reflexió, cada curs es
desenvolupa segons tres eixos o crides: a
l’autenticitat de vida, a la transmissió de la
fe, a la reforma d’estructures.
UNA IL·LUMINACIÓ DES DE LA PARAULA
DE DÉU: Jn 15,1-17
El fons teològic i espiritual de l’Objectiu
Pastoral per tres anys s’expressa en la paràbola del cep i les sarments, segons sengles
missatges essencials del passatge evangèlic: “Manteniu-vos en el meu amor” - “Estimeu-vos els uns als altres” - “Doneu fruit”.
+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Primera etapa del Pla Pastoral: Curs
2015-2016
“Manteniu-vos en el meu amor” (Jn 15,9)
Aquest missatge il·luminarà tot el que
farem al llarg del curs. Què significa realment?
Si mirem el context d’aquest verset, el
conjunt del discurs de Jesús entorn a la
imatge del cep i les sarments, no significa que ens hem de mantenir quiets i inamovibles per tal de ser fidels; tampoc no
significa directament que hem d’estimar a
manera d’un manament...
La frase sencera de Jesús és: “Tal com el
Pare m’estima, així us estimo a vosaltres.
Manteniu-vos en el meu amor”. El que vol
Jesús és que visquem de tal manera units
a Ell, que ens deixem estimar pel seu amor,
és a dir, que ens mantinguem “a l’abast del
seu amor”, de la mateixa manera que Ell
roman conscientment i lliurement sostingut per l’amor del Pare.

Per això, lluny de dir-nos que restem
immòbils, ens convida a mantenir-nos ben
vius. És aquest amor el que ens manté
vius, perquè funciona com la saba del cep,
que passa a les sarments i els permet de
conservar la força i produir fruits.
És per això que en un segon moment
les paraules de Jesús ens conviden a estimar: el mateix amor que Ell viu per la seva
vinculació al Pare, ens arriba a nosaltres i,
travessant el nostre cor i la nostra voluntat
lliure, ens fa créixer i donar fruit.
Així creix la nostra Església.
L’Any Jubilar convocat pel papa posa un
accent particular en aquest rostre específic de l’amor cristià que és la misericòrdia
i el perdó. Cal recordar que tota l’Església
viu sostinguda per l’amor misericordiós de
Jesucrist i que, alhora, no té cap altra missió al món que oferir aquest mateix amor
de manera concreta, gratuïta, universal.
+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Conferència en el Simpòsium sobre el
Concili Vaticà II: “L’Església del diàleg i
del servei”
Barcelona, 2-12-2015
“La paraula esdevingué diàleg”
Introducció
Permeteu-me esmentar una prèvia. Vaig
acceptar exposar aquesta breu reflexió, en
primer lloc, perquè la FTC mereix tot el nostre recolzament per petit que sigui; en segon
lloc pel caràcter apassionant del tema proposat. Confesso que, quan tenia accés directe als estudiants de teologia no m’estava de
suggerir la categoria del “diàleg” com a tema

clau per l’elaboració de síntesi teològica – intents certament frustrats, com era d’esperar.
“Diàleg” ha esdevingut una de les paraules – fetitxe que és pertot arreu, tant a
la cultura ambient com al llenguatge eclesial, pastoral o teològic. Però, tret d’algunes filosofies que han assumit el concepte
com uns dels motius centrals en la seva
reflexió, el seu ús fa referència, sobretot,
a una actitud i un comportament pràctic;
de vegades no passa de significar un instrument de negociació política, econòmica
o de mera convivència. Podem dir que en
general fem servir la paraula, sense aprofundir el seu significat.
A nosaltres ens mou una convicció: el
diàleg entès cristianament, és una “existendi forma” eclesial i personal del deixeble de Jesucrist, que inclou totes les dimensions del seu ésser en el món (i paradigmàticament a la glòria); no només com
a compromís moral o estratègia pastoral,
sinó com element definitori o, fins i tot,
ontològic. Aquesta afirmació, com volem
explicar, rau en l’estructura essencialment
dialògica de la Revelació cristiana.
Ens sentim justificats des de DV 2.
“Per la seva bondat i saviesa, plagué a
Déu de revelar-se Ell mateix i fer conèixer
el secret de la seva decisió (cf. Ef 1,9), per
la qual en l’Esperit Sant, l’home té accés
al Pare per mitjà de Crist, Verb fet carn, i
és fet partícip de la naturalesa divina (cf.
Ef 2,18; 2Pe 1,4). Així, amb aquesta revelació, el Déu invisible (Col 1,15; 1Tm 1,17),
per l’abundància de la seva caritat, s’adreça als homes com amics (cf. Ex 33,11; Jn
15,14-15) i conviu amb ells (cf. Ba 3,38),
a fi de convidar-los i acollir-los en la seva
convivència”.
D’entrada direm que aquest bell exordi
de la Constitució Dei Verbum ens endinsa

en el to de conversa amical que té el tracte salvífic del Déu de Jesucrist amb els
homes. Una conversa que té el seu origen
en l’amor, i la seva finalitat en la comunicació convivencial... El text reprodueix,
amb una expressió potser més bíblica,
l’expressió del Vaticà I: “Seipsum revelare et notum facere sacramentum voluntatis suae”. Però sembla que la definició
clàssica de “Revelació” com “locutio Dei”
(Dei Filius, 2, Dz 3004, Vaticà I) o “locutio
Dei atestans” – necessitava ésser completada mitjançant aquesta precisió: Déu
es revela conversant, el seu parlar testimonial pretén arribar a la comunicació,
a la resposta i l’intercanvi; i és en aquest
mateix intercanvi on Ell revela el seu ésser íntim.
El que havia determinat més el text
conciliar van ser les paraules de Ecclesiam
suam de Pau VI:
La revelació, és a dir, la relació sobrenatural que Déu en persona ha pres la iniciativa d’instaurar amb la humanitat, pot
ser representada com un diàleg, en el qual
el Verb de Déu s’expressa en l’encarnació
i, per tant, en l’Evangeli... És en aquesta
conversa de Crist antre els homes, on Déu
dóna a entendre quelcom de si mateix, el
misteri de la seva vida... trinitària (Ell, que
és amor, vol ésser conegut en l’amor). El
diàleg es fa ple i confiat. L’infant hi és convidat, el místic s’hi sacia” (n. 64)
Com no aprofundir en el significat teològic del diàleg per entendre la relació
històrica i transcendent de Déu amb la humanitat?
Límits de la categoria “Diàleg” aplicada
a la revelació cristiana.
A partir de l’afirmació conciliar ens preguntem per la fecunditat teològica de la
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categoria “diàleg” o, fins i tot, per la legitimitat teològica del títol de la present exposició: “la Paraula, el Verb, esdevé diàleg”.
Aquesta qüestió ens fa recordar la reflexió que feia el gran teòleg H. U. von
Balthasar sobre el particular. Com és
sabut, el teòleg de Basilea va cercar un
principi formal i metòdic per tal d’entendre teològicament la Revelació en tota la
seva globalitat. El va trobar en la categoria
del “drama” (Theodramatik. Prolegomena
vol. 1, Einsiedeln, 1973). A l’hora de justificar la seva opció, va mirar d’excloure
altres intents que hi havia al treball teològic contemporani. Així, afirmava: “un
dels plantejaments més fecunds del pensament cristià és aquell que es fonamenta
en el principi del diàleg”.
Després de plànyer-s’hi, perquè sobtadament no se li havia concedit gaire espai
en el marc de la teologia cristiana, assenyalava les grans possibilitats que n’ofereix la història salvífica. El principi dialogal
rau en el mateix inici creacional de l’home
com a ésser personal i lliure; un principi bàsic que és ratificat en l’admirable història
salvífica, on la criatura humana és tractada
com un veritable interlocutor, capaç de rebutjar l’oferta de veritat i salvació que ve
de Déu. Un principi, a més, que explica la
coherència interna del gran misteri de l’Encarnació, l’esdeveniment que fa possible
que a la història humana sigui viscut amb
tota veritat i eficàcia el diàleg etern d’amor
que és al si de la Trinitat. L’experiència humana del diàleg, en tant que intercanvi i
comunicació personal, més enllà del tracte
merament informatiu, ofereix, segons ell,
una gran riquesa conceptual i vital.
Tanmateix, descobreix importants límits metodològics. “En tant que categoria
–afirmarà– no és suficient per a expressar

en tot el seu dramatisme l’esdeveniment
entre Déu i el món, Crist i l’Església, Església i món, home i germà”. El deteriorament
que de fet pateix el diàleg humà i el drama
que va significar l’esdeveniment central de
la Història de la Salvació, és a dir, el rebuig
de la Paraula feta carn pels de casa seva,
el trencament Déu – humanitat pel triomf
de la injustícia en la mort de Crist, tal com
subratlla l’evangelista sant Joan, demostren la insuficiència de la categoria “diàleg”. Tot i així, encara que en un sentit més
ampli, aquesta categoria permetria explicar que “des del silenci glacial de la mort
brolla una nova deu de diàleg, Pasqua i
Pentecosta alhora”. Més aviat el diàleg es
veuria com un moment necessari i intern al
drama. Però aleshores entraríem en un altre nivell, una altra escolta, un altre “eon”,
al qual només es pot accedir mitjançant la
participació en la mort i la resurrecció: “la
darrera paraula del diàleg en el cristià, afirmarà el teòleg de Basilea, no serà cap altra
que el testimoniatge de la seva existència
o de la seva sang.”
Hi tenim doncs una afirmació de les
virtualitats, i dels límits alhora, de la categoria “diàleg” per explicar la Revelació
cristiana. Però no ens acontentem deixant
les coses aquí. La qüestió mereix ésser
aprofundida i ampliada.
Possibilitats de la categoria “Diàleg”
aplicada a la revelació cristiana
Explicar que “la Paraula, el Verb, esdevé
diàleg” i que d’aquesta manera fonamenta una existència cristiana essencialment
dialogant, demana esbrinar breument les
aportacions que forneix la reflexió filosòfica sobre el fenomen en sí del diàleg humà.
Convé recordar que els conceptes “paraula” – “diàleg” – “comunicació” – “co-

munió” tenen cadascun la seva pròpia definició, però que a la pràctica, en el marc
de l’esdeveniment principal, que és la “comunió”, és a dir, en la comunió interpersonal, que designa l’únic fet que es justificaria per ell mateix, els altres tres conceptes
s’impliquen mútuament, cadascú està al
servei dels següents, i hi adquireixen tot el
seu propi sentit i profunditat.
Precisem el títol d’aquesta exposició.
La paraula (el llenguatge) no podrà ella
mateixa esdevenir diàleg, perquè sempre
tindrà un caràcter instrumental respecte
de l’intercanvi intersubjectiu. Sempre és
un “tertium” que fa possible la comunicació. Només en determinades condicions i
en un sentit més ampli que el que li és propi, podrem dir que esdevé diàleg.
Pel que fa al concepte de “diàleg”, direm que des de la tradició socràtica, el
diàleg és un camí d’accés a la veritat, que
es caracteritza per l’intercanvi dialèctic entre els subjectes cercadors (estructura de
preguntes i respostes). El diàleg sempre
pressuposa dos subjectes igualment cercadors, que es reconeixen com a tals, enfront a una realitat que els interessa, que
els supera de fet, però que alhora és possible assolir. A més, el diàleg pressuposa
un espai intermedi, que distingeix (dia) i
alhora permet la comunicació (logos, raó,
paraula), gràcies a la confiança que en tenen tots dos interlocutors.
Des d’aquí parlem de dues maneres
d’entendre el diàleg, segons l’objectiu últim que es pretén assolir. Hi ha un diàleg
que s’entén com a via d’informació i coneixement, on es fa servir només la raó lògica
com a font de coneixement i on la qüestió
d’allò de què es parla preval i és, en certa manera, autònoma respecte la qüestió
dels subjectes que cerquen. En un altre

sentit, el diàleg és un veritable intercanvi o
comunicació de persona a persona, on no
només entra la raó, sinó també totes les
dimensions essencials personals i on els
subjectes d’ambdós interlocutors ocupen
el primer pla de l’interès. El diàleg així descriu les vicissituds existencials d’acció i
reacció en una recerca comuna. En tot cas,
l’estructura dialògica (pregunta resposta)
trenca els límits de l’afirmació merament
propositiva o impositiva, obrint espais de
recerca i llibertat.
Per aquest motiu el concepte de diàleg
ens porta necessàriament al de “comunicació interpersonal”. Quan aquesta comunicació intersubjectiva és qüestionada, ho
és igualment la possibilitat del diàleg. No
cal evocar aquí les experiències de solitud
psicològica i sociològica, fins i tot metafísica, els sentiments de “massa”, les existències aïllades i enfrontades, les víctimes de
la negació del “tu” entès com a problema
o com a objecte d’explotació... I, el que
és allò de més important, la justificació
teòrica d’un solipsisme, d’un subjectivisme tancat, que entra amb la modernitat
(encara que els seus orígens llunyans es
poden trobar amb el nominalisme), d’ençà que el subjecte de l’idealisme, el “jo”,
pensant i congnoscent, s’erigeix en font de
tota veritat i certesa, on no hi cap l’altre
“jo” extern, si no és reduït a objecte, si la
unió no esdevé fusió o absorció... Tots sabem que aquestes maneres de pensar no
poden donar raó d’un veritable encontre
personal de dos subjectes lliures, distints i
autònoms (i val a dir que, per això mateix,
han conduït a posicions atees o deistes
immanentistes).
En aquest sentit, resulta d’extraordinari
interès l’estudi del teòleg Bruno Forte, “In
ascolto dell’Altro. Filosofia e rivelazione”
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(Brescia 1995). L’autor parteix de l’afirmació que avui, havent assistit a la crisi
de la ideologia, pròpia de la modernitat,
i assistint al nihilisme de la postmodernitat, la gran qüestió que a tots ens afecta
és talment la presència de l’altre, diferent
i interpel·lant. Aleshores realitza un lúcid
diàleg amb un seguit d’autors representatius, des de Hegel fins a Bonhoeffer,
passant per Jaspers, Barth, Mounier, Nietzsche, etc., esbrinant en ells les possibilitats
o no de la revelació i acolliment de l’altre
com esdeveniment il·luminador.
Tots els corrents de pensament modern
que han aprofundit en la relació interpersonal han hagut de esbrinar la naturalesa i les possibilitats del diàleg. A aquest
punt s’ha arribat des de la fenomenologia
(Husserl), l’hermenèutica (Ricoeur, Gadamer), l’ètica (Apel i Habermas) i, sobretot,
des del personalisme, que, tenint com a
objecte central de la seva investigació la
intersubjectivitat, estableix una veritable
antropologia del diàleg (M. Buber). Per
al nostre propòsit, assumim els plantejaments personalistes com més genuïns i
més adients. Ens referim a aquells plantejaments que miren de superar l’objectivació i cosificació de l’altre, fent del diàleg moment de trobada de dos subjectes
personals, a l’interior de la reciprocitat, la
responsabilitat, l’acceptació i la igualtat.
El diàleg entès així inclou una exigència
ètica, que no és aplicable a tots els àmbits
de la relació humana social (economia, ciència, política, etc.), però sí que dóna idea
del que és la persona humana en la seva
essència més íntima: encontre, recerca de
l’altre i amb l’altre, comunió, etc.
Per nosaltres el diàleg, sobretot, és
comunicació de les existències personals
(Ignace Lepp) o, si es vol, reciprocitat de

les consciències (Nédoncelle). Més concretament, com hem dit abans, entendrem
el diàleg com un moment intern de la comunicació de les existències veritablement personals. La importància d’aquesta
afirmació en el marc de la nostra reflexió
només es pot mesurar, si tenim present la
mútua implicació dels quatres conceptes
assenyalats, des de la paraula fins a la comunió. Afirmem que ni la solitud del “jo”,
ni l’altre subjecte com “obstacle”, no són
sinó factors necessaris pel reconeixement
d’un mateix, i aquest reconeixement no
seria possible si el “no jo” fos simplement
objecte.
Tot i així no ha faltat, entre els que signarien aquesta tesi, qui afirma que només
entre éssers humans és possible la comunicació autèntica, en raó de la igualtat
radical dels interlocutors i la necessitat
de mediació mundana. Així mateix, no ha
faltat qui llançà el problema que hi ha en
pensar i viure la diferència radical del diàleg entre el jo i el tu i el jo i el Tu absolut.
Nosaltres pel contrari, anem més enllà.
Ens identifiquem amb aquelles posicions
que afirmen que l’única possibilitat de donar raó plena de l’autèntica relació personal –i per tant del diàleg – és afirmar l’existència del Déu personal, creador i interlocutor de l’home. Ens adherim a aquells
raonaments filosòfics i teològics que, tot
denunciant els límits del subjecte tancat
en la seva solitud, propi de l’idealisme
modern, afirmen el diàleg amb el jo transcendent com l’única possibilitat del diàleg
intersubjectiu humà. Assenyalem, com
particularment significatius pel nostre
propòsit les filosofies d’Emil Brunner, per
al qual la constitució “teomòrfica” de l’ésser humà fa que aquest només assoleixi el
propi ésser persona mitjançant la seva res-

posta (la seva responsabilitat) davant Déu
que l’interpel·la i el crida a l’automanifestació per presència i paraula també davant
el germà; i de Ferdinand Ebner, per al qual
la vida de l’esperit només és real com relació responsable jo – tu, que es realitza
en la condició d’ésser capaç de paraula i
diàleg, un diàleg plenament efectiu en la
relació home – Déu. Així mateix en l’àmbit
més teològic, Dietrich Bonhoeffer i H. U.
von Balthasar.
La trinitat i l’encarnació del Verb, fonaments de la revelació cristiana com a diàleg.
Partim de l’afirmació conciliar que la
Revelació s’entén com una relació interpersonal. Les objeccions fetes des de la
filosofia, però, a la pretensió d’aplicació
de la categoria “diàleg” a la relació home –
Déu són, d’alguna manera, certes. És certa aquesta objecció sobretot si entenem
“Déu” com el déu absolut dels filòsofs.
Una altra qüestió és si aquesta relació
home – Déu parteix del principi “La Paraula s’ha fet carn” (Jn 1,14).
Els professors José Luis Vázquez Borau,
i Urbano Ferrer Santos a la introducció
de La reciprocidad de las conciencias, de
Maurice Nédoncelle, subratllen un punt
essencial de la tesi d’aquest autor: partint
de les exigències filosòfiques i vitals de la
intersubjectivitat, podem afirmar que:
“la comunitat només esdevé efectiva,
quan s’obre de ple, un cop instaurada la
comunitat interpersonal Déu – home, en
la qual la humanització de Déu correspon
a la divinització de l’home en Crist... (Així)
la persona, la comunió – comunicació, la
reciprocitat, la consciència comunal i el
‘nosaltres’, són el constitutiu metafísic de
la persona mitjançant l’activitat de l’amor;

i aquest és el distintiu ontològic de la persona”.
Entrem en el terreny específicament teològic. Això demana dues precisions:
1ª El nostre punt de partida és la Revelació, encara que la reflexió filosòfica ens
hagi dut a les seves portes i busquem la
seva correspondència. Concretament busquem què significa per a la qüestió del diàleg, el fet que “la Paraula s’hagi fet carn”.
Hem de recordar, però, que ens situem en
el món de l’analogia conceptual i lingüística.
2ª Ens endinsem en el que algú ha anomenat “la semàntica del misteri”. Com tothom sap, la fe cristiana es va “inculturar”
en el pensament, el llenguatge i la semàntica grega. Però de fet, pròpiament parlant, més que una “hel·lenització” de la fe,
el que va resultar va ser una cristianització
del llenguatge, una real transformació i
re – creació de les paraules, adaptant-les
per tal que el seu significat fos adequat
al misteri. Això es va donar d’una manera
paradigmàtica precisament en el marc de
la reflexió trinitària i cristològica amb el
terme “persona” i els seus correlatius “naturalesa, paraula, diàleg, etc.”
El diàleg que és la Trinitat.
Estem, per tant, davant el misteri de
la Trinitat tal com se’ns ha revelat en Jesucrist. Hi parlarem de paraula – diàleg –
comunicació – comunió. Segons aquesta
“nova semàntica del misteri” diem que,
pel Verb etern de Déu hi ha un diàleg
perfecte i infinit intratrinitari en l’Esperit
d’amor i comunió.
Donem un pas més endavant, recordant
especialment l’exposició que feia J. Ratzinger de l’origen del concepte “persona” a la
nostra cultura occidental: segons resulta
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d’investigacions filològiques i històriques
va ser precisament el concepte diàleg,
aplicat a la relació de les tres persones al
si de la Trinitat, l’origen del concepte de
“persona”. Existia en la literatura grega (i
també, segons sembla, en la jueva) la pràctica de la “prosopografia”, per narrar un
fet o transmetre un pensament. Aquesta
tàctica consistia en introduir en la narració
un diàleg entre personatges, representant
cadascú el seu “rol” (prosopon). Quan els
Sants Pares llegien la Bíblia, s’adonaven
que no només és plena del diàleg Déu –
home, sinó que també s’hi troba el conegut plural diví, el “nosaltres” de Déu i les
expressions on sembla que Déu parla amb
si mateix com si fos un altre. La conclusió
era doble: per un costat, que, tractant-se
de Déu, aquest intercanvi intern, no només
denotaven “rols” diferents, sinó persones
reals (Tertulià, s. II-III); per l’altre, que l’ésser personal en relació, tal com es dóna
a la Trinitat esdevenia paradigma de tot
el que significa “persona”, concretament
que “persona” vol dir essencial relació a
l’altre, l’acte mateix de relació i de donació en l’amor (s. IV-V, St. Agustí). Amb allò
s’explicava analògicament la vida interna
de la Trinitat, que se’ns havia revelat a la
Història de la Salvació. En conseqüència,
el descobriment que “la Trinitat és diàleg”,
va ser condició prèvia per afirmar que en
Déu hi ha tres persones.
“El concepte de persona expressa, des
del seu origen, l’idea del diàleg. Fa referència a Déu com un ésser que viu en la paraula i es manté en ella com un Jo i un Tu i un
Nosaltres. Aquest coneixement del que és
Déu ha fet conèixer a l’home la seva pròpia
essència... La persona (ja) no descansa en
l’acte de la substància, sinó en l’àmbit d’allò
dialògic, d’estar relacionat l’un a l’altre.”

“Estar relacionat a l’altre” vol dir ésser
d’un altre i ésser per a un altre (concepte
joànic d’“enviat”). El mateix concepte de
“logos” (paraula) aplicat a Jesucrist voldrà
dir que el seu ésser es defineix pel fet de
provenir del Pare i tornar a Ell.
El diàleg en Jesucrist
Sota aquesta perspectiva, la creació de
la persona humana “a imatge i semblança
de Déu” no voldrà dir més que la Trinitat
posa a la terra un ésser destinat a la comunió d’amor amb ella, viscuda en el diàleg
interpersonal etern.
Aquesta mateixa manera d’entendre la
persona resulta igualment il·luminadora a
l’hora de donar raó del dogma de la unió
hipostàtica: què vol dir que en l’única
persona de Crist hi ha dues naturaleses?
La resposta passa per la superació de la
teologia “essencialista” – hereva d’una
transposició de la filosofia clàssica – per
tal d’incorporar les categories existencials
i personalistes, pròpies del llenguatge bíblic i de la reflexió que hem esbossat. Jesucrist, en lloc d’ésser considerat només
com una simple “excepció” de la humanitat, n’és precisament la seva plenitud, en
revelar la veritable essència humana.
Perquè l’essència de la persona humana se’ns ha revelat com relació de diàleg
també en Jesucrist. És propi de l’esperit
humà (enfront a la simple matèria) la necessitat i la capacitat d’autotranscendència vers l’altre diferent. Val a dir, autotranscendència radical vers l’altre radicalment
diferent, vers l’altre absolutament transcendent: quan més l’home és capaç d’anar
més enllà de si mateix, per tal de viure en i
per a l’altre, en aquest cas Déu, més és ell
mateix. En Jesucrist l’ésser per i en el Pare,
és la culminació del seu ésser humà.

Donem un pas més. L’ésser relatiu de
Jesús vers el Pare és la realització concreta i històrica, en les circumstàncies terrenes, del diàleg intratrinitari. Aquest diàleg
inclou la paraula oferta, donada, i la resposta adient. El fet de l’Encarnació significa l’esdeveniment central a la història,
segons el qual la humanitat, amb tota la
seva contingència, limitació i debilitat, és
introduïda en aquest lluminós diàleg, al
qual era destinada des de l’inici. El primer
Adam, creat per a l’autotranscendència i el
diàleg, que parlava com amic amb el seu
creador, “passejant pel jardí del paradís”,
i que va perdre la felicitat, tot just tancantse i negant-se a transcendir-se per amor,
ara en el nou Adam ha tornat al diàleg i
s’ha trobat a si mateix.
Tota la Història de la Salvació, la general i la particular, és dialògica: hi havia la
Paraula de Déu, la Llei, la Promesa, l’Aliança, la Paraula profètica, etc..; hi havia la
resposta humana en el culte, l’obediència,
la vida moral... Però el cimal, la plenitud
única, arribarà en Jesucrist. Veiem aquí
que l’immens diàleg de l’universal de la
humanitat és comprès i sintetitzat paradigmàticament en el concret de Jesús de
Natzaret. En Ell paraula i resposta esdevenen carn. Començant per les seves paraules, les seves pregàries específiques (com
ara el salms en la seva pregària), passant
per totes les seves obres, accions internes
i externes, fins al punt central de la seva
vida terrena, que fou la Mort i Resurrecció,
esdevé Paraula dirigida a tota la humanitat
i resposta d’aquesta mateixa humanitat.
El diàleg de la redempció
Si el caràcter dialogal defineix la persona de Jesucrist és lògic pensar que la
seva obra salvadora, sentit de tota la seva

existència entre nosaltres, inclogui, per
dir-ho així, el perfecte “diàleg salvador”,
aquelles paraules i respostes que manifesten la perfecta llibertat. Ens preguntem
en aquest sentit: quin diàleg correspon a
la seva obra redemptora?
Podem entendre la redempció com el
fet de tornar a Déu, en nom de tots els homes i dones de tots els temps, la resposta d’amor adequada a l’amor que Déu ha
ofert a la humanitat des de la creació i al
llarg de tota la història. Els mils i mils de
sacrificis que es varen oferir a Déu per part
de la humanitat i pel poble escollit abans
i després de la seva prescripció legal, no
volien més que complir amb aquest deure. Però ja a l’etapa anterior a la vinguda
de Jesús, el fidel copsava la impossibilitat
de realitzar aquesta pretensió: la multitud
dels sacrificis rituals no poden respondre a
l’amor que Déu ens té, ni pel que fa a la vàlua de l’ofrena, ni pel que fa a l’oferent. Així
ho expressaran palesament, per exemple,
els diàlegs oracionals dels salms 49 (50)
i 39(40): “Acceptaré vedells de casa teva
o bocs dels teus ramats?.. Ofereix-me víctimes d’acció de gràcies, compleix el que
has promès a l’Altíssim”; “Tu m’has dit a
cau d’orella que no vols oblacions ni sacrificis, que no demanes holocaust ni expiació. Per això et dic: ‘A tu em presento, en el
llibre hi ha escrit el que has fet per mi. Déu
meu, vull fer la teva voluntat’”.
La Carta als Hebreus, considerant la
frustració d’aquest diàleg durant segles,
veu que ha esdevingut acomplert plenament en Jesucrist. Cita el Sal 39(40) afegint una petita, però significativa variant:
“Crist diu a Déu: No has volgut sacrificis
ni oblacions, però m’has format un cos; no
t’has complagut en holocaustos ni en sacrificis pel pecat. Per això t’he dit: A tu em
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presento. En el llibre hi ha escrit de mi que
vull fer, oh Déu, la teva voluntat” (10, 6-7).
El diàleg redemptor és aquest i només
aquest: és el diàleg que reflecteix l’obra
suprema de Jesús, val a dir, el lliurament
de si mateix, l’obediència de cor, per amor,
materialitzada en l’ofrena sacrificial del
seu propi cos a la Creu. Des d’aquí resten
il·luminats altres diàlegs oracionals de Jesús, com ara, la pregària de Getsemaní o la
mateixa oració sacerdotal de Jn 17.
Nota explicativa: Arribats a aquest punt,
aclarim la profunditat del que significa el
diàleg, alhora que resten il·luminats tant
l’Encarnació com el silenci, eloqüent i redemptor, de Crist a la Creu. El llenguatge,
la paraula, té un caràcter instrumental en
el diàleg, el qual essencialment és comunicació d’existències. Quan la comunicació
es realitza en unitat, transparència i immediatesa absolutes, llavors el llenguatge no
és necessari (p. ex. a l’interior de la Trinitat; o el silenci en l’experiència mística).
En aquests casos es podrà parlar de “paraula”, però només en un sentit analògic,
no com un “tertium” en la comunicació,
sinó com la mateixa persona en comunicació absoluta de si mateix. En efecte, la
paraula en el marc de la comunicació que
li és propi, acompleix la doble funció d’expressió d’un contingut “interior” i de vehicle per arribar a l’altre, tot fent-se accessible (intel·ligible) al seu interior. Per això
podem dir que la paraula assoleix el seu
cimal de sentit, quan és capaç d’expressar
tot el que és el subjecte que parla i arriba
a l’altre subjecte en perfecta sintonia amb
la seva capacitat d’entendre, fins i tot en
perfecta empatia de vida. Perquè la comunicació lingüística arribi a ser comunicació
d’unió i fins i tot d’amor, el subjecte que
parla ha de “donar-se” tot en la paraula i

el subjecte receptor ha d’acollir amb obertura absoluta. Llavors la paraula com a tal
desapareix, per deixar pas al tu a tu en
abandó total.
El fet que al centre de la història, quan
la humanitat recupera el seu propi ésser,
la llibertat i la salvació, hi hagi aquest diàleg, vol dir que l’existència dialògica, la
forma dialògica de viure, és essencial a
la Història de la Salvació i que la forma i
el contingut d’aquest diàleg concret de
Jesús amb el Pare en l’Esperit esdevé paradigma de tot diàleg entre Déu i l’home.
Entendrem el diàleg, per tant, como intercanvi d’existències personals, sigui amb
paraules, que objectiven la interioritat de
Déu o de l’home, sigui amb el silenci tan
eloqüent o més que aquelles, sempre que
expressi donació d’amor.
El diàleg a l’Església
Pel que hem dit fins ara, res no pot estranyar que el diàleg farceixi tota la vida
del deixeble de Jesucrist. Des del bell començament del seu seguiment a Crist, val
a dir, el seu acte de fe, el que fa el deixeble
és respondre.
“Hom ha de donar a Déu que es revela l’obediència de la fe, per la qual l’home
s’ofereix lliurement tot sencer a Déu fent
‘plena submissió d’enteniment i de voluntat a Déu que es revela’ (Vat I, Dei Flius, 3)
i assentint voluntàriament a la revelació
donada per Ell” (DV 5)
En continuïtat amb el n. 2, la D.V. segueix entenent el cristianisme com un immens diàleg de salvació (Ecclesiam Suam).
Seguim en la perspectiva personalista: és
a Déu a qui s’adreça l’obediència, més que
a “allò revelat” (Escriptura, magisteri, etc.)
i l’obsequi és ple (de tota la persona: “intellectus et voluntatis obsequium”).

I no el veiem aquest deixeble, sinó formant part del Poble de Déu, que al seu
torn és constituït com a tal en el diàleg
amb el seu Senyor. És l’Església “confessant”, aquella que professa la fe per boca
de Pere i arriba a nosaltres per successió
apostòlica. Així, parlarem d’una existència
no només individual, sinó sobre tot eclesial, absolutament determinada pel diàleg.
La figura que expressarà millor aquest fet
serà la imatge matrimonial: l’Església es
constitueix, viu i creix, mitjançant el seu
diàleg d’amor, propi de l’esposa amb el
seu espòs. Ell la purifica i recrea constantment amb la seva Paraula i Ella es troba a
si mateixa i es renova responent amb el
seu amor.
1) Així tenim, en primer lloc, a manera
de fonament i font de tots els altres àmbits de diàleg, aquell sublim, la trobada
d’amor, que es justifica per ell mateix: el
tracte amb Déu que és l’oració cristiana en
totes les seves formes i en la seva expressió perfecta que és la litúrgia.
Hem dit que la perfecció i plenitud de
diàleg Déu – home es realitza en Jesucrist.
La pregària cristiana, individual o litúrgica,
serà no tant una imitació del que va dir o
fer Jesús, com la continuïtat en el temps
d’aquell mateix diàleg. Que la Paraula
esdevingui diàleg assoleix un punt cimal
en la pregària: de fet, la pregària és considerada impossible pels contraris al Déu
cristià i romanen tancats (afirmant-lo o
negant-lo) en el Déu dels filòsofs (Aristòtil)... Particularment la litúrgia consistirà
en la pregària – diàleg de Jesucrist present
i viu en la comunitat històrica. Jesucrist,
l’existència del qual no fou altra cosa que
la realització en la història i en el món del
diàleg intratrinitari fins al lliurament de si
mateix per amor en la Creu, prolonga en el

temps aquest mateix diàleg quan per mitjà
del seu Esperit segueix tornant al Pare la
humanitat i el món sencer. És la profunditat de la teologia de la litúrgia que ens va
exposar Romano Guardini i ens recordava
el papa Ratzinger. Tot mirant la necessària
continuïtat celebració i vida, com dos moments de la mateixa litúrgia, parlarà sant
Pau de “culte veritable” o “culte raonable”
o “culte espiritual” (literalment “racional”, “mental”, segons traduccions de la
expressió “logike latreía”), per designar
l’oferiment d’un mateix en sacrifici “sant i
vivent”, que el cristià ha de fer a la seva
vida: d’aquesta manera el cristià “s’ajusta a Déu, es fa paraula adient a la Paraula
que és el Verb de Déu. La litúrgia és per
això essencialment dialogal, fins i tot en la
seva estructura formal.
En aquest punt fem notar allò que expressava gràficament el teòleg Bruno Forte en la seva obra, abans citada, “A la escucha del Otro”: cal anar “de l’ateu resar a
un Déu, al cristià resar en Déu”:
“La pregària és alhora el diàleg de Déu
amb Déu en el cor de l’home i l’entrada
de l’orant en la Trinitat divina: el cristià no
prega a un Déu, sinó que prega en Déu”.
La doxologia final de la pregària eucarística, “Per impsum et cum ipso et in ipso
est tibi Deo Patri ominipotenti, in unitate
Spiritus Sancti, omnis honor et gloria” expressa talment l’essència dialogal i trinitària de tota la litúrgia.
Podem dir que aquesta paraula litúrgica expressa tot el que l’Església diu de
paraula i existencialment a la Trinitat: retre “omnis honor et glòria” a la Trinitat és
la resposta existencial de tota l’Església,
que, segons la coneguda cita de St. Joan
Crisòstom, recollida al número 4 de la
Lumen Gentium, és “el poble unificat des
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de la unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit
Sant”.
2) En segon lloc hi ha el diàleg fratern a
l’interior de la comunitat eclesial. Així com
la comunió fraterna a l’Església procedeix
de la comunió intratrinitària, així també
el diàleg entre els seus membres. Aquest
diàleg, en efecte, forma part de l’intercanvi d’amor mutu i constitueix un factor essencial d’aquella comunió. Un diàleg que
constitueix una de les “encarnacions” de
l’Esperit d’amor, farcint les més variades
maneres de relació entre germans que caminen plegats. Hi exhorta sant Pau insistentment:
“Que la paraula de Crist habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa; instruïu-vos
i encamineu-vos els uns als altres en tota
mena de saviesa; moguts per la gràcia
de Déu, canteu-li en els vostres cors amb
salms, himnes i càntics de l’Esperit. Tot
allò que feu, sigui de paraula, sigui d’obra,
feu-ho en nom de Jesús, el Senyor, donant
gràcies per mitjà d’ell a Déu Pare” (Col
3,16-17)
Entenem que aquest genitiu “paraula
de Crist” també es pot interpretar en sentit
subjectiu: el diàleg fratern a l’interior de la
comunitat ha de ser el mateix Jesucrist que
comunica i intercanvia les existències dels
germans (“feu-ho tot en nom de Jesús, el
Senyor”).
3) En tercer lloc hi ha el diàleg evangelitzador. Per ell la paraula del deixeble segueix el camí fet pel Verb de Déu penetrant
la humanitat, i esdevé anunci, per iniciativa divina, s’encarna en la història i espera
resposta de fe. Potser el punt de partida
d’aquest diàleg sigui la pregunta (plany,
queixa) de la persona humana davant la
contradicció i el sense sentit. I la resposta completa no podrà ser cap altra que la

Paraula feta carn “lliurada a les mans de la
humanitat en un gest d’amor humil i perfecte”. Amb la qual cosa, la paraula evangelitzadora “haurà de ser suficientment
humil i amant, com per transparentar la
Paraula”. Aquest diàleg inclourà, naturalment, tots els diàlegs que l’evangelització
provoca, com ara, aquell que fa possible la
inculturació de la fe, la cristianització de la
cultura, la transformació social...
4) Però, ¿podem parlar de diàleg del
cristià també com a mitjà de recerca de la
veritat, una recerca que es faria tant a l’interior de l’Església, entre creients, com en
un diàleg amb els no creients? El diàleg en
el camí de recerca de la Veritat dut a terme
entre cristians és un fet constant i desitjable: seria un cas concret del que hem dit,
formaria part de la relació d’ajuda fraterna
en una comunitat tota ella en camí.
5) I què dir del diàleg exterior a la pròpia comunitat? És coneguda l’objecció
que alguns, des de posicions agnòstiques
o atees, posen a la possibilitat de diàleg
amb creients, basant-se en el fet que els
cristians creuen en dogmes: aquesta creença estaria en contradicció amb l’exercici de la raó critica, la qual cosa privaria al
diàleg de l’espai comú necessari. Els fets
contradiuen aquesta opinió. Recordem la
gran quantitat d’obres a la tradició cristiana que han adoptat la forma literària
del diàleg. Triem la presència abundant
d’aquesta forma literària en els escrits de
sant Agustí, sens dubte sota la influència
de la tradició platònica, però també com a
reflex fidel de l’estructura essencialment
dialogal que ell va descobrir a la Història
de la Salvació. Cal recordar aquí els coneguts “Diàlegs de Cassiciacum”, on entren
com interlocutors Mònica, Licenci, Trigeci i
Alipi: d’ells van néixer Contra academicos,

De beata vita, i De ordine, que, junt als Soliloquis formen els escrits del temps immediatament anterior a la conversió. Per als
coneixedors de l’itinerari agustinià no cal
recordar la importància d’aquest temps,
tot just sis mesos (9-386 a 3-387), i per
tant, com és de significatiu el fet d’introduir la forma de diàleg en la seva recerca
de la veritat, precisament quan es tracta
de dialogar (“filosòficament”) amb la filosofia.
Dues conviccions, arrelades a la nostra
fe, fonamenten la defensa de la possibilitat del diàleg amb la filosofia i el pensament del món en general. Per un costat,
l’afirmació de la vàlua de la raó humana
per accedir a la Veritat (cf. Veritatis Splendor, de Joan Pau II); i, per l’altre, el mateix
concepte de raó humana, entesa com creadora, no d’espai tancat, sinó com a “finestra” oberta a un espai transcendent, precisament com a raó dialògica (J. Ratzinger).
Conclusió
El 6 d’agost de 1964, el papa Pau VI,
quinze mesos abans de la Constitució
sobre la Revelació Divina, publica la seva
encíclica Ecclesiam suam. Podem dir que
és la “carta magna” del diàleg catòlic. Sis
característiques té aquest diàleg, segons
el papa: 1) Déu pren la iniciativa (com el
seu amor). 2) Neix de la caritat. 3) No respon a càlculs, sinó que és esdeveniment
gratuït. 4) Assumeix la llibertat de la persona humana, que pot acceptar o no. 5) És
universal per voluntat de Déu (1Tm 2,4), i
6) Respon a una dinàmica progressiva.
A l’hora de traduir aquest diàleg a la
missió evangelitzadora de l’Església, se’n
derivaran un sèrie d’actituds i conductes
pedagògiques: a) L’encarnació (“des de
fora no se salva el món”: ES 102). b) Llen-

guatge intel·ligible. c) Escoltar Déu i els
germans amb empatia.
Podem dir que en aquesta encíclica
“l’Església es fa col·loqui” (ES 27) i, pel
que fa al seu efecte en la praxi eclesial,
demanarà una determinada “actitud pastoral”:
“Aquesta forma de relació exigeix, per
part del qui la fa, propòsit de correcció,
d’estima, de simpatia i de bondat; exclou
la condemnació apriorística, la polèmica
ofensiva i habitual, la vanitat de la conversa inútil. Si és veritat que no mira d’obtenir
immediatament la conversió de l’interlocutor, perquè respecta la seva dignitat i la
seva llibertat, cerca, tanmateix, el seu profit i voldria disposar-lo a una comunió més
plena de sentiments i conviccions.” (ES 30)
Ens sembla adient concloure la nostra
reflexió esmentant l’argument d’aquesta
encíclica, la lectura de la qual avui resulta
inexcusable. Però ho fem transformantnos en testimonis d’aquella conversa entre Pau VI i Jean Guitton, continguda en
l’obra que el filòsof va publicar amb tant
d’afecte: “Diàlegs amb Pau VI”. El seu capítol 10è està dedicat precisament a l’encíclica Ecclesiam Suam i es titula “Diàleg
sobre el diàleg”. Hi trobem els assumptes
clau que ens hem plantejat.
 Què significa el diàleg a l’Església.
“El diàleg de Pau VI és molt més que
el diàleg! Aquesta paraula esdevé en ell
una paraula – mirall de tot, un sol, un pivot (una base), un galfó, una font, una llar,
un misteri, una suma de pensaments, un
món de possibilitats... Es tracta de cercar
la veritat en l’altre i en si mateix; d’entrar
constantment en contacte amb un esperit
diferent, però igualment amant de la veritat: en la seva exactitud, la seva puresa, jo
diria en el seu matís suprem”.
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El filòsof exposa el seu concepte de diàleg, en continuïtat amb Lacordaire (“no
cerco de convèncer l’altre del seu error,
sinó d’unir-me a ell en una veritat més
alta”), confrontant-lo amb la dialèctica
(generació necessària de síntesi, on l’altre
desapareix):
“El diàleg, en tant que confrontació de
dos, amics de la veritat eterna, és un exercici lliure, on cadascú jura a l’altre no cedir,
que no sigui a la llum”.
 Per què el diàleg a l’Església.
No sense simpàtica ironia, el papa el
repta a plantejar objeccions.
Com afirma la Ecclesiam suam, el diàleg no és cap feblesa: Jesús adolescent,
dialogant amb els doctors, feia allò indispensable, escoltar, per la qual cosa basta
estimar. El diàleg no és un sistema, sinó un
mètode.
 Com es possible el diàleg autèntic.
Però, com assegurar la igualtat que demana el diàleg? El papa respondrà amb
dues afirmacions cabdals:
“Un acte de pur amor, per exemple,
iguala immediatament el pecador i el pur.
El mateix amor absolut d’allò vertader
iguala tot just aquells que sincerament el
busquen plegats”
(Fins i tot els creients), “tot i posseir la
veritat de la fe, són alhora com desposseïts pel turment de posseir-la cada dia
d’una manera més pura i perfecta”.
Però encara una altra objecció. El diàleg
demana una base comuna sobre la qual
bastir la recerca (els tres cercles de persones en relació a la fe, que assenyala l’encíclica): ¿com afrontar el risc que aquest
mínim comú esdevingui l’objectiu, prèvia
renúncia de tot allò particular, per exemple, restant un humanisme ètic de valors
com justícia, drets, etc.? Respon el papa:

“No seria vertader diàleg aquell que
buidés la Veritat d’allò que li és essencial”
(La nostra fe és ferma i exigent) “El diàleg no consisteix a cedir a aquell que té
menys. Fer-se tot a tots, no és renunciar
a tot per tal de ser tots” (No confondre
exigències divines amb obligacions humanes) “Per a una humanitat plenament
conscient, adulta i sovint adversa, la predicació que sigui monòleg no basta. Cal escoltar l’altre, situar-se en el seu lloc, com
feia ja sant Pau amb el món grec, imatge
del nostre”.
 El diàleg en el marc de la relació Església – món.
Pel que fa al diàleg pròpiament evangelitzador en el context de la relació Església
– món, Pau VI afirmarà la necessitat de dos
moviments: de la perifèria al centre i del
centre a la perifèria.
“Són com dues fases d’una respiració.
Cal emprar-les alhora i sempre, encara que
amb un cert ordre”.
En el moviment d’anada al món, aquest
pot semblar seductor enfront a la imatge
de l’Església, de la qual només es veuen
defectes. Però
“Per donar l’Església al món, cal que
abans l’Església sigui viva, val a dir, comunitat unida, fraterna... pastors i fidels”
El model segueix sent el diàleg de
sant Pau a l’Areòpag: amb el primer moviment, l’apòstol viu empatia, adaptació
del llenguatge, gradualitat... practica el
que demana l’agape (1Co 13); amb el segon moviment, ell va des de la riquesa
de la fe (que sempre supera el món) al
món mateix, plantant llavors, confiant,
mirant a cada moment què pot anar
“suportant” el món de la veritat divina:
aleshores ell s’adapta i, com Déu, esdevé educador.

“I alhora que ensenya, troba , assimila
tot el que és just i bo. I tot el que és vertader, ell el porta al grau més alt de veritat,
integrant-lo en la veritat més plena. El que
és humà, ho sent més humà portant-lo a
l’esfera de la santedat”.
Compartim, doncs, aquella convicció,
que fonamenta tot diàleg, i que va formular sant Agustí: “Busquem amb desig
de trobar i trobem amb desig de buscar
encara més”. Aquesta fou la cita central
del discurs de cloenda del Concili Vaticà
II, que pronuncià Pau VI, quan deia, ara fa
cinquanta anys:
“Sortosos aquells que, posseint la veritat, encara la busquen, a fi de renovar-la,
aprofundir-la, donar-la als altres. Sortosos
els qui, no havent-la trobada, caminen
vers ella amb un cor sincer: que busquin la
llum de demà amb la llum d’avui, fins a la
plenitud de la llum”.
+ Agustí Cortés Soriano.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Entrevista per a Catalunya Cristiana 2012-2015
«Somio una Església viva en comunió»
Per Carme Munté
Fa onze anys que Agustí Cortés va deixar Eivissa per convertir-se en el primer
bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Durant
aquest temps una de les prioritats ha estat
crear consciència diocesana. Reconeix que
no és fàcil, però que es va fent camí. Acaba
de presentar el pla pastoral 2015-2018 que
sens dubte hi ajudarà: Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. La seqüència del pla
pastoral és viure l’amor misericordiós de

Déu, compartir aquest amor en comunitat
amb els germans i testimoniar-lo arreu.
Per què el cep i les sarments?
Buscàvem una imatge que expressés,
d’una banda, el fet comunitari d’una diòcesi que es planteja el futur i, de l’altra, la
interrelació dels seus membres que han
de participar de la mateixa saba. A més, és
una imatge que sintonitza amb el paisatge
que majoritàriament tenim al territori. El
capítol 15 de l’evangeli de sant Joan marca
els tres moments bàsics del pla pastoral:
Manteniu-vos en el meu amor, Estimeuvos els uns als altres i Us he confiat la missió d’anar pertot arreu i donar fruit.
Una de les prioritats és la sinodalitat?
Ha estat una preocupació des del primer moment. El camí sinodal vol dir que
caminem uns al costat dels altres. Si bé
orgànicament cadascú té la seva funció i
carisma, hi ha una vivència profunda de
caminar plegats.
La gènesi del pla pastoral n’és una
mostra?
Sí, perquè el pla pastoral ha estat elaborat sobre la base d’un any de reflexió
conjunta. Coincidint amb el desè aniversari de la diòcesi, vam fer una enquesta
a persones, grups, entitats, moviments,
parròquies… Ens va sorprendre que en
molts casos no es coneixia la diòcesi, no
se sabia què volia dir una delegació diocesana o com s’organitzava una vicaria,
un arxiprestat… Per tant, això ens va esperonar a divulgar què és la diòcesi i, sobre
aquesta base, cada laic, religiós i prevere
proposava millores quant a autenticitat de
vida, evangelització i renovació d’estructures. Aquests tres eixos bàsics corresponen
al pla pastoral.
En aquesta Església més sinodal i coresponsable, quin és el paper del bisbe?
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En primer lloc és pont de comunió i
d’unitat. Com que l’Esperit parla a través de cadascun dels laics, ha de recollir
aquesta força i donar-li cohesió, unitat i
eficàcia. El bisbe no s’ha de limitar a veure
què diuen, sinó que també ha de motivar,
animar i fer caminar. Ell mateix s’ha de fer
un punt de referència dels germans que
caminen. En tercer lloc, el bisbe, si troba
que hi ha un element fora de la comunió
dels germans, ha de corregir la situació.
Són tres tasques pròpies del bisbe: comunió del que hi ha, animació del que hi ha
d’haver i preservació de la unitat de tot el
poble.
Quina valoració fa d’aquests onze anys
de bisbe de Sant Feliu?
Espontàniament, la primera valoració
és molt positiva. Reflexionant-hi una mica
més, la conclusió és que no tot és positiu.
Sempre ens plantegem horitzons cada vegada millors, però després cal acceptar el
que anem fent amb humilitat i senzillesa.
Sobretot és satisfactori veure que ha crescut la consciència diocesana. Era un dels
objectius que ens plantejàvem. No hi havia
una realitat sociològica natural prèvia, la
diòcesi s’havia de crear de bell nou. Tot i
que hi havia hagut una demarcació encomanada a un bisbe, no coincidia exactament amb la diòcesi i no tenia prou tradició. Del que es tracta és que cada fidel,
cada comunitat, pensi com a Església de
Sant Feliu de Llobregat i se senti identificat
amb aquest projecte comú.
La gent se sent Església de Barcelona.
Hi ha hagut molta gent que se sentia i
se sent Església de Barcelona. Amb l’elaboració d’aquest pla pastoral d’alguna
manera convidem a estar agraïts a Déu per
tot el que hem rebut, per tota la història
viscuda a Barcelona, però alhora a fer un

canvi de xip i a pensar que el subjecte bàsic del caminar eclesial es diu Sant Feliu de
Llobregat.
Un dels seus somnis és crear consciència diocesana. Les vocacions serien un
segon somni?
Somio una Església viva en comunió
en què els germans participen del mateix
esperit, cosa que es plasma en actituds
concretes tant dins mateix de la comunitat
com en la dimensió social transformadora.
Si arribéssim a una Església amb aquest
ideal, les vocacions sortirien fàcilment.
Sant Feliu de Llobregat compta amb
set seminaristes que es formen al Seminari Conciliar de Barcelona. La manca de
vocacions, sumada a l’envelliment de les
parròquies, obliga a un canvi d’estructura. Un dels objectius del pla pastoral és la
configuració d’un nou mapa pastoral.
L’any vinent, si Déu vol, començarem
a treballar en un nou mapa pastoral. És la
típica reforma estructural que de vegades
amaga el problema de fons: necessitem
esperit i necessitem persones. Podem fer
una redistribució però no funciona si la
gent no va en comú, si no té esperit de
col·laboració i si no es lliura de cor en la
tasca pastoral. El nou mapa pastoral no és
la panacea.
La figura dels laics amb missió pastoral és un camí per potenciar?
Ja comptem amb laics que estan fent
celebracions de la paraula en absència de
prevere. Encara que en alguns casos no es
fa del tot com voldríem, si més no permet
mantenir la comunitat del diumenge reunida, que escolta la paraula, combrega i té
una certa sensació de comunitat concreta
i viva. Amb tot, el laic actiu sobretot ha
d’estar compromès en el seu ambient laboral, ciutadà, polític i familiar. Volem laics

cristians tan compromesos que no deixin
de ser-ho quan són un ciutadà qualsevol.
Laics que treballin tant per influir en la
cultura i en la societat, com a l’interior de
la parròquia donant la comunió o ajudant
a la catequesi. Els bisbes en general i els
preveres volem una participació dels laics
més intensa i eficaç. El que passa és que
o bé no se senten prou formats o bé, com
que treballen, no poden assumir tantes
responsabilitats, o bé en algun cas ensopeguen amb el neoclericalisme, aquest
desig de control del prevere que no els
permet gaudir de prou marge de maniobra.
Neoclericalisme?
Hem passat d’un clericalisme ideològicament i teològicament tancat, que són els
que no van pair el Concili Vaticà II, a un nou
clericalisme de preveres que només accepten les persones que sintonitzen amb
la seva teologia i que no reconeixen més
enllà de la seva estructura mental. D’alguna manera, el neoclericalisme no accepta
la pluralitat de l’Església, quan de fet es
tracta d’una riquesa.
El 13 de desembre s’inaugura l’Any de
la Misericòrdia a les diòcesis. En el cas de
Sant Feliu, l’obertura es farà a la catedral
i a Montserrat. Quins vol que siguin els
fruits?
El primer objectiu del pla pastoral, Manteniu-vos en el meu amor, integra la vivència de l’Any Jubilar de la Misericòrdia. El
papa Francesc insisteix en la doble dimensió de la reconciliació personal i comunitària com a font de reconciliació social. El
compromís tan necessari de fer del nostre
món un lloc de misericòrdia i de reconciliació neix de l’experiència profunda de ser
reconciliats.
A quines persones li agradaria que arribés aquesta misericòrdia?

Misericòrdia vol dir portar la misèria de
l’altre al cor. Hi ha les misèries entitatives,
pel fet de ser persones limitades; hi ha les
voluntàries, que són fruit de la nostra llibertat, i hi ha misèries de les víctimes fruit
d’abusos, injustícies i dominació de les
persones sobre les persones. És la misèria
de la pobresa, la marginació, el rebuig, la
violència. Tota aquesta llista de misèries
mereixen un amor cordial, entranyable, de
persones que han conegut per experiència
què vol dir ser estimats i rehabilitats per
aquest amor, i que s’acosten al germà per
oferir-l’hi.
Misericòrdia per als refugiats que fugen de la guerra.
El poble ha respost a aquesta situació
de forma molt generosa. El fre l’han posat
els responsables a l’hora d’aclarir quin
serà l’estatus dels refugiats. Nosaltres
vam crear de seguida la Taula d’Acollida
de Refugiats, entre Càritas i Mans Unides.
Una tasca molt important és respondre a
totes les postures xenòfobes. La flama de
la generositat s’ha de mantenir ben viva,
fer-la amb cara i ulls, de forma entregada i
d’acord amb la llei.
El 26 de desembre pren possessió el
nou arquebisbe metropolità de Barcelona, Joan Josep Omella. Com veu aquesta
col·laboració entre Sant Feliu, Terrassa i
la gran Barcelona?
Primer ha de conèixer i situar-se, perquè
Barcelona és una diòcesi molt complexa.
Destacaria la seva capacitat de comunicació, senzillesa, sentit eclesial profund i preocupació social. Crec que anirà molt bé. És
una persona amb la qual es pot col·laborar
i se li pot parlar amb tota confiança. Tenim
moltes coses en comú amb Barcelona.
Molts problemes que podem afrontar de
forma comuna i també solucions.
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La separació de les tres diòcesis, vista
amb la perspectiva dels anys, va ser traumàtica?
S’havia de fer, però una altra cosa és
com es va fer i com s’hi va arribar. La manera de fer-ho va ser traumàtica, perquè va
ser molt sobtada, encara que feia temps
que se’n parlava. Des de Roma devien pensar que si no es feia així ja no es faria. En el
cas d’una Església particular de més de 4
milions d’habitants, l’estructura del bisbat
queda molt lluny. Com ha passat en la majoria de grans ciutats d’Europa i Amèrica
del Sud, la divisió es fa perquè el centre
de decisions no sigui una superestructura
llunyana de la realitat. No podia ser d’una
altra manera. El bisbe, en una diòcesi tan
gran, pot acabar ofegat o segrestat per la
mateixa estructura. Per tant, en una diòcesi de dimensions més reduïdes, és més
fàcil que el bisbe es desplaci i tingui contacte directe amb les diferents realitats
diocesanes.

[ ]
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Decrets

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre.
Secretari general i canceller

Decret 25/15.- Constitució del Consell
Pastoral Diocesà
Sant Feliu de Llobregat, 7-11-2015

Decret 24/15.- Facultats als vicaris i adscrits parroquials per assistir els matrimonis dins els límits de la parròquia
Sant Feliu de Llobregat, 2-11-2015
Davant la conveniència de definir a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat la facultat d’assistir a matrimonis legítimament i
vàlidament (cf. c.1108 §1), pels vicaris parroquials, adscrits amb facultats de vicari
parroquial i diaques adscrits, en l’exercici
de llur ministeri en la missió pastoral que
els ha estat o els sigui encomanada,
en virtut dels cc. 548 §1, 1108 §1 i 1111
§1 del Codi de Dret Canònic vigent, i en
continuïtat amb el decret de l’Arquebisbe
de Barcelona, Cardenal Narcís Jubany, de
28 de novembre de 1983 (cf. BOAB 1983,
pp. 491-492),
Pel present decret, atorgament a tots
els sacerdots amb nomenament de vicari parroquial o d’adscrit amb facultats de
vicari parroquial i als diaques adscrits, la
delegació general per assistir als matrimonis que se celebrin dintre dels límits del
territori de la respectiva parròquia.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

Havent de procedir a la constitució del Consell Pastoral Diocesà de la Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat, segons el que preveien
els Decrets Episcopals 07/09, 08/09 de 17 de
juny de 2009; i 06/15 de 13 de juny de 2015;
Pel present document constituïm el
Consell Pastoral de la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat que, presidit pel senyor Bisbe
Agustí Cortés Soriano, estarà format per,
Membres nats
Mn. Jaume Berdoy Alemany, Vicari general
Mn. Pere Milà Vidal, Vicari episcopal
Mn. Josep M. Domingo Ferrerons, Vicari
episcopal
Mn. Joan-Pere Pulido Gutiérrez, Secretari general i Canceller
Membres elegits
Representants territorials:
Sra. Roser Pons Freixes, Arxiprestat de
Vilafranca del Penedès
Sr. Joan Domènech Martí, Arxiprestat
d’Anoia
Sra. Mari Carmen Vélez Blasco, Arxiprestat de Bruguers
Sr. Salvador Baqués Cid, Arxiprestat de
Sant Vicenç dels Horts
Continuaran la seva representativitat
per un període de dos anys, segons l’Article 15.1 dels estatuts:

Sra. Mª Carme Molins Marsans, Arxiprestat del Garraf
Sra. Montserrat Jabalera Parcerisas, Arxiprestat de Piera-Capellades
Sra. Eugènia Ghiringhelli Beleyron, Arxiprestat de Montserrat
Sr. Pere Noé Campderròs, Arxiprestat
de Sant Boi de Llobregat
Sra. Maria Quintana Cortès, Arxiprestat
de Sant Feliu de Llobregat
Membres elegits
Representats funcionals
Mn. Pere Pujol Pons, Col·legi Diaconal
Sra. Rosa Vives Casas, Catequesi
Gna. Begoña Burguete Musgo, Instituts
de vida religiosa i Societats de vida apostòlica
Sr. Salvador Carrera García i Sra. Montserrat Rosdevall, Pastoral diocesana de la
família, àmbit Acollidors de promesos
Sr. Sergi Berga i Llopis, Pastoral de joves, àmbit moviments
Sr. Josep Francesc Castelló Estany, Pastoral diocesana d’Adults, àmbit moviments
Un representant del Secretariat del
Consell del Presbiteri
Continuaran la seva representativitat
per un període de dos anys, segons l’Article 15.1 dels estatuts:
Gmà. Santiago Ruiz Gutiérrez, Instituts
de vida religiosa i Societats de vida apostòlica
Gna. Maria Cruz Sanz Roldán, Instituts de
vida religiosa i Societats de vida apostòlica
Sra. Gemma Fabrés Casals, Pastoral diocesana de Joves, àmbit parroquial
Sr. Miquel Carrasco Gómez, Pastoral diocesana d’Adults, àmbit parroquial
Sr. Llorenç Prats Segarra i Sra. Maria Zaragoza Formiga, Pastoral diocesana de la
família, àmbit moviments

Sra. Mari Carmen Márquez Muriel, Delegació diocesana de Pastoral de la Salut
Sr. Cristóbal Macías González, Àmbit de
la tercera edat
Sra. Monika dal Maschio Eisele, Col·
lectiu de professors de religió i moral catòlica
Sr. Josep Miró Fisa, Àmbit de l’economia
diocesana
Sra. Ana María Rubio García, Àmbit de
la Pastoral Social
Membres designats pel senyor Bisbe
Per tal de completar la composició del
Consell Pastoral, segons el que es preveu
a l’article 6.4 dels Estatuts, continuaran
com a membres del Consell:
Sr. Lluis Gonzalo Pasqual.
Sr. Francisco Inarejos de las Heras
Sr. Joan Torrents Andreu
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr.
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, pvre.
Secretari general i canceller
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Nomenaments

Nomenaments Parroquials
• El Rev. Sr. Nelson Adrián Cipollone ha
estat nomenat Adscrit amb facultats de vicari de la Parròquia de Sant Joan Baptista,
de Sant Feliu de Llobregat i Adscrit amb
facultats de vicari de la Catedral-Parròquia
de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat
el 14 de desembre de 2015
• El Rev. Sr. Ramon Maria Vila Morera
ha estat nomenat Adscrit amb facultats
de vicari de la Parròquia de Sant Antoni M.
Claret, de Sant Boi de Llobregat el 22 de
desembre de 2015

Cúria

Felicitació de Nadal
Sant Feliu de Llobregat, 23-12-2015
Avui volem felicitar el Nadal al nostre bisbe Agustí.
Ho fem els col·laboradors més propers
del Sr. Bisbe, els membres dels Consells,
del Tribunal Eclesiàstic, Càritas, les delegacions diocesanes i els treballadors del
Bisbat de Sant Feliu.
Ho fem en el dia que ell va ser ordenat
prevere, l’any 1971, ara fa 44 anys, i per
aquest motiu també el volem felicitar.
Ho fem en vigílies del Nadal de 2015,
que està marcat per molts esdeveniments
eclesials i extraeclesials.
Els resultats de les eleccions de diumenge, els resultats de les eleccions del
27 de setembre, les eleccions municipals,
les guerres, la manca de respecte a la vida,
i l’arribada a Europa de centenars de milers de persones: unes fugint de les guerres i altres cercant un futur millor per ells i
les seves famílies.
A tota l’Església hem iniciat l’Any Sant
de la Misericòrdia. El 8 de desembre
s’obria la porta Santa a Roma i el diumenge 13 en totes les catedrals del món. Encara
que el papa Francesc va tenir el gest d’obrir
la primera Porta Santa durant el seu viatge

a Àfrica, el 29 de novembre a la capital de
la República Centreafricana. Centenars de
persones d’arreu de la diòcesi ens vàrem
aplegar per viure aquest moment a la Catedral de Sant Feliu i poder escoltar com
vostè deia: “Obriu les portes dels justos,
entrarem a donar gràcies al Senyor”, i mentre s’obria la porta va continuar: “Aquesta
és la porta del Senyor: per ella entrem per
obtenir misericòrdia i perdó”.
Una porta que, com vostè ens recordava en la carta dominical del passat diumenge “s’obrirà a tothom qui truqui confiadament” (Mt 7, 7).
El pas per la Porta Santa ens concedeix
la indulgència plenària de les penes temporals dels pecats perdonats i que ens demana viure l’amor de Déu en la Confessió,
l’Eucaristia, la pregària per les intencions
del Sant Pare i rebutjar tot allò que ens
allunya de Déu per petit que sigui.
Un Any Sant, convocat pel papa Francesc, perquè sigui una oportunitat per
“viure en la vida de cada dia la misericòrdia que des de sempre el Pare dispensa”.
El papa també ens diu que “En aquest Jubileu deixem-nos sorprendre per Déu. Ell
mai no es cansa de destravar la porta del
seu cor per repetir que ens estima i vol
compartir amb nosaltres la seva vida .. (...)
en aquest Any Jubilar l’Església es converteixi en el ressò de la Paraula de Déu que
ressona fort i decidida com a paraula i gest
de perdó, de suport, d’ajuda, d’amor. Que
mai no es cansi d’oferir misericòrdia i sigui
sempre pacient en el confortar i perdonar.
L’Església es faci veu de cada home i dona
i repeteixi amb confiança i sense descans:
“Recordeu-vos, Senyor, de la vostra misericòrdia i del teu amor; que són eterns”.
Però el papa també té molt interès en
les obres de Misericòrdia i ha volgut invi-

tar-nos a practicar-les més. I això fa Nadal.
Ens les ha volgut recordar posant-les a
continuació de la pregària de l’Any Sant.
Ens recorda les set obres de misericòrdia corporals: Donar menjar al qui té fam,
donar beure al qui té set, vestir el despullat, visitar els malalts i presos, acollir els
peregrins, rescatar els captius, i enterrar
els morts. Algunes d’aquestes les fem habitualment, especialment des de Càritas.
I també practicar les obres de misericòrdia espirituals: ensenyar l’ignorant, donar
bon consell al qui l’ha de menester, corregir el qui va errat, consolar el trist, perdonar les injúries per amor a Déu, sofrir amb
paciència les flaqueses i molèsties del
pròxim, i pregar Déu per als vius i per als
morts. Això fa Nadal.
Potser ens podríem aplicar la proposta
que el papa ha fet als joves en el missatge de preparació per la Jornada Mundial
de la Joventut, el proper juliol a Cracòvia.
Proposa que a partir de gener, cada mes es
practiquin dues obres de misericòrdia, una
corporal i una altre espiritual. Així vol que
es prepari aquest gran encontre.
En la nostra església diocesana tenim
l’inici del trienni d’un nou pla pastoral.
Després dels 10 primers anys del Bisbat,
després de la reflexió feta, iniciem una
etapa amb el lema “Jo sóc el cep i vosaltres les sarments”. En un bonic fulletó hi
trobem les explicacions i unes fotografies
de ceps, possiblement del nostre estimat
Penedès. Per cada curs hi ha un lema específic: “Manteniu-vos en el meu amor”
pel curs 2015-2016; “Estimeu-vos els uns
als altres” pel curs 2016-2017 i “Doneu
fruit” pel curs 2017-2018. Esperem que tot
aquest treball de planificació ens serveixi
per implicar-nos més en l’evangelització
de la nostra societat.
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Ens encomanem a Santa Maria i aquests
dies fem com els pastors de Betlem, que
ens sapiguem fer petits per entrar a adorar el nen Jesús i fer companyia a Josep i
Maria.
Benvolgut Sr. Bisbe, en ocasió de la celebració del Nadal, em plau fer-li arribar,
en nom de la Cúria Diocesana i tots els treballadors, els millors desitjos de salut, pau
i creixement espiritual..
Bon i sant Nadal.
Xavier Sobrevia Vidal
Delegat de Pastoral de la Salut

[ ]
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Pla Pastoral

Objectius primera etapa. Curs 2015-2016
L’Església viu de l’amor misericordiós de
Déu. Actes de l’Any Jubilar de la Misericòrdia
CRIDA A L’AUTENTICITAT DE VIDA
• Preveres: sagraments de la misericòrdia. Formació, predicació
En les nostres parròquies, en les comunitats, en les associacions i en els moviments,
en fi, arreu on hi hagi cristians, tothom ha
de poder trobar-hi un oasi de la misericòrdia del Pare. El preveres són cridats a ser
fidels servidors d’aquest perdó de Déu.
• Creació i promoció d’espais de pregària
La vida cristiana es nodreix de la relació
personal amb el Senyor, i necessita espais
de diàleg amb ell. Ens proposem facilitar
elements per a iniciar les persones en
aquest diàleg i promoure llocs i moments
en les parròquies que el facilitin.
• Cura i acompanyament personal dels
agents de pastoral (clergues, laics, religiosos)
És necessari posar en valor el sacerdoci
comú dels fidels, demanant-los responsabilitats parroquials i diocesanes. Volem
concretar aquesta coresponsabilitat i oferir els mitjans de formació i acompanya-

ment que ajudin a viure joiosament aquesta experiència eclesial.
• Atenció i creixement de l’itinerari diocesà de renovació cristiana (I)
Retrobar i posar en valor l’arrel de l’experiència cristiana que no és cap altre
que el trobament personal amb Jesucrist.
Promoure grups de primer anunci de la fe
(Vine i veuràs); facilitar i promoure grups
de segon nivell (Vine a conèixer) en tots els
arxiprestats.
• Celebracions de l’any de la misericòrdia
Promoure celebracions diocesanes, arxiprestals i parroquials que ajudin a viure
aquest any com un moment extraordinari
de gràcia i de renovació espiritual a la llum
de la Paraula de Déu. Particularment en el
temps de quaresma i a través de la celebració del sagrament del perdó.
CRIDA A L’EVANGELITZACIÓ
• Creació i promoció d’espais d’acollida
«Qui us acull a vosaltres m’acull a mi,
i qui m’acull a mi acull el Pare». L’acollida
ha de ser una actitud característica de tota
la comunitat cristiana. Ens proposem revisar allà on hi ha presència d’Església les
actituds, els moments i els espais d’acolliment de les persones i situacions.
• Caràcter catecumenal de la catequesi
Una veritable transmissió de la fe ha
d’ajudar a aquells que s’acosten, siguin
de l’edat que siguin, a un trobament personal amb Jesús, que vagi més enllà de la
transmissió d’uns coneixements. Ens proposem accentuar en la catequesi aquesta
dimensió més vivencial, ajudant a entendre la pròpia vida a la llum de la fe, oferint
una formació que parteixi de l’Evangeli i la
teologia cristiana per oferir consol i esperança en cada etapa de la vida.

• Projecte educatiu: l’escola (identitat
i classe de religió)
L’escola, en tant que lloc de transmissió
d’una visió del món i de la vida, és un espai educatiu de primer ordre. És desitjable
que transmeti coneixements intel·ligibles
de la Veritat cristiana en la classe de religió
a l’escola pública, i inspiri el procés educatiu i pedagògic en els col·legis confessionals, tot reconeixent que el referent fonamental de la vida de fe dels alumnes és la
comunitat cristiana parroquial i diocesana.
CRIDA A LA RENOVACIÓ D’ESTRUCTURES QUE CONFIGUREN EL MAPA PASTORAL
• Directori de la parròquia. Consells i
equips de pastoral coresponsables.
La parròquia és on habitualment la fe
de l’Església és anunciada i alimentada,
és celebrat el misteri de Crist i és practicada la caritat. Cal que cada parròquia
tingui establert un Consell pastoral, que
caldrà adaptar a la seva situació i a les seves possibilitats. A ell, li correspon animar
mecanismes de coresponsabilitat i diàleg
en la parròquia (Assemblees, trobades,
consultes).
• Seguiment «proper» de realitats pastorals encomanades als laics (catequesi/
malalts...)
En l’exercici de la coresponsabilitat de
cada cristià, cal vetllar perquè aquelles
responsabilitats assumides per alguns
membres trobin el recolzament i l’ajut dels
pastors i de tota la comunitat cristiana.
• Estructures de comunió-comunicació
parroquials i diocesanes
És necessària una millor i més fluida
comunicació entre els cristians, les parròquies, les realitats de vida religiosa, els
moviments i la cúria diocesana que enfor-

teixi els lligams eclesials, a través d’instruments àgils, participats, senzills i eficaços.
• Estructures d’acolliment dels pobres,
discerniment i accions a plantejar. Càritas
parroquials i interparroquials (I)
Amb la consciència que cal vincular visiblement la celebració de l’eucaristia amb
la caritat fraterna, promoure una reflexió
i activar unes estructures que superin
l’assistencialisme, combatin les causes
estructurals de la desigualtat i la pobresa
i ens ajudin a avançar en el servei als pobres i viure l’espiritualitat cristiana de la
pobresa.
• Constitució del secretariat bíblic
Que té per missió fer créixer l’ús i el coneixement de la Paraula de Déu en tots els
àmbits pastorals de la nostra església diocesana, assessorant, elaborant subsidis,
promovent grups a l’entorn de la Paraula.
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Crònica
diocesana

NOVEMBRE
1-30 de novembre. Cadena de pregàries per
les vocacions coordinada amb la resta de
les diòcesis catalanes amb el lema: La família, font de vocacions. Estada Vocacional de
la Delegació diocesana de Pastoral Vocacional a l’Arxiprestat de Piera-Capellades.
1 de novembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia al Monestir de Sant Benet en
la professió solemne de la Gna. Montserrat
Unterlöhner. A continuació el bisbe Agustí
saluda els assistents, compartint un refrigeri en el claustre del monestir.
3 de novembre. Reunió de la Comissió permanent del Moviment de Vida Creixent, a
la Casa de l’Església.
Trobada de l’equip de la Delegació Diocesana de Joventut, a la Casa de l’Església.

6 de novembre. Trobada de la Delegació de
Pastoral Vocacional amb els preveres i diaques de l’Arxiprestat de Piera-Capellades
amb motiu de l’Estada vocacional i Cadena
de pregària vocacional, a la Parròquia de
Santa Maria de Piera.
Conferència del Sr. Gustau Garcia sobre
l’obra de Gaudí a la Colònia Güell amb
motiu del centenari de la benedicció de la
Cripta i parròquia del Sagrat Cor.
7 de novembre. El bisbe Agustí presideix
la reunió del Consell Pastoral Diocesà, a la
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de
Sitges on confereix el Sagrament de la Confirmació. Tot seguit comparteix el sopar amb
els preveres de la parròquia a la casa rectoral.
Concert vocacional a la Parròquia de Sant
Pere d’Abrera amb motiu de la Cadena de
Pregària per les vocacions.
8 de novembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la cripta de la parròquia del
Sagrat Cor de la Colònia Güell amb motiu
del centenari de la seva benedicció.

4 de novembre. El bisbe Agustí presideix la
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Llobregat, a la Casa de l’Església.
Trobada dels Consells Parroquials d’Economia a la Casa de l’Església, amb motiu
de la diada de Germanor.

9 de novembre. El bisbe Agustí presideix
les exèquies de Mn. Miquel Martí Ramoneda, traspassat el dia 7 de novembre, a la
Parròquia de Sant Andreu de Sant Andreu
de la Barca.
Conferència sobre la Cultura vocacional a
càrrec de la Gna. Ana M. Domene a la Parròquia de Santa Maria de Capellades, amb
motiu de l’estada vocacional de la Delegació de Pastoral Vocacional a l’Arxiprestat
de Piera-Capellades.

5-6 de novembre. Reunió de bisbes de la
Conferència Episcopal Tarraconense, a Tiana.

10 de novembre. Trobada de formació de
preveres i diaques de la Vicaria del Pene-

dès-Anoia-Garraf a la Residència de les
Germanes de Santa Anna a Vilafranca del
Penedès on es presenta l’Encíclica “Laudato Si”, a càrrec de Mn. Miquel Ramon
Fuentes, prevere de l’Arquebisbat de Barcelona, formador del Seminari Conciliar i
professor a la Facultat de Filosofia Ramon
Llull.
El bisbe Agustí pronuncia una conferència
a la Residència sacerdotal de Sant Josep
Oriol, a Barcelona amb el títol: Amor meus,
pondus meum (cf. sant Agustí).
El bisbe Agustí assisteix a l’acte on el cardenal Lluís Martínez Sistach, administrador apostòlic de Barcelona, ha ingressat
a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, en la sessió pública i
solemne d’inauguració del curs acadèmic
2015-2016 de l’entitat, que ha tingut lloc
a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.
Trobada de la Comissió Permanent de la
Delegació diocesana per al Diaconat, a la
Casa de l’Església.
11 de novembre. El bisbe Agustí presideix
la reunió de la Subcomissió Episcopal
d’Universitats de la Conferència Episcopal
Espanyola, que se celebra a Madrid.
12 de novembre. El bisbe Agustí presideix
la reunió del Consell del Presbiteri, a la
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la reunió de la Fundació Laurentius, a la Casa de l’Església.
13 de novembre. Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí es reuneix amb les esposes dels diaques permanents, a la Casa de
l’Església.

14 de novembre. VI Jornada d’animació
d’agents de Litúrgia organitzada per la
Delegació diocesana de Pastoral Sacramental i Litúrgia, a la Casa de l’Església
amb el lema: La litúrgia com a espai de la
misericòrdia i amb la ponència de la Dra.
Núria Caüm.
Sessió de Diàleg en Família, organitzat per
la Delegació diocesana de Família i Vida, a
la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
parròquia de Sant Josep de Sant Vicenç
dels Horts on confereix el Sagrament de la
Confirmació.
15 de novembre. Diada de Germanor de
l’Església diocesana.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
parròquia dels Sants Just i Pastor de Sant
Just Desvern on confereix el Sagrament de
la Confirmació.
16-20 de novembre. El bisbe Agustí participa en l’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, a Madrid.
17 de novembre. Trobada de formació de
preveres i diaques de la Vicaria del Llobregat a la Casa de l’Església, on es presenta
l’Encíclica “Laudato Si”, a càrrec de Mn.
Miquel Ramon Fuentes, prevere de l’Arquebisbat de Barcelona, formador del Seminari Conciliar i professor a la Facultat de
Filosofia Ramon Llull.
18 de novembre. Visita del bisbe de Boma,
sufragània de l’Arquebisbat de Kinshasa
de la República democràtica del Congo i
signatura del Llibre d’Honor.
19 de novembre. Trobada de pregària i
formació de preveres organitzada per la
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Delegació diocesana de la Pastoral Vocacional amb motiu de la Cadena de Pregària
per les vocacions, a la Casa de l’Església i
amb el tema: L’acompanyament espiritual
i vocacional.
20 de novembre. El Vicari General presideix la reunió de coordinació i preparació
de l’inici de l’Any Sant de la Misericòrdia, a
la Casa de l’Església.
Concert i sopar benèfic a favor de Càritas
Catalunya que organitza la Confraria del
Cava, a la Sala Oval del Palau Nacional de
Montjuïc; s’hi fa present en nom del Sr.
Bisbe, Mn. Anton Roca, delegat diocesà de
Càritas diocesana i el director i la secretària general de Càritas diocesana.
21 de novembre. El bisbe Agustí saluda els
assistents a la Trobada d’Agents pastorals
organitzada per la Delegació Diocesana de la
Pastoral de la Salut, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí concelebra en l’Eucaristia
de Beatificació dels Framenors màrtirs, a
la Catedral de Barcelona.
Cloenda de la Presència Vocacional de la
Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional a l’Arxiprestat de Piera-Capellades: recés del bisbe Agustí i Eucaristia d’acció de
gràcies a la parròquia de Santa Maria de
Piera i amb la presència dels seminaristes.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Catedral-Parròquia de Sant Llorenç on
confereix el sagrament de la Confirmació.
22 de novembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia en la Solemnitat de Jesucrist
rei de l’Univers a la parròquia de Santa
Maria de Capellades on beneeix el nou orgue, donació dels germans Freixes i Vivó.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en
la Solemnitat de Jesucrist rei de l’Univers

a la parròquia de Santa Maria d’Olesa de
Montserrat en l’aniversari d’ordenació sacerdotal dels 25 anys de Mn. Esteve Fernández i 60 anys de Mn. Joan Mata.
23-26 de novembre. X Jornades de Formació i Animació Pastoral de la Vicaria
del Llobregat amb el lema: Per una fe més
viva, a la Casa de l’Església.
23 de novembre. El bisbe Agustí és entrevistat per a la revista comarcal “El Llobregat”.
Jornada de Formació de Càritas diocesana.
24 de novembre. Exhumació de les restes
de la beata Josefina Sauleda, dominica del
Monestir de Mont-Sió d’Esplugues de Llobregat.
25 de novembre. El bisbe Agustí presideix
la reunió d’arxiprestos de la Vicaria del
Penedès-Anoia-Garraf, a Sitges.
Sessió de formació del Projecte Raquel organitzada per la Delegació diocesana de
Família i Vida, a la Casa de l’Església.
26 de novembre. El bisbe Agustí és entrevistat per Catalunya Cristiana en referència al Pla Pastoral de la Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat.
El bisbe Agustí es reuneix amb els membres del Tribunal Eclesiàstic.
Pregària vocacional amb el testimoni de la
Germana Maria Dolors García de la Comunitat de Dominiques de la Presentació, a la
capella de la Casa de l’Església.
27 de novembre. Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de l’Església.
28 de novembre. El bisbe Agustí presideix
la pregària de l’hora menor amb els mes-

tres i professors participants en la Trobada que organitza la Delegació diocesana
d’Ensenyament. A continuació el professor
Esteve Pujol proporciona recursos pedagògics per a l’escola pel temps d’Advent i
Nadal.
Reunió de l’Equip de la Delegació diocesana de Catequesi, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Parròquia de Sant Pere de Gelida on confereix el Sagrament de la Confirmació. Tot
seguit comparteix el sopar amb els preveres de la parròquia.

5 de desembre. El bisbe Agustí presideix
l’Assemblea de Mans Unides i presideix
l’Eucaristia a la Casa de l’Església.

29 de novembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Joan
Baptista d’Olesa de Bonesvalls amb la presentació del nou rector, Mn. Joan Antonio
Vargas. Tot seguit comparteix el dinar amb
els preveres de la parròquia.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Catedral de Sant Llorenç en el primer diumenge d’Advent.

8 de desembre. Inici del Jubileu extraordinari de la Misericòrdia.

30 de novembre. Reunió de la Delegació
diocesana de Joventut, a la Casa de l’Església.
DESEMBRE
1 de desembre. Reunió de la Comissió
diocesana de Vida Creixent, a la Casa de
l’Església.
2 de desembre. El bisbe Agustí participa
en el IV Simposi Internacional sobre el
Concili Vaticà II organitzat per la Facultat
de Teologia de Catalunya, amb la ponència: La Paraula s’ha fet diàleg.
4 de desembre. Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de l’Església.

6 de desembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç
en el segon diumenge d’Advent.
7 de desembre. Vetlla de pregària de la Immaculada a la Basílica de la Mare de Déu
de la Mercè. El bisbe Agustí participa en la
pregària amb unes paraules introductòries
a la Vetlla.

9 de desembre. Reunió de l’Equip de la
Delegació diocesana de Pastoral de la Salut, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí és entrevistat per Catalunya Ràdio sobre l’Any Sant de la Misericòrdia.
Reunió de consiliaris d’Esplais de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, a la Casa
de l’Església.
11 de desembre. Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de l’Església.
Reunió de l’Equip d’Acompanyants de la
Delegació diocesana de Joventut, a la Casa
de l’Església.
12 de desembre. El bisbe Agustí dirigeix el
recés d’Advent als religiosos i religioses de
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, presideix l’Eucaristia i comparteix el dinar, a la
Casa de l’Església.
13 de desembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la Parròquia de Santa Maria
de la Geltrú de Vilanova i la Geltrú on confe-
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reix el Sagrament de la Confirmació a joves i
adults de la parròquia i de Sant Antoni Abat.
El bisbe Agustí presideix el ritu de l’obertura de la Porta Santa i Eucaristia del tercer diumenge d’Advent, en l’inici de l’Any
Sant de la Misericòrdia a la Catedral de
Sant Llorenç amb una presència significada de fidels, representants de les diferents
parròquies i àmbits pastoral de la Diòcesi.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la
Catedral de Sant Llorenç en el quart diumenge d’Advent.

15 de desembre. Trobada de Formació de
preveres i diaques de les dues vicaries
amb el recés d’Advent predicat per Mons.
Salvador Giménez, bisbe de la Diòcesi de
Lleida i amb el tema: El prevere, testimoni
de la Misericòrdia.
Reunió de l’Equip de la Delegació diocesana per al diaconat, a la Casa de l’Església.

22 de desembre. El senyor Bisbe saluda
i felicita el Nadal als treballadors i col·
laboradors de Càritas, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí i el delegat de Pastoral Vocacional, es troben amb els seminaristes
de la Diòcesi i visiten la comunitat de germans de Sant Joan de Déu de Sant Boi de
Llobregat: saluden un grup de residents
del centre hospitalari, comparteixen un diàleg amb els germans sobre la pastoral de
la salut i tot seguit, la pregària de vespres
i el sopar.

16 de desembre. El bisbe Agustí presideix
la reunió d’Arxiprestos de la Vicaria del
Llobregat, a la casa de l’Església.
Sessió de formació del Projecte Raquel organitzada per la Delegació diocesana de
Família i Vida, a la Casa de l’Església.
17 de desembre. El bisbe Agustí participa
en l’Acte acadèmic de presentació de la
Miscel·lània en homenatge del Cardenal
de Barcelona.
18 de desembre. Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de l’Església.
20 de desembre. El bisbe Agustí participa en el Dinar de Nadal de l’Hospital de
Lourdes, a l’Hotel Barceló de Barcelona
(Estació de Sants). En el dinar es convida
al bisbe Agustí a fer la benedicció de la
taula, abans saluda els participants de la
Diòcesi: de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Viladecans i Sant Vicenç dels Horts.

21 de desembre. El bisbe Agustí concelebra en l’Eucaristia de la celebració de
Nadal al Seminari Conciliar de Barcelona i
a continuació comparteix el sopar i la sobretaula.

23 de desembre. Felicitació de Nadal de
la Cúria diocesana de Sant Feliu de Llobregat, presentada pel delegat diocesà de
Pastoral de la Salut, Mn. Xavier Sobrevia.
El bisbe Agustí participa en la inauguració
de pessebres organitzada per l’Agrupació
de Pessebristes de Sant Feliu de Llobregat, al Palau Falguera.
24 de desembre. Missa de Nadal al Centre
penitenciari Brians 1, presidida pel bisbe
Agustí i acompanyat pel diaca responsable
de la pastoral penitenciària, Mn. Miquel
A. Jiménez i els preveres i voluntaris que
cada setmana es fan presents en el Centre
Penitenciari. Abans el bisbe Agustí saluda
els responsables del Centre i lliura la seva
felicitació de Nadal.

25 de desembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia de Nadal a la parròquia de
Sant Pere dels Hostalets de Pierola.
El Bisbe Agustí participa al dinar de Nadal
de la comunitat de Carmelites de Sant Josep a la residència per a gent gran de Sant
Feliu de Llobregat. Tot seguit es desplaça
a la Parròquia de Sant Joan Baptista de
Vilanova i la Geltrú on saluda els organitzadors, voluntaris i participants del dinar
de Nadal organitzat per la parròquia per a
gent necessitada. El bisbe Agustí dirigeix
unes paraules als participants i felicita el
Nadal.
26 de desembre. El Bisbe Agustí concelebra en l’Eucaristia de presa de possessió
de Mons. Juan José Omella Omella, com a
nou Arquebisbe metropolità de Barcelona.
27 de desembre. El bisbe Agustí presideix
l’Eucaristia a la Residència Mare Ràfols de
Vilafranca del Penedès, en l’inici del XV capítol provincial de les Germanes de la Caritat de Santa Anna.
28 de desembre a 1 de gener de 2016. El
bisbe Agustí i un grup de joves de la Diòcesi participen en el Pelegrinatge de la Confiança organitzat per la comunitat de Taizé,
a la ciutat de València.

[ ]
Necrològiques

Mn. Miquel Martí i Ramoneda
Sant Feliu de Llobregat, 9-11-2015
Ha mort el dia 7 de novembre de 2015,
a l’edat de 94 anys, confortat amb els sagraments de l’Església. El Senyor Bisbe
Agustí, el presbiteri i la seva família ho fan
saber perquè l’encomanin, amb les seves
pregàries, a la misericòrdia del Senyor.
Les exèquies, presidides pel Bisbe
Agustí Cortés, han estat el 9 de novembre
de 2015, a les 12.00 h a la Parròquia de
Sant Andreu de Sant Andreu de la Barca.
Mn. Miquel Martí i Ramoneda va néixer a
Sant Andreu de la Barca l’any 1921. Va rebre
l’ordenació diaconal el 13 de març de 1948,
a la Parròquia de la Concepció de Barcelona, i l’ordenació presbiteral un any després, el 12 de març de 1949, a la Parròquia
de Sant Vicenç de Sarrià. Va fer serveis de
vicari a diverses parròquies de l’aleshores
Arquebisbat de Barcelona i l’any 1957 va
ser nomenat rector de la Parròquia de Sant
Salvador de les Gunyoles. Al llarg dels anys
ho ha estat també a la Parròquia de Sant
Pere de Gavà i Santa Eulàlia de Pallejà, a
més d’altres serveis pastorals. Va jubilar-se
canònicament l’any 1997 però va continuar
prestant els seus serveis, l’últim dels quals
va ser a les parròquies de Sant Miquel, de
Castellví de Rosanes i Sant Andreu, de Sant
Andreu de la Barca.
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[ ]
Informacions

Beatificació de 26 caputxins a la Catedral
de Barcelona
Sant Feliu de Llobregat, 16-11-2015
Entre els beatificats dos d’ells, nascuts al
territori de la Diòcesi de Sant Feliu.
El dissabte 21 de novembre a les 11.30
h, a la catedral de Barcelona, el cardenal
Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a la Causa dels Sants, va presidir
la celebració de beatificació de Frederic
de Berga i XXV companys de martiri, que
durant la Guerra Civil van estar disposats a
donar-se fins al final, a lliurar la seva vida
per la fe.
A la llista hi ha dos caputxins que van
néixer al territori de l’actual diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat:
• P. Remigi del Papiol (Esteve Santacana Armengol)
• Fra Marçal de Vilafranca (Carles Canyes Santacana).
Entrem en un any de misericòrdia i de gràcia
Sant Feliu de Llobregat, 14-12-2015
Obertura de les Portes de la Misericòrdia a
la catedral i a Montserrat

Després de l’obertura de l’Any Jubilar,
Any Sant o Jubileu de la misericòrdia que
el papa Francesc va solemnitzar el 8 de desembre a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, a cada diòcesi del món es va inaugurar
el Jubileu amb l’obertura de la Porta de la
Misericòrdia a les respectives catedrals, el
tercer diumenge d’Advent, 13 de desembre.
A la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
aquest inici jubilar es va materialitzar amb
l’obertura de la Porta de la Misericòrdia de
la Catedral de Sant Llorenç, i també amb la
que s’ha fixat al Monestir de Montserrat,
establert pel bisbe Agustí Cortés com a
lloc de peregrinació i d’indulgència jubilar
a la diòcesi.
A la Plaça de la Vila de Sant Feliu de
Llobregat, ja des de les 17.00 h s’anaven
aplegant persones, vingudes de diversos
indrets de tot el territori del bisbat. A les
18.00 h, amb un repic de campanes, va
començar l’acte a l’exterior de la catedral.
Des de la tarima preparada, després de la
pregària inicial, es va llegir el passatge de
l’evangeli de Lluc que recorda l’ovella perduda i trobada amb gran alegria pel bon
pastor, i que està representat gràficament
al “logo” de l’Any Jubilar. Es van llegir també els primers fragments de la Butlla d’indicció del Jubileu Misericordiae Vultus (Jesucrist és el rostre de la misericòrdia del
Pare).
A continuació, una breu processó va
conduir el bisbe, els preveres i diaques i
tot els presents vers la porta principal de la
catedral. Arribats al llindar, el bisbe Agustí va aclamar: “Obriu les portes dels justos, entrarem a donar gràcies al Senyor”,
i mentre s’obria la porta, va continuar:
“Aquesta és la porta del Senyor: per ella
entrem per obtenir misericòrdia i perdó”.

Aquest simbolisme va lluir amb esplendor en l’entrada massiva dels assistents
per aquella única porta, de manera ordenada i fluida, expressió del poble cristià
desitjós de rebre i donar misericòrdia.
Ja dins del temple, l’aspersió amb aigua
va fer memòria del baptisme dels cristians.
A continuació la celebració va prosseguir
com de costum i al final es va invocar la
Mare de Déu com a Mare de la Misericòrdia
i a la conclusió el bisbe Agustí va impartir
la benedicció papal amb la indulgència annexa, per concessió del papa Francesc en
ocasió del Jubileu de la Misericòrdia.
Per al bisbe Agustí, la impressió de
l’obertura diocesana de l’Any Sant ha estat d’agraïment per la celebració tan participada i viscuda, amb la presència de
moltes persones. Juntament amb aquest
ressò, ha expressat el seu desig perquè tot
allò viscut tingui efecte en la vida quotidiana dels cristians durant tot aquest any de
gràcia.
Als peus de la Mare de Déu de Montserrat
Al matí del dia 13 es va obrir la Porta de
la Misericòrdia al Monestir de Montserrat.
A les 11.00 h, el P. Abat Josep M. Soler que
presidia la celebració, va començar l’acte a
l’atri de la Basílica amb la proclamació de
l’Evangeli i la lectura d’un fragment de la
butlla del papa Francesc que convoca el Jubileu. A continuació, seguit de la Comunitat benedictina i l’Escolania, es va adreçar
cap a la porta per on els fidels accedeixen
al Cambril de la Mare de Déu. Allà es va
mostrar als fidels presents l’Evangeliari i
va obrir els batents de la porta.
Aquesta processó va ser l’inici de l’Eucaristia del Diumenge III d’Advent, que
també va tenir les particularitats pròpies

de l’ocasió i que va acabar, abans de la benedicció de comiat, amb el cant de la Salve
montserratina alternada amb la polifonia
dels escolans.
Durant tot l’Any Jubilar de la Misericòrdia, la Porta Santa estarà ornada amb la
inscripció “Annus Sanctus, Iubilaeum Misericordiae. 13-XII-15 – 20-XI-16”.
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Vicaria del
Llobregat

Jornades de Formació i Animació Pastoral
a Sant Feliu de Llobregat
Es van celebrar a la Casa de l’Església per a
tota la Vicaria del Llobregat del 23 al 26 de
novembre, amb els següents ponents: Victòria Molins, Josep Otón, Bernabé Dalmau
i Francesc Romeu. Es van tractar diversos
aspectes de plena actualitat eclesial: la figura de santa Teresa de Jesús; l’Any Sant
de la Misericòrdia, enfocat des de la perspectiva bíblica; els 50 anys de la cloenda
del Concili 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 totes les sessions ha estat molt
nombrosa, entorn a les 200 persones cada
dia. Els temes proposats han estat molt
ben valorats, donant lloc a interessants
moments de diàleg amb els ponents.

Vicaria Judicial –
Tribunal
eclesiàstic

Espai Vicaria Judicial
L’Any Sant extraordinari que el papa Francesc ha ofert a l’Església, un Jubileu dedicat a la Divina Misericòrdia que començarà
el proper dia 8 de desembre, solemnitat de
la Inmaculada Concepció, ens interpel·la a
la vida de cadascun dels cristians, també
a les estructures i institucions eclesiàstiques. La funció judicial que encarnen, per
norma canònica, els nostres bisbes amb
els seus tribunals diocesans propis, ara
més que mai, ha de reflectir aquest desig universal del Bisbe de Roma. Traduir
aquesta funció, no en l’ostentació d’un
poder impositiu, sinó en un esperit de servei. A la nostra Vicaria Judicial des que es
va constituir, ara fa tres anys, acudeixen
persones demanant bàsicament ser escoltades, ser acompanyades amb la màxima
comprensió en el seu dolor moral davant
un fracàs matrimonial. Esperen dels que
treballem en aquest àmbit pastoral diocesà, una lectura jurídica del seu conflicte
de parella i, alhora, oferir alguna via per
intentar trobar-hi una solució humana i
cristiana (c.1676). A semblança de l’àmbit
de la medicina -veure el malalt i no pas les
malalties-, els que exercim aquesta específica tasca de la justícia eclesiàstica, veiem
principalment amb mirada de misericòrdia

la persona deprimida per un concret dolor
moral que li impedeix aconseguir pau amb
ella mateixa.
(publicat al Full Dominical 15-11-2015)

[ ]
Administració
econòmica

Reunió dels consells parroquials d’economia
El dia 4 de novembre va tenir lloc la trobada anual dels preveres i consells parroquials d’economia, amb motiu de la Jornada
de Germanor d’enguany, presidida pel bisbe Agustí, amb presència de la majoria de
parròquies de la diòcesi. Es va informar de
l’estat de comptes econòmics del Bisbat,
referent a l’exercici 2014, així com de la
col·lecta de Germanor dels darrers anys i
del flux de les col·lectes de les parròquies,
i altres informacions i novetats referides
als aspectes fiscals de la gestió de les mateixes parròquies. Va ser una trobada reeixida, on tothom va poder expressar la seva
opinió. L’Administració Econòmica del Bisbat vol continuar el proper 2016 amb les
reunions amb els diferents consells d’economia de les parròquies, per arxiprestats.
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[ ]
Departament
de Patrimoni

L’orgue de Montserrat i la cripta de la
Colònia Güell, referents d’art sacre a la
diòcesi
Catalonia sacra organitza properament
dues activitats entorn d’aquestes obres
El nou orgue de Montserrat és el protagonista del primer Taller de Patrimoni,
una nova activitat que des d’aquest any
promou Catalonia Sacra. El Bisbat de Sant
Feliu de Llobregat estrena el dissabte 7 de
novembre aquesta nova activitat. Els nous
Tallers de Patrimoni seran sessions de
treball sobre un determinat àmbit del patrimoni cultural (música, orfebreria, indumentària...) que tenen una primera part de
context històric o tècnic i una segona part
d’experiència o de visita a elements singulars del patrimoni. El pare Ramon Oranias,
monjo benedictí i organista de Montserrat,
serà l’encarregat de guiar aquesta primera
sessió tan original, teòrica i pràctica alhora, amb la paraula i la música com a protagonista.
La música és un tret essencial de les societats humanes des de l’inici de l’espècie,
un vehicle fonamental en la seva recerca
de l’expressió, la creació d’emocions i la
transmissió de missatges. En les celebracions litúrgiques cristianes, la música i el
cant han tingut i tenen un paper cabdal. I

d’entre els instruments que hi participen,
l’orgue és potser el més representatiu,
present ja a les esglésies de Catalunya des
del segle X.
Conferència sobre la Cripta de la Colònia Güell
El dia abans d’aquesta activitat, el mateix Bisbat de Sant Feliu també organitza
una altra activitat en el marc de Catalonia
Sacra. El divendres 6 de novembre, el Dr.
Gustavo Garcia, arquitecte i president de
l’associació Amics de Gaudí, impartirà
una conferència sobre la Cripta de la Colònia Güell, obra d’Antoni Gaudí. Aquesta
activitat es fa coincidint amb els actes del
centenari de la consagració de la cripta.
L’activitat es farà a les 7 de la tarda a la
mateixa cripta.
L’intens contacte entre Gaudí i Eusebi
Güell va donar llum a moltes de les obres
mestres de l’arquitecte. Una d’elles és la
planificació de la colònia tèxtil, reinstal·
lada a Santa Coloma de Cervelló. Dins
d’aquest espai l’arquitecte va projectar
una església espectacular per al culte dels
treballadors de la fàbrica. La mort del promotor i la falta de voluntat dels hereus de
continuar amb el projecte, va fer que només es pogués executar la cripta, dedicada al Sagrat Cor de Jesús, que es va construir entre 1908 i 1915.
«CRIPTA DE LA COLÒNIA GÜELL»
Dia: Divendres, 6 de novembre de 2015
Horari: 19:00 hores.
Lloc: Colònia Güell de Santa Coloma de
Cervelló
Preu: Activitat gratuïta.
Es recomana fer reserva prèvia a reserves@cataloniasacra.cat o al telèfon
693720202

«LA MÚSICA A L’ESGLÉSIA. L’ORGUE
NOU DE MONTSERRAT»
Dia: Dissabte, 7 de novembre de 2015
Horari: Inici 16:00 hores. Es prega màxima puntualitat.
Lloc: Monestir de Montserrat
Preu: 5 euros. Places limitades.
Cal fer reserva prèvia a reserves@cataloniasacra.cat o al telèfon 693720202

[ ]
Consell
pastoral
Diocesà

Reunió 7-11-2015
En acabar l’Eucaristia a la Capella de la
Casa de l’Església, el Senyor Bisbe saluda
els assistents i agraeix el servei dels consellers que finalitzen la seva presència en
el Consell Pastoral Diocesà i dóna la benvinguda als nous consellers. A tots convida a sentir la responsabilitat de representar tota la realitat diocesana, essent veritables rostres de la vida de la nostra Església de Sant Feliu de Llobregat. Recorda la
carta de sant Jaume, convidant a reflectir
el rostre de Déu en la realitat de cada dia,
referència present en el nou Pla Pastoral,
i recordant el procés de la seva formació,
fruit de la valoració del desè aniversari de
la creació de la Diòcesi i, finalment remarca la invitació del papa Francesc d’acollir
l’Any Sant de la Misericòrdia.
Tot seguit es presenten els nous consellers i conselleres.
S’aprova l’acta de la reunió del dia 13
de juny de 2015.
A continuació es tracta el tema del Pla
Pastoral pel trienni 2015-2018; Jo sóc el
cep i vosaltres les sarments. I es presenta
el corresponent al curs 2015-2016: Manteniu-vos en el meu amor.
El Senyor Bisbe convida a llegir la carta
de la presentació del Pla Pastoral 2015-
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2018, valorant la importància del Pla Pastoral en la vida diocesana.
Tot seguit Mn. Jaume Berdoy presenta
el contingut del Pla pastoral, informant del
material que s’editarà i el lema de la resta
de cursos: curs 2016-2017: Estimeu-vos
els uns als altres; curs 2017-2018: Us he
confiat la missió d’anar pertot arreu i donar fruit. Després d’aquesta presentació
s’inicia un seguit d’aportacions per part
dels consellers.
Després del descans, el Sr. Bisbe tracta
l’assumpte de l’Any Sant de la Misericòrdia, remarcant que aquesta referència s’ha
incorporat en el Pla pastoral, i Mn. Jaume
Berdoy informa de l’acollida de l’Any Sant
de la Misericòrdia a la Diòcesi.
A continuació s’informa que el Secretariat està disposat a continuar el seu servei en el Consell Pastoral Diocesà, excepte canviant el Sr. Joan Torrents, a petició
seva, per la Sra. Eugenia Chiringhelli, qui
s’ofereix voluntàriament.
Seguidament s’obre el torn de paraula i
es parla de la crisi dels refugiats.
Finalment es dóna un seguit d’informacions relatives al Calendari diocesà, la presentació del Llibre de Família per part de la
Delegació diocesana de Família i Vida, i les
dates de les reunions del Consell Pastoral
Diocesà per al curs 2015-2016.

[ ]
Consell del
Prebisteri

Reunió 12-11-2015
Després de la pregària de tèrcia comença
la reunió, esmentant els membres del Consell que s’han excusat, recordant l’ordenació de diaca de l’Albert Manich i la mort de
Mn. Miquel Martí Ramoneda. Tot seguit hi
ha la salutació del bisbe Agustí i l’aprovació de l’acta de la darrera reunió.
Els dos punts de l’ordre del dia han estat
els següents:
1. Consulta a partir del Pla Pastoral
2015 – 2018 i la nostra situació personal
i eclesial actual (d’un possible aïllament
dels preveres). Compartim la preocupació per la possible llunyania dels preveres
respecte la vida concreta de les persones?
Què caldria fer en el presbiteri per afavorir
tots els possibles contactes i aproximacions amb les persones i la vida concreta?
2. Consulta per establir criteris pastorals arran de la nova normativa que regeix
els processos matrimonials a les diòcesis.
Finalitzem el Consell amb el torn obert
de paraula i una informació de Càritas diocesana sobre la situació que vivim a Europa amb els refugiats.

[ ]
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[ ][ ]
Ensenyament

Trobada de mestres i professors
Va tenir lloc dissabte 28 de novembre, de
les 11.00 h a les 14.00 h, a la Casa de l’Església.
El professor Esteve Pujol, mestre i psicòleg especialista en l’educació en valors
va oferir una xerrada amb recursos sobre
l’Advent i el Nadal.
També es va presentar el Pla Pastoral i
els objectius per aquest curs als mestres
i professors cristians i de religió presents.
L’editorial V. Vives va presentar les seves novetats, amb mostres dels manuals.
La reunió va acabar amb un refrigeri de
germanor.

Missions

Campanya de Nadal de la Infància Missionera
La Delegació de Missions enceta la campanya d’Infància Missionera amb la diada
dels “Sembradors d’estrelles” que fem
aquest mes de desembre i consisteix a enganxar un estel tot desitjant unes bones
festes. És una manera d’agrair als vianants
la seva generosa participació i suport en
la passada Jornada del Domund. Els materials són gratuïts i es poden passar a
recollir per la Delegació de Missions. Per
més informació podeu consultar el nostre
Blog http://delegacionsbarcelonastfeliu.
blogspot.com.es/

[ ][ ]
Joventut

Trobada europea de Taizé a València
Del 28 de desembre a l’1 de gener va tenir lloc
la peregrinació de confiança convocada per
la comunitat de Taizé, que enguany es va celebrar a València. De la nostra diòcesi, hi van
participar a tota la trobada alguns grups de
Vilanova i la Geltrú, El Prat de Llobregat, Sant
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat, aproximadament unes 40 persones. A més, el dia
30, unes altres 40 persones més, provinents
d’aquests i altres llocs, com Molins, Piera,
Vilafranca o Martorell, van arribar a València
en autocar i van participar en tota la jornada, juntament amb el bisbe Agustí. Després
de l’acollida per part dels germans de Taizé,
els joves van participar en un moment de treball de grups i a continuació van assistir a la
pregària del migdia a la catedral de València.
Després del dinar, va tenir lloc una trobada de
tots els participants de Catalunya i abans del
retorn, el bisbe Agustí va acompanyar els joves de la diòcesi en un recorregut per alguns
llocs emblemàtics del centre de València.
A moltes parròquies de la diòcesi es
possibiliten espais de pregària, a l’estil de
Taizé, amb periodicitat setmanal, mensual,
etc. Si esteu interessats a conèixer on són i
pregar amb ells podeu consultar el web de
SantfeliuJove o posar-vos en contacte amb
la Delegació joventut@bisbatsantfeliu.cat

Pastoral
de la salut

Jornada de voluntaris visitadors de malalts
El passat 21 de novembre al matí, a la Casa
de l’Església, van assistir una cinquantena
de voluntaris de la Pastoral de la Salut per
a aquesta jornada, dedicada a conèixer i
valorar la tasca dels religiosos i religioses
en l’atenció als malalts, en el marc de l’Any
de la Vida Consagrada. La ponència central
va anar a càrrec de la Gna. Ana Maria Lander, franciscana missionera de la Nativitat
de Nostra Senyora (dardera), que va ressaltar el canvi radical que va suposar el
cristianisme en el tracte del malalt; des
dels temps de l’imperi romà, quan eren
abandonats, passant per la gestió dels
hospitals, durant molts segles en mans de
les ordes religioses, a les darreres crides
del papa Francesc a considerar l’atenció
als malalts i el temps dedicat a ells com un
temps sant. També el P. Heliodoro Delgado, de l’Orde Hospitalària de Sant Camil,
de Sant Pere de Ribes, i la germana Esperanza Iglesia, germaneta dels Ancians Desemparats de Sant Just Desvern, van donar
el seu testimoni.
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[ ][ ]
Vida
consagrada

Temps de desig i compliment
Aquest ha estat el títol del recés d’Advent
convocat per la Delegació per a la Vida
Consagrada, dissabte 12 de desembre a la
Casa de l’Església. El bisbe Agustí va predicar, desgranant els conceptes del desig
humà, l’anhel del just a l’Antic Testament i
l’anhel del cristià; i el compliment del desig en la seva forma històrica, quan Déu
“envià el seu Fill, nascut d’una dona”. Després del temps de meditació personal i de
l’eucaristia, una part de la vuitantena de
religioses i religiosos presents va quedarse a dinar al menjador de la seu del bisbat.
Havent dinat, el delegat, P. Josep Maria
Henríquez, OSB, va convidar els religiosos
i religioses a viure i treballar en sintonia
amb el Pla Pastoral diocesà i es va projectar una futura jornada de convivència
a Montserrat, donat que també és lloc de
pelegrinatge jubilar en aquest Any Sant de
la Misericòrdia.

Pastoral
sacramental i
Litúrgia

Crònica de la VI Trobada d’animadors de
la litúrgia
El passat dissabte 14 de novembre al matí
va tenir lloc a la Casa de l’Església de Sant
Feliu de Llobregat la VI trobada dels animadors de la litúrgia del bisbat, convocada
per la Delegació de Pastoral Sacramental
i Litúrgia. Hi van participar 160 persones
(majoritàriament laics i laiques), provinents de 34 parròquies dels 9 arxiprestats
de la diòcesi, que habitualment desenvolupen algun servei en les celebracions de les
comunitats (lectors, monitors, directors de
cants, músics, sagristans…). Precisament
la trobada va començar, després del rés de
l’hora tèrcia, amb unes paraules de benvinguda a càrrec del bisbe Agustí Cortés,
que va agrair el treball i va subratllar la importància del que els laics desenvolupen
en la preparació i animació de la missa i les
altres celebracions litúrgiques de les parròquies. El tema central de la trobada era
“La litúrgia com a espai de misericòrdia”,
amb motiu de l’Any Sant de la Misericòrdia
que ha convocat el papa Francesc. La ponent ha estat la religiosa Núria Caüm i Aregall, llicenciada en Teologia i en Geografia i
Història, i professora a l’Institut de Ciències Religioses de Barcelona, a la Facultat de
Teologia i a l’Institut de Teologia Fonamen-

tal de Sant Cugat del Vallès. La conferència
va incloure una explicació del Jubileu de la
Misericòrdia (intenció i sentit, calendari i
accions), el tema de la misericòrdia com a
síntesi de la fe cristiana i rostre de la Trinitat (Déu pacient i misericordiós, Crist que
revela la misericòrdia del Pare, i l’Església
oasi de misericòrdia), i la celebració de la
misericòrdia en la litúrgia (especialment
en els sagraments de l’Eucaristia, la Penitència, i també al llarg de l’Any litúrgic). La
trobada també va incloure un diàleg obert
amb la ponent, l’assaig de l’Himne oficial
de l’Any Jubilar, i diverses informacions
sobre els materials i subsidis per treballar
a les parròquies, com per exemple la col·
lecció de cartells que edita el Centre de
Pastoral Litúrgica de Barcelona. Tots els
assistents han valorat molt positivament
aquesta trobada que està ja consolidada
en el calendari pastoral del bisbat de Sant
Feliu de Llobregat.
Fitxa sobre l’Any Sant de la Misericòrdia
Què és un Any Sant o Jubileu?
És un any especial en què tota l’Església commemora un esdeveniment i convida els fidels a viure’l amb joia i fervor i a
rebre d’una forma més intensa la gràcia
del perdó. Prové de la tradició bíblica del
poble jueu (“any de gràcia del Senyor”). És
una crida a l’aprofundiment en la relació
amb Déu i amb el proïsme, una oportunitat
per alimentar la fe i renovar el compromís
d’esdevenir testimonis de Jesucrist, una
invitació a la conversió. No s’ha de confondre amb els Anys temàtics que se celebren amb freqüència (Any de la Fe, Any
de la Vida Consagrada…), ni amb els Anys
Jubilars que afecten un santuari o lloc específic (Xacobeo…). Els Jubileus ordinaris

se celebren cada 25 anys (l’últim va ser
l’any 2000), i els extraordinaris quan el
Sant Pare ho considera oportú.
Dates del Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia:
 Inici: 8 de desembre de 2015, solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria i 50è aniversari de la clausura del Concili Vaticà II, a Roma; 13 de desembre, III
diumenge d’Advent, a les altres basíliques
romanes, a les catedrals i esglésies establertes a totes les diòcesis del món
 Clausura: 20 de novembre de 2016,
Solemnitat de Jesucrist Rei de tot el món
Grans signes propis d’un Any Jubilar:
 El pelegrinatge per arribar a la “porta
santa”, signe del camí de la vida i de la fe
vers una meta
 Travessar la “porta santa”, signe de
conversió a Crist
 El do de la indulgència, que allibera
de tot residu i empremta negativa que el
pecat hagi pogut deixar en la persona
 Tot això sempre unit al sagrament del
Perdó, la celebració de l’Eucaristia, i la pregària pel Sant Pare i les seves intencions
Continguts centrals del Jubileu de la Misericòrdia:
 Que tots els creients facin experiència de la misericòrdia del Pare envers nosaltres, per tal que s’enforteixi la seva fe i
en donin un eficaç testimoni
 La misericòrdia com a atribut fonamental de Déu:
“compassiu i benigne, lent per al càstig,
ric en el perdó” (Ex 34,6; Nm 14,8; Jl 2,13;
Sl 86,15; Sl 103,8; Sl 145,8…)
“ell et perdona les culpes i et guareix
de tota malaltia, rescata de la mort la teva
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vida, i et sacia d’amor entranyable” (Sl
103,3-4)
“el Senyor guareix els cors desfets i embena les ferides” (Sl 147,3)
“Déu és amor” (1Jn 4,8.16)
“perdura eternament el seu amor” (Sl
118, Sl 136…)
“compadiu-vos de mi, Déu meu, vós
que estimeu tant; per la vostra gran misericòrdia, esborreu les meves faltes” (Sl
51,3)
 Jesucrist és el rostre de la misericòrdia del Pare (“Misericordiae vultus”, títol
de la butlla de convocació del Jubileu):
s’acosta a tothom per portar la guarició, la salvació, el perdó…
“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…” (Lc 4,18)
paràboles de la misericòrdia, especialment en l’evangeli de sant Lluc (cicle C):
la dona pecadora perdonada (Lc 7,36-50);
el bon samarità (Lc 10,25-37); l’ovella esgarriada, la moneda perduda, i el pare i els
dos fills (Lc 15,1-32)…
ell mateix dóna la vida a la creu: “ningú
no té un amor més gran que el que dóna la
vida pels seus amics” (Jn 15,13); la mort i
la resurrecció de Jesús són la mostra màxima de l’amor i la misericòrdia Déu per la
nostra salvació
 Nosaltres hem de ser “misericordiosos com el Pare” (Lc 6,36), lema de l’Any
Sant; l’Església ha de ser testimoni de la
misericòrdia de Déu envers tothom, portadora de l’amor i del perdó
Mitjans:
 Obrir el cor als qui viuen a les perifèries existencials, mirar les seves misèries i
curar les seves ferides

 Reflexionar sobre les obres de misericòrdia espirituals i corporals
 Viure la Quaresma com a temps especial de conversió
 Potenciar el sagrament de la Reconciliació com a expressió privilegiada de la
misericòrdia de Déu
 Que el perdó de Déu arribi a tothom,
especialment als que més el necessiten i
als que n’estan més allunyats
Pistes i suggeriments per treballar a les
parròquies:
 Potenciar i facilitar la participació en
les celebracions d’inici i clausura de l’Any
Sant que s’organitzin des del bisbat a la
catedral
 Fer visible la celebració de l’Any Sant
col·locant algun cartell en llocs visibles,
repartint els targetons en algunes celebracions i actes parroquials o de grups
 Organitzar una peregrinació a la catedral o a Montserrat (són els dos llocs del
nostre bisbat establerts pel senyor bisbe
per obtenir el do de la indulgència), o bé
aprofitar la romeria que ja es faci anualment, per viure amb especial subratllat el
sentit de pelegrinatge, travessar la “porta
de la misericòrdia”, celebrar l’Eucaristia i
rebre el sagrament del Perdó
 Organitzar una conferència o xerrada
sobre el significat i contingut de l’Any Sant
 Organitzar alguna sessió oberta (o
incloure-la en algun grup que ja funcioni
habitualment) de reflexió bíblica a partir
de les paràboles de la misericòrdia
 Fer esments al tema de la misericòrdia
en les celebracions litúrgiques habituals, especialment en l’Eucaristia del diumenge (monicions, homilia, pregàries, cants). També
amb referències als temps litúrgics, especialment Quaresma, Setmana Santa i Pasqua.

 Organitzar una vetlla de pregària sobre el tema de la misericòrdia:
Cants: Himne oficial de l’Any Sant; Misericordias Domini (Taizé); Salve Regina,
Mater Misericordiae; Vós sou, Senyor, ma
fortalesa (MD 17); Enaltiu el Senyor (MD
46); La bondat i l’amor del Senyor (MD
50); Beneeix el Senyor (MD 373); Que el
vostre amor, Senyor (MD 411); Pietat oh
Déu (MD 552)…
Textos bíblics adients: de l’Antic Testament, de l’evangeli, salms (citats més
amunt)
Pregària de l’Any Sant de la Misericòrdia…
 Fer una bona catequesi del sagrament del Perdó com a sagrament de la misericòrdia de Déu; potenciar els horaris de
confessió individual; promoure la celebració comunitària (amb absolució individual), especialment per Quaresma, utilitzant
textos adients amb referències pròpies a
la misericòrdia
 Difondre a nivell parroquial (full informatiu, cartelleres, catequesis) les obres
de misericòrdia espirituals i corporals com
una manera de concretar en la pròpia vida
la crida a la misericòrdia
 Repassar en el consell pastoral les
accions que es fan a nivell parroquial per
donar testimoni de la misericòrdia envers
els més necessitats
Materials:
 Papa Francesc, Misericordiae Vultus.
Butlla de convocació de l’Any Sant, 11 abril
2015
 Carta del Papa Francesc amb les indicacions per obtenir la indulgència, 1 setembre 2015
 Subsidis preparats pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evange-

lització: Celebrar la Misericòrdia, les Paràboles de la Misericòrdia, els Salms de la
Misericòrdia, La Confessió sagrament de
la Misericòrdia, les Obres de Misericòrdia
espirituals i corporals, els Papes i la Misericòrdia, els Pares de l’Església i la Misericòrdia, els Sants i la Misericòrdia (publicats en català pel CPL i en castellà per la
BAC)
 El cartell per penjar a les cartelleres, i
els targetons per repartir als fidels (publicats pel CPL)
 El full verd “Misericordiosos com el
Pare” (Any Cristià 50, publicat a Missa Dominical n.14-2015)
 El full verd “Cants per a l’Any de la Misericòrdia” (Pregària 59, publicat a Missa
Dominical n.1-2016)
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[ ]
Pastoral
vocacional

Estada vocacional a Piera-Capellades
La cloenda va ser el 21 de novembre, amb
el recés a les 17 h i l’eucaristia a les 19 h,
a la parròquia de Santa Maria de Piera.
Entre les diverses iniciatives d’aquesta
estada vocacional, va resultar especialment significativa la trobada de formació
amb capellans i diaques sobre la cultura
vocacional i l’acompanyament que va tenir
lloc el dijous 19 de novembre a la Casa de
l’Església.
Visita nadalenca del bisbe Agustí i els seminaristes als germans de Sant Joan de
Déu
(Crònica feta pels germans hospitalaris)
A proposta del bisbe Agustí vam rebre
al Parc Sanitari Sant Joan de Déu la seva
visita, juntament amb el seu secretari Mn.
Joan-Pere Pulido i cinc seminaristes de la
diòcesi.
La trobada va tenir lloc el 22 de desembre al vespre. La primera visita va ser a la
Unitat de Llarga Estada, on els residents i
el personal van acollir amb goig els visitants. Es van cantar unes nadales davant
el pessebre, amb la participació de tots els
presents, es van fer fotografies amb el Sr.
Bisbe i aquest els va lliurar personalment

una felicitació nadalenca a cadascun. Així
mateix es va fer una breu visita a la Unitat
de Cures Pal·liatives al mateix edifici.
En un segon moment, ja en la biblioteca
dels germans, el Gmà. Santiago, Superior
de la Comunitat, els va donar la benvinguda i va fer una presentació del centre. El
Gmà. Ramon, a petició dels formadors, va
impartir una xerrada sobre l’atenció espiritual i religiosa que s’ofereix al nostre
centre segons el pla pastoral desenvolupat pel SAER (Servei d’Atenció Espiritual i
Religiosa).
Finalment, van resar l’ofici de Vespres
juntament amb la comunitat de germans,
amb l’esquema oracional que els joves havien preparat. I per acabar vam compartir
el sopar i els dolços nadalencs.
Agraïm aquesta deferència del nostre
bisbe que a part de ser el nostre pastor
diocesà gaudeix de la Carta de Germanor
de l’Orde Hospitalari. Ell mateix ens va recalcar que la presència dels Germans de
Sant Joan de Déu i les seves obres és molt
significativa a la Diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat, ja que compta amb tres comunitats al seu territori: Sant Boi, Esplugues i
Sant Vicenç. Un veritable patrimoni de caritat i d’hospitalitat per a l’església diocesana amb el qual tots vam sortir enriquits.

[ ]
Ecumenisme

Carta del delegat en relació a la Setmana
de Pregària per la unitat dels cristians
Proclameu la grandesa del Senyor (cf. 1Pe
2, 9)
“Què en treu l’home de guanyar tot el
món si perd la vida? (Mc 8, 36). Aquest
breu verset de l’evangeli, sant Ignasi el
va anar repetint a sant Francesc Xavier de
manera insistent i el va arribar a convèncer
d’abandonar les seves ambicions d’honra
i de glòria i es va adherir al que acabaria
sent la Companyia de Jesús.
Sant Agustí, després d’escoltar, també
repetidament, una veu infantil en una casa
veïna: “Pren i llegeix” va agafar la Bíblia
i obrint-la sense pensar per on, els seus
ulls van quedar fixats en dos versets de la
carta de sant Pau als cristians de Roma:
“Com escau a ple dia, comportem-nos dignament, sense orgies ni borratxeres, sense luxúries ni disbauxes, sense baralles
ni enveges. Revestiu-vos de Jesucrist, el
Senyor, i no us preocupeu de satisfer els
desigs terrenals” (Rm 13, 13-14). Aquesta
referència bíblica va capgirar completament la seva vida dissoluta i va originar la
seva conversió a la fe cristiana.
Aquests dos breus exemples han estat
escrits, sense ordre cronològic, amb la intenció volguda de fer-nos reflexionar sobre

el xoc notable del qui està a la recerca de
la veritat. Es fa realitat el que va dir Jesús
en el sermó de la muntanya: “Demaneu,
i Déu us donarà; cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà; perquè el qui demana, rep; el qui cerca, troba, i a qui truca, li
obren.” (Mt 7, 7-8).
Cristians de les diferents confessions
cristianes ens trobem un any més, dins de
la Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians, amb aquest objectiu, guiats per
l’Esperit Sant, de recerca de la plena comunió. Això fa que ens preguntem quin verset
bíblic pot anar quallant i obrint el nostre
cor a una dimensió de gradual conversió
que ens ajudi a alimentar-nos en aquest
nou èxode del poble de Déu que camina,
demanant ser guarits de les ferides històriques.
Aquest any, les diferents Esglésies de
Letònia han preparat el material i han escollit un lema, inspirat en la primera carta
de sant Pere: Proclameu la grandesa del
Senyor (cfr. 1Pe 2, 9). Al llarg de la història,
Letònia ha estat castigada històricament
(segona guerra mundial, el nazisme i el
comunisme...).
Aquesta devastació que va culminar
amb la caiguda de la Unió Soviètica, va
crear llaços fraterns entre protestants, ortodoxos i catòlics, descobrint la seva real
participació en el sacerdoci baptismal,
oferint els seus sofriments, en unió amb
Jesús, pel bé de la humanitat, compartint
com a batejats a proclamar, conjuntament,
la grandesa del Senyor.
La crida baptismal, els ha portat a crear
espais de trobada i de pregària, durant tot
l’any. Aquest fet ens reclama a ser partícips d’aquest clam i ser creatius per adoptar determinacions i actituds, que treballin
a favor d’aquesta atmosfera de participa-
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ció mútua. Que no quedi, doncs, en una
sola setmana.
Com veureu, en els guions per a les celebracions eucarístiques, en el dia setè,
trobareu una errada en el títol (pag. 25).
No és “Dóna’m aigua”, sinó “L’acolliment
en la pregària”.
El divendres 22 de gener de 2016, a les
19 h, a la Catedral de Sant Feliu de Llobregat, presidit pel Sr. Bisbe Agustí Cortés,
tindrà lloc la trobada ecumènica on pregarem perquè aquest desig fervent d’amor
fratern interconfessional ens faci avançar,
sense defallir ni caure mai en recels i prejudicis: “Demaneu, i Déu us donarà...”
Rebeu una cordial salutació
Xavier Artigas DP
Delegat d’Ecumenisme del Bisbat de Sant Feliu

[ ]
Diaconat
permanent

Reunió d’esposes de diaques amb el bisbe Agustí
Va tenir lloc divendres 13 de novembre, al
vespre, a la Casa de l’Església i va esdevenir un espai de diàleg i de comunió ben
profitós, en continuïtat amb la primera
trobada que es va celebrar l’any passat.
Les aportacions de les esposes presents
posaven de manifest la seva implicació,
amb serveis i intensitats diferents, en el
ministeri diaconal encomanat als seus marits i també l’aportació que fan a l’harmonització de la vida familiar, activitat laboral
i ministeri dels diaques. El bisbe Agustí,
entre altres aspectes, va posar l’accent en
l’aportació que les esposes dels diaques,
juntament amb ells, poden donar en la
pastoral familiar, per exemple, en l’acolliment dels promesos, ja que aporten credibilitat a partir de la seva pròpia experiència de vida. Per acabar la trobada, es van
recordar els diversos actes programats, en
especial la XXX Trobada nacional del diaconat permanent, del 5 al 8 de desembre
a València, les trobades de proximitat per
vicaries, la formació permanent, el desenvolupament de l’Any de la Misericòrdia i
el Jubileu dels diaques a Roma, el mes de
maig 2016.

[ ]
Evangelització i
Apostolat Seglar

Carta del delegat sobre el material del
Pla Pastoral
Sant Feliu de Llobregat, 3-11-2015
Benvolguts,
Adjunt a aquesta tramesa trobareu una
primera entrega del material per a treballar el pla pastoral de la nostra Església
diocesana. Ha estat fruit del treball de revisió que junts van portar a terme al llarg
de tot el curs del desè aniversari.
El lema general d’aquest Pla pastoral
està agafat del capítol 15 de l’Evangeli
de Joan «JO SÓC EL CEP I VOSALTRES LES
SARMENTS», i que aquest primer any focalitzarem en el manament del Senyor:
«MANTENIU-VOS EN EL MEU AMOR. L’Església viu de l’amor misericordiós de Déu».
En aquesta primera entrega trobareu
diversos elements que us han d’ajudar a
reunir-vos amb el Consell Pastoral i altres
grups per a poder aplicar el Pla Pastoral en
la vostra parròquia, havent-ho parlat en el
vostre Arxiprestat:
• Una carpeta desplegable que conté
una salutació del bisbe i unes
paraules convidant-nos a fer camí
junts a partir d’aquest Pla pastoral,
una fonamentació en la Paraula de
Déu (l’evangeli de Joan 15, 1-17) i un

desplegament en tres anys de les
propostes i prioritats que es deriven
de la revisió del X aniversari de la
creació de la Diòcesi.
• Una “fitxa 0” que explicita una mica
més els objectius d’aquest Pla que
ens hem proposat de treballar en
aquest primer curs, a partir de les
tres crides que ens acompanyaran
(a l’autenticitat de vida, a
l’evangelització i a la renovació
d’estructures) i que integren aquest
esdeveniment que és l’Any Jubilar de
la Misericòrdia que el papa Francesc
ha declarat.
• Properament rebreu una fitxa amb
propostes i suggeriments per a
treballar a diferents nivells (diocesà,
arxiprestal, parroquial, de grup...)
l’Any Jubilar de la Misericòrdia.
Estan en preparació altres materials
per a treballar els diferents objectius, que
s’aniran integrant en aquesta carpeta en
les properes setmanes.
Recordem que aquest treball ens ha
d’ajudar a caminar en comunió i a ser més
fidels a la nostra identitat i missió, i que en
la mesura que sigui possible, voldríem poder recollir el treball fet en acabar el curs
a fi de fer-ne una avaluació i una acció de
gràcies a Déu.
Josep Torrente
Delegació d’Evangelització i Apostolat Seglar
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[ ]
Càritas
diocesana

3r comunicat de la Mesa d’acollida als
refugiats
Tal i com es va acordar des de la Mesa d’acollida als refugiats, d’anar-vos informant, de
manera periòdica, dels esdeveniments que
es vagin succeint 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 organitzacions i entitats d’Església,
a nivell autonòmic, estatal i d’Europa, i de
tot el que es vagi fent a nivell de diòcesis,
us enviem aquest nou comunicat.
Sabem que des de les parròquies i les
comunitats, hi ha inquietud i ganes de
col·laborar, que sovint es demana informació referent al procés i al què significarà
aquest procés, i que hi ha algunes incerteses referents al paper que hi podrem desenvolupar com a entitats d’Església de la
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Però no tenim novetats referents al que
serà el procés d’acollida, no coneixem encara com, quan i en quines condicions es
desenvoluparà l’acollida de les persones
refugiades. Sembla ser que en una primera etapa , s’acollirà les persones de manera col·lectiva, en centres, albergs, cases de
colònies... i que no serà fins passats uns
mesos que se les allotjarà de manera indi-

vidual i per famílies, en habitatges, on es
parla que hi podrien estar fins a dos anys.
La responsabilitat de l’acollida d’aquestes
persones refugiades és del govern de l’Estat, ni la Generalitat, ni els ajuntaments tenen clar quines seran les seves competències, ni quin serà el seu paper en aquest
procés d’acollida, però el que sí que hem
de tenir clar és que el paper de Càritas i
de la resta d’entitats d’Església, ha de ser
de subsidiarietat, és a dir haurem d’arribar
allà on no arribin les administracions.
Donada aquesta situació, des de la
Mesa volem destacar tres aspectes que
creiem que són importants.
• En aquests moments, per tant, la
principal tasca que podem fer, és una
tasca de sensibilització i denúncia,
reclamant la dignitat i els drets
d’aquestes persones, però sobretot
perquè s’actuï en les causes que han
portat aquestes persones a aquesta
situació. Demanar als governs dels
diferents estats implicats, unes
polítiques de migració i humanitàries
que tinguin en compte els drets de les
persones.
• És important no fer distincions entre
refugiats i immigrants econòmics,
són dues realitats inseparables i
íntimament relacionades. Es tracta de
persones i famílies que, per diferents
raons, es veuen obligats a marxar
de casa per construir una vida més
digna.
• Hem d’estar preparats per al moment
en què arribin els refugiats, per si
se’ns demana suport, preveure quins
recursos podrem oferir i veure en
quin grau hi podrem col·laborar, però
ara mateix, no té sentit organitzar
cap tipus de campanya de recollida

de roba, aliments, joguines, etc...
Perquè no sabem quines seran les
necessitats d’aquestes persones,
ni de moment tenim mitjans per fer
arribar tot el que es reculli als països
on estan els refugiats.
El que veiem aquests dies no és nou i no
només és una crisi humanitària, és el fracàs d’una política mal anomenada migratòria i de cooperació i una manca de polítiques coherents que abordin la complexitat
de les causes que motiven la mobilitat humana. És per aquest motiu, que com a Església tenim l’obligació moral d’explicar el
drama 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 moment no s’ha obert cap compte
específic per recollir donatius pels refugiats, donat que desconeixem encara quin
serà el nostre paper en aquest procés.
Però, tots els donatius que estem rebent a
Càritas, destinats a la Crisi dels Refugiats,
els estem vehiculant a través de Càritas
Espanyola, que els fa arribar a les diferents Càritas dels països de trànsit on van
arribant els refugiats. Per tant qualsevol
donatiu que es vulgui realitzar, es pot fer al
núm. de compte de Càritas Diocesana, indicant en el motiu la paraula “Refugiats”.
Us recomanem que obriu els diferents
enllaços que us adjuntem al final del comunicat, on podreu trobar més informació
de la situació actual i de la resposta de
Càritas i de les entitats d’Església davant
d’aquesta situació.

Si teniu alguna proposta, necessiteu
més informació, voleu posar en comú alguna iniciativa, etc..., o voleu realitzar alguna
acció us demanem que ens en pugueu
informar, per poder mantenir aquesta coordinació, donar-vos el suport necessari i
fer-ne difusió.
Tel: 93 652 57 70
Mail: secretaria@caritassantfeliu.cat
Núm. de compte: ES65-2100-5000-580200042738
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[ ]
Província
Eclesiàstica de
Barcelona

Homilia del cardenal Lluís Martínez Sistach en la Missa d’acció de gràcies del
seu ministeri episcopal a l’Arxidiòcesi de
Barcelona
Basílica de la Sagrada Família, 13-12-2015
Amb joia i amb estimació mútua ens hem
aplegat en la nostra entranyable i bellíssima Basílica de la Sagrada Família per celebrar l’Eucaristia del tercer diumenge d’Advent, en acció de gràcies a Déu per l’exercici del meu servei de pastor d’aquesta
estimada Església metropolitana i per la
indispensable i valuosa col·laboració que
tots els diocesans m’heu prestat aquests
gairebé dotze anys de treball pastoral que
hem fet entre tots, presidits per Jesucrist
el nostre únic Salvador. Hem d’agrair-li les
moltes coses que hem fet tots plegats,
sentint-nos Església i conscients que el
Senyor ha estat molt a prop nostre i ens ha
ajudat constantment. Per això vivim el que
ens ha dit l’Apòstol Pau: “Viviu sempre
contents en el Senyor, ho repeteixo, viviu
sempre contents. Que tothom us reconegui com a gent de bon tracte. El Senyor és
a prop”.
No és moment de fer un balanç del que
hem fet i del que no hem fet. El Senyor és
l’únic jutge i malgrat les nostres mancan-

ces, confiem en aquest jutge misericordiós, Jesucrist, Ell que és el rostre de la
Misericòrdia del Pare. Volem agrair-li l’esforç que hem anat fent aquests anys tots
plegats al servei de la missió de l’Església,
que consisteix fonamentalment a evangelitzar, anunciar Jesús i el seu Evangeli, ja
que l’Església existeix per això, aquesta és
la seva tasca essencial. Ho hem fet amb el
testimoniatge de la nostra vida cristiana
quotidiana, les famílies, les parròquies,
les comunitats, els moviments, les escoles
i realitats d’Església, amb la Missio Metropolis, L’Atri dels Gentils i amb l’Escola
Diocesana d’Evangelització. Ho hem de
continuar fent amb el nou pastor diocesà
que Déu us envia, Mons. Juan José Omella.
Ara que celebrem el 50è aniversari de
la cloenda del Concili Vaticà II, recordo que
vaig arribar a Roma coincidint amb la inauguració d’aquest esdeveniment, el més
important del segle XX a nivell eclesial.
Aquells anys vaig poder seguir els treballs
del Concili que convocà sant Joan XXIII i
continuà el Beat Pau VI. Els contactes amb
Pares conciliars i experts m’obriren a les
grans novetats que ens oferí el Concili i van
calar en mi profundament.
Per això he procurat en l’exercici del
meu ministeri sacerdotal i episcopal suscitar una Església sinodal, fent camí junts
amb tots els membres del Poble de Déu:
sacerdots, diaques, religiosos i laics. Amb
vosaltres, aquests dotze anys, hem preparat quatre Plans Pastorals Diocesans assenyalant uns objectius pastorals prioritaris,
i els hem preparat amb la participació de
totes les parròquies, arxiprestats, Consells
pastorals, Consell presbiteral i Consell
Episcopal.
Com feien aquella gent que anava a
trobar a Joan en el Jordà i li preguntaven:

“Així, doncs, què hem de fer?”, també us
he anat preguntant en preparar aquests
Plans Pastorals: “Què he de fer?” Ben
conscient del que el papa Francesc ens ha
dit sobre el sentit de la fe, el sensus fidei,
propi de tots els membres del Poble de
Déu, el qual impedeix separar rígidament
l’Església que ensenya de l’Església que
aprèn, ja que els cristians posseeixen un
olfacte propi per discernir els nous camins
que Déu demana a l’Església. Francesc va
posar en relleu un principi molt present i
molt valorat en l’Església del primer mil·
lenni: “El que pertany a tots ha de ser tractat per tots”.
Aquest treball sinodal ha d’anar creixent en l’Església per tal d’assolir aquell
somni del papa Francesc d’una opció missionera capaç de transformar-ho tot (cf.
Evangelii gaudium, 27), i ha permès que
aquells objectius pastorals prioritaris assenyalats per tots, hagin estat més aplicats per tots.
En aquesta Basílica tan nostra ve avui
a la nostra memòria la històrica celebració
de la seva Dedicació presidida pel Papa
Benet XVI. El Bisbe de Roma i Successor
de Pere ens visità els dies 6 i 7 de novembre de 2010. I ens va evangelitzar amb la
mateixa celebració, prenent major consciència que nosaltres som pedres vives
d’una Església més bonica que aquesta
Basílica, més singular i única: l’Església de
Jesucrist, el Poble de Déu, el Cos místic de
Crist, la Família dels fills i filles de Déu.
El Papa ens va evangelitzar amb les seves paraules, dient-nos que imitéssim el
servent de Déu Antoni Gaudí que s’inspirà
sempre en tres llibres: el de la naturalesa
amb el respecte que hem de tenir a la creació com la germana nostra i la nostra mare
que ens acull entre els seus braços; la Bí-

blia que és la revelació de la misericòrdia
del Déu que ens ha creat a la seva imatge
i semblança i la litúrgia amb la qual celebrem la nostra fe unint-nos als misteris de
la vida, mort i resurrecció de Crist per tal
que anem assolint allò que deia Pau de si
mateix: “No sóc jo qui viu en mi, sinó que
és Crist qui viu en mi”.
Aquella gent que anava a trobar Joan,
el Precursor, li preguntaven: “Així, doncs,
què hem de fer?” I Joan els responia: “Qui
tingui dos vestits, que en doni un al qui
no en té, i qui tingui menjar que el comparteixi també amb els altres... No exigiu
més del que està establert. No forceu
ningú amenaçant-lo de maltractar-lo o de
denunciar-lo; acontenteu-vos de la vostra
soldada”.
Aquest fragment de l’Evangeli dóna
molta importància al “fer”. En les línies
precedents que no llegim, es proclama la
necessitat d’una conversió que sigui sincera, és a dir, que “doni fruits”. Per això,
Joan concreta alguns d’aquests fruits, fonamentalment la comunicació de béns. El
papa Francesc ens diu que “la desigualtat
és arrel dels mals socials” (EG 202).
Aquests anys del treball pastoral de
la nostra Església arxidiocesana han coincidit amb l’inici i pervivència de la crisi
econòmica que ha tingut i té encara greus
conseqüències negatives per a moltíssimes persones i famílies. La pobresa és
avui més intensiva, més extensiva, més
profunda i més autòctona a casa nostra.
Em plau donar gràcies a Déu per la consciència solidària que hem tingut i tenim
envers aquests germans nostres. En tots
els Plans Pastorals Diocesans un dels seus
objectius ha estat el de la solidaritat. Com
a president de Càritas diocesana i de Càritas Catalunya, dono en nom de tots gràci-
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es a Càritas Diocesana, a les Càritas parroquials i a tantes realitats d’Església per
imitar al bon samarità, per acostar-se als
qui sofreixen tantes mancances i per curar
amb l’afecte i l’ajut material les seves ferides. Gràcies a tants voluntaris i a tantes
aportacions de persones i institucions.
En este Año Santo de la Misericordia, la
Iglesia ha de continuar evangelizando con
la práctica de las obras de misericordia
corporales y espirituales. El Papa Francisco
desea que todo el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre estas obras
de misericordia, indicando que “será una
manera de despertar nuestra conciencia,
muchas veces adormecida ante el drama
de la pobreza, y entrar aún más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son
los privilegiados de la misericordia divina”
(El rostro de la misericordia, 15).
Hay un documento del Concilio Vaticano II muy actual: La Iglesia en el mundo
contemporáneo. Este es el campo propio y
específico de los laicos y laicas cristianos,
con el fin de trabajar con los hombres y
mujeres de buena voluntad en la transformación del mundo, aportando los valores
y los criterios del Evangelio para que la
creación esté al servicio de todos los miembros de la humanidad. Se trata de una
presencia activa y comprometida, coherente con la fe cristiana y los contenidos
del humanismo cristiano, en el campo de
la cultura, de la política, de la economía,
de la familia, de la vida, de la justicia y de
la paz internacional. Conocéis bien que
ésta ha sido una preocupación y una tarea
que siempre he intentado comunicaros
como pastor vuestro. Y hoy con mi afecto
pastoral os lo recuerdo y os animo a que
sea cada día más realidad en la medida de
las posibilidades de cada uno.

Estamos reunidos en la Basílica de la
Sagrada Familia, en la cual durante estos
años de la celebración de las Asambleas
sinodales de 2014 y 2015 hemos rezado
por la temática que tratamos los Padres
sinodales: la familia, indispensable para el
bien de las personas de la sociedad y de la
Iglesia. Así en el recordatorio que os darán
encontraréis la oración redactada por el
Papa Francisco para las familias.
Acabo amb un fragment d’aquesta pregària: “Sagrada Família de Natzaret, feu
també que les nostres famílies esdevinguin llocs de comunió i cenacles de pregària, autèntiques escoles de l’Evangeli i
petites Esglésies domèstiques”.
Conscient que tots plegats formem una
família, en deixar la responsabilitat del
ministeri de pastor diocesà de Barcelona,
el proper dia de Sant Esteve, desitjo reiterar-vos el meu afecte paternal i fraternal
i la meva amistat que continuarem vivint
especialment pregant mútuament. Amén.
Oferiment de la Miscel·lània d’homenatge al cardenal Lluís Martínez Sistach
El dijous 17 de desembre, al vespre, ha
tingut lloc a Barcelona l’acte acadèmic
d’oferiment de la Miscel·lània d’homenatge al cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran
Canceller de l’Ateneu Universitari Sant
Pacià (AUSP). L’acte s’ha celebrat a l’Aula
Magna del Seminari Conciliar i hi ha assistit l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol,
l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, el
bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí
Cortés, el bisbe de Vic, Romà Casanova, el
bisbe de Girona, Francesc Pardo, el bisbe
auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull,
el P. Abat de Montserrat, Josep Maria Soler
i el P. Màxim Muñoz, president de la Unió

de Religiosos de Catalunya, entre d’altres
personalitats eclesiàstiques i civils. S’han
adherit a l’oferiment els altres bisbes de
les diòcesis catalanes.
El Dr. Armand Puig, rector de l’AUSP, ha
dirigit unes paraules de salutació als assistents i ha moderat l’acte. En primer lloc, ha
donat la paraula al Dr. Jaume Aymar, degà
de la Facultat de Filosofia de Catalunya, el
qual ha fet una primera presentació de la
Miscel·lània i de l’homenatjat, el cardenal
Martínez Sistach, el qual ha tingut com a
base del seu pensament el personalisme
cristià. Per part seva, el Dr. Joan Planellas,
degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, ha dit que la Miscel·lània és un homenatge de les Facultats eclesiàstiques catalanes al que ha estat el seu Gran Canceller
durant gairebé dotze anys, en un volum
intitulat amb la cita de l’evangeli de Joan
(Jn 21,16), “Pastura les meves ovelles”.
La semblança biogràfica del cardenal ha
estat a càrrec del Dr. Santiago Bueno, vicerector de l’AUSP, el qual ha repassat les
distintes etapes de la seva vida –“llarga i
fructífera”, ha dit- en els diferents àmbits
personals, acadèmics i eclesiàstics. Per
part seva, el Dr. Ramon Corts, vicerector
de l’AUSP, ha presentat detalladament els
continguts del volum de la Miscel·lània,
que consta d’una presentació i quarantaset articles a càrrec de qualificats autors.
El Dr. Armand Puig, en el seu parlament,
ha narrat la història del creixement de les
facultats de l’Església a Catalunya en les
darreres dècades fins a la creació, aquest
mateix any 2015, de l’Ateneu Universitari
Sant Pacià, en què el cardenal Martínez
Sistach ha tingut un paper decisiu.
L’arquebisbe de Tarragona, com a vice
Gran Canceller de l’AUSP, ha fet la semblança del cardenal com a promotor de

les ciències eclesiàstiques a Barcelona, en
l’àmbit de la Tarraconense i en el si de l’Església universal, fent especial referència a
la seva llarga dedicació a la Conferència
Episcopal Tarraconense des de l’any 1971
fins avui, i a les seves activitats eclesials
des de l’any 2007 com a cardenal de l’Església.
El cardenal Martínez Sistach ha clos
l’acte amb unes cordials i emocionades
paraules dirigides als assistents i als que
han fet possible la Miscel·lània d’homenatge, tot rememorant també les persones
que l’han acompanyat en la seva vida de
servei a l’Església i ha manifestat el seu
desig de seguir-la servint en la nova etapa
que ara inicia com a arquebisbe emèrit de
Barcelona.
Homilia de Mons. Juan José Omella Omella en la missa de presa de possessió canònica com a nou arquebisbe metropolità
de Barcelona
Barcelona, 26-12-2015
S.E. Catedral Basílica de la Santa Creu i
Santa Eulàlia.
Señor Nuncio, Señores Cardenales, Arzobispos y Obispos, Queridos sacerdotes
y diáconos, Representantes de otras Iglesias Hermanas (ortodoxos y protestantes)
y otras religiones (judíos y musulmanes)
que forman parte del Grupo de Trabajo Estable de Religiones.
Estimadas autoridades civiles y militares, Queridos diocesanos de esta Iglesia
de Barcelona,
Hermanos todos:
Al comenzar mi andadura episcopal
en esta Iglesia que peregrina en Barcelona, quiero, en primer lugar, dar gracias
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a Dios, Padre de toda bondad, que en su
sorprendente misericordia me ha asociado
a Jesucristo, único Señor y Salvador, en su
Espíritu de amor y comunión, a consagrarme con alma, vida y corazón al cuidado
pastoral de esta hermosa porción de su
Pueblo Santo. Al Santo Padre, de quien recibo el envío y misión en esta Iglesia particular, va mi recuerdo y afecto con profunda
gratitud, y a la vez con el propósito de unir
mis esfuerzos, a la extensión del Reino de
Dios, en comunión con su ministerio universal, juntamente con todos los obispos
del mundo, mis hermanos.
En segundo lugar, quiero tener un recuerdo agradecido a las Iglesias en las
que he ejercido el ministerio sacerdotal
y episcopal y que me han ayudado tanto
a madurar en esta no siempre fácil tarea
de pastorear la comunidad cristiana: Zaragoza, la Iglesia que me engendró en la fe,
donde desempeñé el ministerio de obispo auxiliar; Barbastro-Monzón, mi primer
destino como obispo residencial, así como
en Jaca y Huesca en donde desempeñé
por dos años y varios meses el oficio de
Administrador Apostólico; y, por último,
Calahorra y La Calzada-Logroño, Iglesia a
la que he servido en los últimos once años
y medio. Gracias por haberme ayudado a
crecer como pastor y a gozar en ese ministerio, a pesar de los momentos duros y difíciles, aunque, siendo sincero, tengo que
decir que estos han sido más bien pocos
ya que siempre me he sentido acogido y
querido.
Sóc conscient que vinc a una Església
que ha estat acompanyada i conduïda per
uns grans i bons pastors. He compartit la
fraternitat episcopal amb els dos últims: el
cardenal Ricard M. Carles Gordó i el cardenal Lluís Martínez Sistach. Benvolgut se-

nyor cardenal Lluís Martínez Sistach, gràcies per la seva labor al davant d’aquesta
Arxidiòcesi; que Déu l’acompanyi en la
seva nova etapa de retir, de jubilació; que
Ell segueixi essent la seva força i el seu bàcul en el qual vostè es recolzi. Estic segur
que seguirà essent per a tots nosaltres,
els barcelonins, una icona vivent del Bon
Pastor.
També desitjo tenir un record agraït
envers tots els bisbes auxiliars que ho
han estat en les etapes dels arquebisbes
Ricard Maria Carles Gordó i Lluís Martínez
Sistach, i especialment envers l’actual
senyor bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull.
Ells també han col·laborat de manera molt
singular en la pastoral de l’arxidiòcesi, així
com ho han fet i ho fan els sacerdots, els
agents de pastoral, els religiosos i religioses i els laics, homes i dones. A tots va
el meu agraïment i la meva admiració. Vinc
i entro amb emoció a aquesta Església
regada per la sang de màrtirs i de sants.
D’ells hem d’aprendre a servir Déu i els
germans, donant fins i tot la vida, si fos
necessari. D’ells aprenem a treballar per
la pau, la llibertat, la unió i la reconciliació. Les nostres vides han de tenir sempre
la mà estesa per oferir la pau i el perdó a
tots els homes, de manera que ja mai més
hi hagi guerres ni divisions entre nosaltres. Que treballem, amb l’ajuda de Déu,
per eradicar en el nostre món tota forma
de violència, de terrorisme, d’injustícia i
d’exclusió per raons ideològiques, racials
o religioses.
En aquest dia de l’inici del meu camí
episcopal en aquesta terra entranyable,
vull dir amb claredat que vinc a recollir el
llibre en el qual estan escrits els grans esdeveniments que aquesta Església ha viscut al llarg de la seva història, i especial-

ment en l’etapa més recent. Vull escoltarvos, compartir els goigs i els sofriments
que us aclaparen; vull caminar amb vosaltres en la recerca de la llum que ve del
Senyor i que ens empeny a ser testimonis
humils i valents enmig d’aquesta societat
del segle XXI, en la qual ens toca en sort
de viure. Vull estar molt atent, juntament
amb vosaltres, a les mocions de l’Esperit.
Per això la meva oració, ja des d’ara, desitjo que sigui la del Rei Salomó: “Senyor, no
vull or ni riquesa, no vull poder ni prestigi;
et demano solament que em concedeixis
una oïda de deixeble, que em concedeixis
saviesa per a governar el teu poble” (Cf. 1
Re 3, 9-10).
Y en este contexto de apertura de mi corazón de pastor a todos vosotros; sí, a todos sin excluir a nadie, quiero descubriros
los tres iconos bíblicos que se me representan interiormente desde que supe que
el Santo Padre me había nombrado Arzobispo de Barcelona. “Sal de tu tierra y vete
al país que yo te mostraré” (Gn 12,1). Como
Abrahán me he puesto en camino hacia
una tierra y hacia una comunidad que tengo que empezar a conocer para poderla
amar con todo mi ser. Ese camino quiero
hacerlo libre de prejuicios, con un corazón
abierto y unos oídos atentos. Y quiero hacerlo guiado de la mano del Señor que es
quien nos conoce a todos y nos conduce
siempre a todos con su mano amorosa.
Y ese camino me exige, nos exige a todos, saber desapropiarnos de nosotros
mismos, estar abiertos a lo que vayamos
descubriendo en el camino, acogiéndolo
como un don de Dios porque, como decía
Saint Exupery, “lo esencial es invisible a
los ojos; lo que embellece al desierto es
que en algún lugar esconde un pozo”. Sí,
en cada persona que encuentro en mi ca-

mino; en cada situación o acontecimiento
de la vida se esconde algo bello porque
todo es regalo de Dios, todo nos lleva a
encontrarle a Él que es quién da plenitud
a nuestras vidas.
“¡Ah, Señor! Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho” (Jr 1,6). Como
el profeta Jeremías yo también siento que
esa misión que se me confía es muy grande y que mis capacidades y mis fuerzas
son muy limitadas. Y siento en mi corazón
mucho temor y temblor. Pero os confieso
que las palabras que el Señor dirigió a Jeremías las escucho como dirigidas también a mí: “No tengas miedo, Yo estoy contigo para salvarte” (Jr 1,8). Sí, hermanos,
os invito y me invito a mí mismo a poner
nuestra confianza en el Señor. Y el camino
quiero recorrerlo también codo a codo con
vosotros porque todos somos y formamos
la Iglesia. Sí, quiero contar con vosotros
bautizados, padres y madres de familia,
niños y jóvenes, adultos y ancianos; quiero contar con vosotros sacerdotes, diáconos y miembros de la vida consagrada;
todos juntos formamos el Pueblo Santo de
Dios. A nosotros se nos confía el anuncio
de la Buena Nueva. Y el Señor nos dice hoy
a todos nosotros: “¡Duc in altum!”, ¡lanzaos a la mar, sed misioneros, no tengáis
miedo, apoyaos en mí!
Os invito y me invito a mí mismo a ser
en verdad misioneros humildes y valientes de la Buena Nueva de Jesús. Por eso
no quiero que el miedo se apodere de mí.
No quiero que el miedo se apodere de vosotros. Os digo, y me digo a mí mismo, lo
que san Juan Pablo II decía al comienzo de
su pontificado: “¡No tengáis miedo! ¡Abrid,
más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!”. Si Dios está con nosotros,
¿quién estará contra nosotros? Seamos
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apóstoles valientes y esperanzados. Dios
está vivo y camina con nosotros.
“Otro te ceñirá y te llevará a donde tú
no quieras. Sígueme” (Jn 21, 18-19). Evangelizar hoy en el mundo exige de nosotros
una gran conversión. No podemos anclarnos en viejos métodos o en ideologías
mundanas. Los últimos Papas nos invitan
a llevar a nuestro mundo la frescura del
Evangelio y el compromiso con los más
pobres y necesitados. El Papa Francisco
nos lo ha dicho en su bella Exhortación
Evangelii Guadium y nos lo muestra con su
testimonio.
Evangelizar supone celo apostólico. Supone la parresía de salir de sí mismo. La
Iglesia está llamada a salir de sí misma hacia las periferias, no solo las geográficas,
sino también las periferias existenciales:
las del misterio del pecado, las del dolor,
las de las injusticias, las de la ignorancia,
las del pensamiento, las de toda miseria. Y
cuando la Iglesia no lo hace se vuelve autorreferencial y entonces enferma. La Iglesia cuando se hace a sí misma el centro de
su misión, pretende encerrar a Jesucristo
dentro de sí y no lo deja salir. Se llega a creer que tiene luz propia y deja de ser “myterium lunae” (misterio de la luna). Cuando
deja de hacerlo e intenta vivir de su propia
luz, cae en la “mundanidad espiritual”,
que es el peor mal que puede sobrevenir a
la Iglesia. (cfr. Henri de Lubac, Meditación
sobre la Iglesia). Os invito, queridos diocesanos, a retomar con entusiasmo el envío
de Jesús: “Id al mundo entero y predicad el
Evangelio”. Sí, nos toca predicar la Buena
Nueva de Jesús en esta gran ciudad de Barcelona, en esta gran urbe, en la que hay
corrientes secularizantes y secularizadas,
a la vez que cristianos ejemplares con una
identidad inequívoca.

Pero repito lo que nos dice el Señor:
“No tengáis miedo, Yo estaré con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo”.
Hermosa tarea la que nos confía el Señor.
Tarea en la que deben estar, muy en el corazón de todos nosotros, los más pobres
y pequeños. Ellos son los preferidos del
Señor. Que ellos experimenten también la
ternura, la entrañable misericordia de nuestro Dios.
Poso el meu ministeri episcopal, totes
les comunitats cristianes de la nostra arxidiòcesi de Barcelona, a cada una de les
persones presents en aquesta celebració, i
a tots els barcelonins, sota la protecció de
la Verge Santa Maria, mare de Jesús i mare
nostra, venerada amb tantes advocacions
a Catalunya i particularment invocada
amb els dolços noms de Mare de Déu de
Montserrat i de Mare de Déu de la Mercè.
Que Ella, amb la seva poderosa intercessió, dirigeixi envers nosaltres i envers les
nostres necessitats els seus ulls misericordiosos perquè siguem fidels deixebles de
Jesucrist.
Que Ella, far resplendent de l’evangelització, continuï animant-nos com en la
Pentecosta, com en els primers temps de
la predicació apostòlica, a anunciar Jesucrist amb obres i paraules. Que Ella pregui
per nosaltres ara, en aquesta hora concreta de la nostra mil·lenària arxidiòcesi,
en aquesta hora concreta de l’Església
que pelegrina enmig del nostre poble, en
aquesta hora del món… i en l’hora de la
nostra mort. Amén.”.
Juan José Omella Omella,
arquebisbe de Barcelona.

[ ]
Conferència
Episcopal
Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 216
Tiana, 6 -11-2015
Els dies 5 i 6 de novembre de 2015 ha tingut lloc la reunió n. 216 de la Conferència
Episcopal Tarraconense (CET), a la casa
d’espiritualitat Maria Immaculada de Tiana (Barcelona). La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els
seus membres.
En el decurs de la reunió, els bisbes
han tingut coneixement que el sant Pare
Francesc ha acceptat la renúncia al govern
pastoral de l’Arxidiòcesi de Barcelona de
l’Emm. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach i
ha nomenat el seu successor en la persona
de Mons. Juan José Omella Omella, fins ara
bisbe de Calahorra y La Calzada-Logroño.
Els bisbes donen la benvinguda al nou
Arquebisbe metropolità de Barcelona i
preguen pels fruits pastorals del seu ministeri episcopal, tot desitjant que, amb
l’ajuda de Déu, aportarà la seva llarga
experiència al treball sinodal de totes les
Diòcesis amb seu a Catalunya.
Els Bisbes de Catalunya agraeixen la
llarga entrega pastoral del Sr. Cardenal
Lluís Martínez Sistach a les diverses Diòcesis on ha servit (Tortosa, Tarragona i

Barcelona), així com de cara al conjunt de
la Conferència Episcopal Tarraconense i a
l’Església universal.
1. Els bisbes han elegit Mons. Jaume Pujol i Balcells com a Vicecanceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià que ha estat
recentment erigit per la Congregació per
a l’Educació Catòlica. També han designat
Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de
Lleida, com a nou president del Secretariat
Interdiocesà de Mitjans de Comunicació
Social (SIMCOS).
2. Els bisbes han rebut els delegats de
Pastoral de la Salut de Barcelona, Girona
i Tortosa, Sra. María José Martínez, Mn.
Sebastià Aupí i Mn. Juan Bajo, respectivament, que els han exposat la situació actual de l’atenció religiosa als malalts en l’àmbit hospitalari, així com també el treball de
les diverses delegacions de pastoral de la
salut per tal d’oferir una adequada atenció
religiosa catòlica als malalts, als familiars,
i altres persones que treballen als hospitals i centres sociosanitaris.
3. Els bisbes han reflexionat sobre l’Any
Sant de la Misericòrdia que s’iniciarà a
Roma el proper 8 de desembre, solemnitat
de la Immaculada Concepció, i a les diòcesis el diumenge 13 de desembre. Han presentat el primer dels vuits subsidis pastorals preparats pel Consell Pontifici per a la
Promoció de la Nova Evangelització que el
Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) ha publicat en català. Han compartit les prioritats
de cada bisbat per fer viure aquest any jubilar com un moment extraordinari de gràcia i renovació espiritual de tot el poble de
Déu. I han estudiat les celebracions que es
portaran a terme, així com també l’encàrrec que portaran a terme els «missioners
de la misericòrdia» que el papa enviarà
per la Quaresma.
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4. El Cardenal Martínez Sistach ha donat una àmplia informació als bisbes sobre
l’Assemblea General Ordinària del Sínode
dels Bisbes que s’ha celebrat del 4 al 25
d’octubre sobre «La vocació i la missió de
la família en l’Església i en el món contemporani», en la qual ell ha participat com a
membre designat pel Sant Pare.
5. L’aplicació a les diòcesis de la reforma del procés canònic per a les causes de
declaració de nul·litat del matrimoni en el
Codi de Dret Canònic ha estat objecte d’estudi dels bisbes amb l’ajut de les aportacions del Sr. Cardenal Martinez Sistach i del
vicari judicial de l’arquebisbat de Barcelona, Dr. Santiago Bueno.
6. El Cardenal Martínez Sistach, responsable de Càritas Catalunya, ha explicat en quin
moment es troba la situació de l’acolliment
dels refugiats a la Unió Europea, els esforços
que s’estan fent a nivell de les diòcesis, i les
perspectives del millor acolliment als refugiats, sempre en estreta col·laboració amb les
Administracions públiques.
7. Els bisbes han convocat una Jornada Presbiteral a Vic el proper 11 d’abril de
2016 en ocasió del centenari de la mort del
Venerable Josep Torras i Bages, bisbe de
Vic. El Cardenal Beniamino Stella, prefecte
de la Congregació per al Clergat, participarà en la jornada i presidirà l’Eucaristia.
Nou Arquebisbe de Barcelona
Barcelona, 6-11-2015
Al migdia del 6 de novembre de 2015, la
Santa Seu ha fet públic el nomenament del
nou arquebisbe de l’arxidiòcesi de Barcelona, Mons. Juan José Omella Omella.
Mons. Juan José Omella va néixer a Cretes, província de Terol i arxidiòcesi de Sa-

ragossa, el 21 d’abril de 1946. Va estudiar
al Seminari de Saragossa i en Centres de
Formació dels Pares Blancs, Missioners
d’Àfrica, a Lovaina i Jerusalem. El 20 de
setembre de 1970 va rebre l’ordenació
sacerdotal. En el seu ministeri sacerdotal,
va treballar com a coadjutor i com a rector
parroquial i durant un any va ser missioner al Zaire. Entre 1990 i 1996 va ser Vicari
Episcopal a l’arxidiòcesi de Saragossa.
El 15 de juliol de 1996 va ser nomenat
bisbe auxiliar de Saragossa i el 22 de setembre del mateix any va ser ordenat bisbe. Tres anys després, l’octubre de 1999
va ser nomenat bisbe de la diòcesi de Barbastre-Montsó, de la qual va prendre possessió el 12 de desembre del mateix any.
Quatre anys després, l’abril de 2004 va ser
nomenat bisbe de la diòcesi de Calahorra
i La Calzada-Logronyo i en va prendre possessió el 29 de maig del mateix any.
A la Conferència Episcopal Espanyola
és membre de la Comissió Episcopal de
Pastoral Social des de 1996. N’ha estat
president del 2002 al 2008 i n’ha tornat a
ser elegit president el març de 2014. El 6
de novembre de 2014 la Santa Seu va fer
públic el seu nomenament com a membre
de la Congregació per als Bisbes.
La data de presa de possessió de l’arxidiòcesi de Barcelona per part de Mons.
Juan José Omella serà anunciada oportunament.
El GIEC encomana a Déu el nou arquebisbe de l’arxidiòcesi de Barcelona i li desitja encert i fruits abundosos en la nova
missió apostòlica que la Santa Seu li acaba de confiar. Així mateix, el GIEC agraeix
al cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona, el seu servei
pastoral a aquesta arxidiòcesi catalana
des de l’any 2004.

“Una Església i milers d’històries gràcies
a tu”

Presentació de la Memòria social 2014 de
les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya

Barcelona, 12-11-2015

Barcelona, 24-11-2015

El diumenge 15 de novembre, diada de
germanor.
Com cada any per aquestes dates, l’Església, al nostre país, dedica un dia a fer
una col·lecta extraordinària per a cadascuna de les Esglésies locals diocesanes.
Aquest any el lema de la “Diada de Germanor” és “Una Església i milers d’històries gràcies a tu” i vol conscienciar tots els
fidels de la necessitat d’ajudar l’Església
perquè serveixi millor i més adequadament en tots els camps en què treballa a
favor de la societat (Càritas, serveis d’acollida, formació i catequesi, Seminaris, conservació i construcció de temples, celebracions sacramentals, pastoral de joventut,
esplais i colònies d’estiu, pastoral familiar,
pastoral de la salut, atenció pastoral en els
centres penitenciaris, mitjans de comunicació social, moviments laïcals, atenció
a la gent gran, missions i ajuda al tercer
món, i altres).
Cadascuna de les deu diòcesis catalanes, i també les altres diòcesis espanyoles, informen aquests dies dels comptes i
despeses de l’any 2014 i de les previsions
pel present any 2015. Adjuntem les dades
estadístiques de les deu diòcesis amb seu
a Catalunya, agrupades en les Províncies
Eclesiàstiques de Tarragona (Tarragona,
Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i
Vic) i de Barcelona (Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat i Terrassa), i també el moviment econòmic global ordinari i extraordinari de la seva acció pastoral.

Avui dimarts, al matí, ha tingut lloc, a la
seu de la Conferència Episcopal Tarraconense, a Barcelona, la presentació de la
“Memòria social 2014 de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya”. L’acte ha
estat presidit pel cardenal Lluís Martínez
Sistach, administrador apostòlic de Barcelona i responsable episcopal de Càritas
Catalunya, acompanyat de la Dra. Carme
Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya
i del Sr. Agustí Adell, secretari general de
Càritas Diocesana de Tortosa.
El Cardenal ha destacat que aquesta és
la primera vegada que es formalitza una
Memòria social de les accions dutes a terme
per les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya durant l’any 2014. En tractar-se de la
primera memòria social de Càritas Catalunya, no es poden oferir percentatges d’evolució en relació amb els exercicis anteriors.
Tanmateix, l’evolució recent de les memòries de les diferents Càritas catalanes confirma que les necessitats socials de les capes
més desafavorides de la població segueixen
essent presents aquests darrers anys.
Així mateix, el Cardenal ha afirmat que
les Càritas diocesanes coordinen molts
aspectes del seu treball en el sí de Càritas
Catalunya. L’atenció a les persones necessitades i els programes d’ajut a les persones amb diverses necessitats es realitzen
en les Càritas diocesanes i parroquials.
Tanmateix hi ha problemes i situacions
que demanen una coordinació i aquesta
és la tasca que realitza Càritas Catalunya i
que es presenten en aquesta Memòria Social de l’any 2014.
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La pobresa -a conseqüència de la crisi
econòmica amb conseqüències greus que
encara perduren per a moltes persones i
famílies- és més profunda, més extensiva,
més intensiva i més autòctona. Per això,
els programes de benestar social per part
de les administracions públiques cal que
s’intensifiquin per ajudar les persones necessitades.
El Cardenal també ha dit que, des de
l’inici de la crisi econòmica, ha manifestat
que el nombre tan elevat de persones en
atur és un problema gravíssim, una autèntica qüestió d’Estat. I això demana una
resposta adient, un pacte d’Estat, un pacte
dels partits polítics, de les patronals i dels
sindicats per tractar de cercar una solució
al problema de l’atur i de les retallades.
L’Església Catòlica és solidària de totes
les persones i especialment de les necessitades. El papa Francesc ha dit que “la
necessitat de resoldre les causes estructurals de la pobresa no pot esperar... Mentre
no es resolguin radicalment els problemes
dels pobres, renunciant a l’autonomia
absoluta dels mercats i de l’especulació
financera i atacant les causes estructurals
de la desigualtat, no es resoldran els problemes del món i en definitiva cap problema” (Evangelii Gaudium, 202).
Mentre no s’enfronti amb propostes reals el combat contra les desigualtats socials i la gran diferència de riquesa entre els
més rics i els més pobres, no serà possible
reduir el llindar de la pobresa. Actualment
aquest llindar de pobresa afecta el 26%
de la població catalana (taxa AROPE 2014,
segons IDESCAT), que ha augmentat en relació al 2013 (taxa 24,3% segons IDESCAT i
20,1% segons FOESSA). Segons un estudi
recent sobre la distribució de la riquesa en
el món, l’1% dels més rics posseeixen la

meitat de tota la riquesa domèstica mundial (Global Wealth Report 2015; Crèdit
Suisse, 2015).
El Cardenal ha destacat la forta inversió
de Càritas en programes i projectes formatius, per combatre l’atur. Es constata la
manca d’habilitats i de poca qualificació
que presenta molta gent, les quals tenen
grans dificultats per trobar i mantenir una
feina. Les dades d’ocupació de l’any 2014
(segons el darrer informe FOESSA de 2015,
“Empleo Precario y Protección Social”) demostren que la creació d’ocupació neta no
ha arribat a la franja dels més joves (20-34
anys), on no només no ha crescut la taxa
d’ocupació, sinó que és l’única franja que
ha disminuït, en un -2%.
Tanmateix, la incidència directa del nivell d’estudis per accedir a l’ocupació és
fonamental: la taxa d’atur dels que han
cursat només estudis obligatoris (graduats en ESO) és a Catalunya del 39,4% i al
conjunt d’Espanya del 39,9% i és molt més
elevada que la d’aquells que han finalitzat estudis post obligatoris, la qual és a
Catalunya el 12,1% pels que han estudiat
batxillerat i el 10,2% pels que han cursat
formació professional superior (dades de
l’EPA del segon trimestre de 2015).
A la Memòria Social del 2014 destaquen
dos blocs de dades:
1. Programes als quals es destinen més
ajuts:
- Necessitats bàsiques (d’acord amb el
posicionament de Càritas que propugna
una renda per a aquelles famílies que no
reben cap prestació): 22,54% de les despeses
- Inserció sociolaboral: 20,02%
- Acollida i acompanyament: 19,08%

2. Protecció a la família:
- Família i infància: 15,16% de tota la
despesa social
- Habitatge: 10,36%
Una comparació interna entre les diferents Càritas diocesanes demostra les diferències entre els àmbits territorials a Catalunya. Els percentatges dels diferents àmbits en aquesta memòria són els següents:

ons desenvolupades per les deu Càritas de
les diòcesis amb seu a Catalunya, amb una
clara voluntat de transparència i de retre
comptes públicament d’allò que significa
el seu compromís amb els més necessitats.
El Dr. Martínez Sistach ha acabat agraint
la generositat de tantes persones que col·
laboren amb Càritas i que fan possible un
món més just i una societat millor.
Número
de llocs

Persones

Cost

%

1. PROGRAMA D'ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

328

374.520

7.794.103,68

19,08

2. COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES

435

139.954

9.206.762,38

22,54

3. PROGRAMA DE GENT GRAN

118

3.610

1.939.845,84

4,75

4. PROGRAMA DE SENSE LLAR I HABITATGE

169

10.569

4.231.606,95

10,36

5. FAMÍLIA I INFÀNCIA

156

13.132

6.193.126,11

15,16

6. SALUT

43

1.529

974.589,80

2,39

7. EDUCACIÓ I FORMACIÓ PER A ADULTS

85

5.501

1.405.935,87

3,44

8. INSERCIÓ SOCIOLABORAL I ECONOMIA SOCIAL

131

15.516

8.176.018,25

20,02

9. ASSESSORIA JURÍDICA

23

6.880

923.253,78

2,26

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

Això suposa que, durant l’any 2014,
l’acció social de les Càritas Diocesanes
amb seu a Catalunya, ha desenvolupat 9
programes en 1.488 llocs d’atenció a les
persones, dels quals se n’han beneficiat
571.211 persones. El total de la despesa
anual destinada a aquests programes ha
estat de 40.845.242€
Això ha estat possible gràcies als
20.287 col·laboradors, socis i donants,
tant de particulars com d’empreses.
L’equip humà que l’ha fet possible està
format per 12.013 persones, de les quals
11.564 són voluntàries i 449 són treballadors contractats, que amb el seu treball
converteixen el compromís evangèlic en
acció fraterna.
El Cardenal ha conclòs que, amb la presentació d’aquesta Memòria Social 2014
s’ha volgut mostrar, sintèticament, les acci-

Presentació del document “Evangelitzats
per la litúrgia, enviats a renovar el món
amb misericòrdia”
Barcelona, 16-12-2015
Els bisbes de Catalunya, en la darrera reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, han aprovat un Document, titulat
Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia. Els bisbes
dirigeixen el Document “als fidels de les
nostres Esglésies diocesanes que peregrinen a Catalunya i a tot el nostre poble”.
El Document consta d’una introducció, quatre capítols i una conclusió. A la
introducció, els bisbes commemoren el
centenari del primer Congrés Litúrgic celebrat a Montserrat el juliol de l’any 1915
i publiquen el Document a l’inici de l’Any
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Sant de la Misericòrdia, convocat pel papa
Francesc amb motiu del cinquantenari
de l’acabament del Concili Vaticà II. Els
bisbes volen “adreçar als fidels cristians
una paraula de consol i d’esperança per
subratllar alguns aspectes que palesen
la importància de la reforma litúrgica portada a terme pel Concili Vaticà II, incidint
especialment en la finalitat educadora i
catequètica de la litúrgia”.
En el primer capítol, el Document fa un
balanç positiu de la reforma litúrgica, a la
llum de la Constitució conciliar Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada litúrgia i
de la centralitat de la Paraula de Déu, viscuda i interpretada en la fe de l’Església.
Les dificultats que han acompanyat l’aplicació de la reforma, per excés o per defecte, “no poden enfosquir la seva bondat i
validesa”, perquè “conté riqueses que cal
anar aprofundint, com una major atenció
a “l’art de celebrar”, a la formació bíblica
i litúrgica, al sentit profund de “la participació plena, conscient i activa” que ha de
portar veritablement a la vivència del misteri en la pròpia vida cristiana dels fidels,
esdevenint llum del món i sal de la terra
(cf. Mt 5,13-16)”. Els bisbes afirmen que “si
sabem llegir i acollir la reforma conciliar, i
alhora dur-la a la pràctica amb paciència i
decisió, podrà i arribarà a ser cada vegada
més una gran força per a la renovació sempre necessària de l’Església”.
En el segon capítol, el Document tracta de la relació entre la litúrgia i la vida, la
litúrgia i l’evangelització. “Hi ha un llaç estret –diuen els bisbes- entre litúrgia i vida
cristiana, una vida que implica missió en
el món, anunci de la joia de ser cristià, de
donar culte al Déu veritable i d’estimar-lo
amb tot el cor i totes les forces”. I citen
el papa Francesc quan diu, a l’Exhortació

apostòlica Evangelii gaudium, “no podem
quedar-nos tranquils, en espera passiva,
en els nostres temples”, donat que l’Església “viu un desig inesgotable de brindar
misericòrdia, fruit d’haver experimentat la
infinita misericòrdia del Pare i la seva força
difusiva”.
En el tercer capítol, el Document ens exposa com el sagrament de l’amor, que és
l’Eucaristia, ens empeny a estimar i a obrar
amb misericòrdia. “Cada vegada que participem de l’Eucaristia d’una manera conscient, la nostra ànima s’obre a aquell amor
que conté i fa present tot allò que Déu ha
obrat per nosaltres, i llavors pot néixer
en nosaltres mateixos una viva resposta
d’amor”. “Per tant, si la participació a l’Eucaristia i el nostre culte eucarístic són autèntics, haurien de fer créixer en nosaltres
la consciència de la dignitat de la persona
humana i ens haurien d’urgir a treballar
per aquesta dignitat de forma ben concreta”. I els bisbes fan també menció de
“les institucions eclesials d’ajuda i de solidaritat, en particular Càritas en els seus
diversos àmbits, (les quals) desenvolupen
el preciós servei d’ajudar les persones necessitades, sobretot els més pobres”. I tot
referint-se a la convocatòria, per part del
papa Francesc, d’un Any jubilar de la Misericòrdia, els bisbes afirmen que “l’Església
ha de ser per a tots un àmbit de perdó i
també l’espai de la celebració sacramental
del perdó i la reconciliació”.
En el quart i últim capítol, els bisbes,
“tenint present el camí de pastoral litúrgica ja realitzat i les aportacions dels diversos Congressos litúrgics de Montserrat”,
volen fer partícips als fidels d’alguns reptes que s’han de tenir presents en la pastoral litúrgica de les Esglésies diocesanes
amb seu a Catalunya. Entre aquests reptes

destaca el d’”afavorir la participació activa
dels fidels i la vivència de la litúrgia com
a base de l’espiritualitat del cristià”. I “cal
intensificar una bona formació litúrgica
dels fidels, especialment dels més joves
per als qui la litúrgia ha de ser també la
font i el cimal de la seva vida cristiana”.
Així mateix, “convé que la Paraula de Déu
transmesa en les Sagrades Escriptures tingui una presència ben gran i valorada en
la vida de les nostres Esglésies i que cada
cristià conegui els Evangelis i tota la Bíblia
i els faci objecte del seu estudi, aprofundiment i oració contemplativa”. Altres reptes
són millorar les homilies, renovar el conreu
i la difusió de la música litúrgica, promoure l’art sagrat, afavorir el procés d’iniciació en la vida cristiana als qui no coneixen
Jesucrist, motivar els cristians per tal que
participin activament en la missa dominical i, si és possible, en família, millorar la
comprensió de la penitència cristiana i del
sagrament de la reconciliació i del perdó, i
millorar també la celebració de les exèquies cristianes, i encoratjar i enfortir la pietat
popular.
En la conclusió del Document, els bisbes afirmen que “el repte que tenim al nostre davant és el de prosseguir la renovació
de l’Església, d’acord amb la doctrina del
Vaticà II, en l’esperit d’una Tradició sempre
viva”. I demanen a “l’Esperit Sant, per intercessió de la Santíssima Mare de Déu de
Montserrat, que renovi en la nostra vida la
sorpresa eucarística per la resplendor i la
bellesa que brillen en el ritu litúrgic, signe
eficaç de la bellesa infinita pròpia del misteri sant de Déu”.
El Document Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb la misericòrdia es publica per editorial Claret a
la col·lecció Documents del Magisteri i al

web de la Conferència Episcopal Tarraconense, www.tarraconense.cat. La presentació pública del Document tindrà lloc el
dijous 17 de desembre, a l’Aula Magna del
Seminari Conciliar de Barcelona.
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[ ]
Conferència
Episcopal
Espanyola

Presentación oficial de la nueva edición
del Leccionario de la Misa
La Conferencia Episcopal Española (CEE) presenta el miércoles 11 de noviembre la nueva
edición del Leccionario de la Misa.
El acto, abierto al público, tendrá lugar
en la sede de la CEE -Calle Añastro,1- a las
12.00 h. Estará presidido por el cardenal
Ricardo Blázquez, presidente de la CEE y
arzobispo de Valladolid. Se contará con
las intervenciones del presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia y obispo de
León, Mons. Julián López Martín; el secretario técnico de la Sagrada Biblia. Versión
oficial de la CEE, Juan Miguel Díaz Rodelas;
el director general de Publicaciones de la
CEE y director de Libros Litúrgicos, Manuel
Fanjúl García; y el director del secretariado
de la Comisión Episcopal de Liturgia, Luis
García Gutiérrez.
Esta nueva edición del Leccionario de la
Misa, que publica el sello editorial Libros
Litúrgicos (del servicio de Publicaciones
de la Conferencia Episcopal Española), ha
sido elaborada por la Comisión Episcopal
de Liturgia a partir de los textos de la Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española.
Se trata del leccionario para las misas
de los domingos y fiestas del Señor, del

ciclo C, que podrán utilizarse desde el
próximo 29 de noviembre; el leccionario
para las celebraciones de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua; y el leccionario
para las misas del Tiempo ordinario de los
años pares. Son los libros oficiales en castellano en todas las diócesis de España y
entran en vigor en el momento de su publicación.
Su uso será obligatorio a partir del 8
de septiembre de 2016. Hasta entonces
podrán utilizarse también los leccionarios
actualmente en vigor que contienen las
mismas lecturas en traducciones más antiguas.
Nota de Prensa Final CVI Asamblea Plenaria
La Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) ha celebrado su
106º reunión del 16 al 20 de noviembre. La
Plenaria se inauguraba con el discurso del
presidente de la CEE, cardenal   Ricardo
Blázquez Pérez, y el saludo del Nuncio
Apostólico en España, Mons. Renzo Fratini.
Condena del atentado de París
Antes de dar lectura al discurso inaugural, los obispos se han puesto en pie para
rezar un Padre Nuestro por las víctimas de
los atentados de París. El presidente de la
CEE, en nombre del resto de la Asamblea,
condenó enérgicamente estos atentados
en serie y rechazó que se utilice el nombre
de Dios para justificarlo. “Es una profanación, una blasfemia como dijo el Papa”,
denunció el cardenal Ricardo Blázquez,
quien también pidió por las víctimas, los
heridos y sus familiares y manifestó el deseo, “Que el Dios de la Paz nos haga pacificadores”.

Obispos participantes
Han estado presentes todos los obispos españoles con derecho voto. Por las
diócesis de Burgos y Barcelona han participado sus dos administradores apostólicos, Mons. Francisco Gil Hellín y el
cardenal Lluís Martínez Sistach, respectivamente. Además, tres diócesis han estado representadas por administradores
diocesanos: Antonio Gómez Cantero, de
la diócesis de Palencia; Antonio Rodríguez
Basanta, de Mondoñedo-Ferrol; y  Gerardo
Villalonga Hellín, de Menorca. Como es habitual, se ha contado con la presencia de
varios obispos eméritos.
Plan Pastoral 2016-2020
La Asamblea Plenaria ha aprobado el
Plan Pastoral 2016-2020, con el título,
“Iglesia en misión al servicio de nuestro
pueblo”. El texto ha sido redactado por
una ponencia de la que han sido miembros el cardenal Fernando Sebastián Aguilar; Mons. Adolfo González Montes;
Mons. Juan José Omella Omella; Mons. Ginés García Beltrán y el Secretario General, José Mª Gil Tamayo.
Este nuevo Plan Pastoral se ha elaborado teniendo en cuenta la exhortación
apostólica del Papa Francisco, “Evangelii
Gaudium”, centrada en el anuncio de la
alegría del Evangelio en el mundo actual.
El documento se próximamente.
Otros documentos
Los obispos han estudiado los borradores de otros dos documentos: “Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del
mundo”, que está redactando la Comisión
Episcopal de Doctrina de la Fe, que preside
Mons. Adolfo González Montes, y el informe sobre la situación del clero, realizado

por la Comisión Episcopal del Clero, que
preside Mons. Jesús Catalá Ibáñez. Los
documentos se han enriquecido con las
aportaciones de los obispos y pasarán a
la reunión de la próxima Comisión Permanente.
Santa Bonifacia Rodríguez como patrona de la mujer trabajadora
La Asamblea Plenaria también ha aprobado la petición de adhesión de la CEE a
la solicitud de declaración de Santa Bonifacia Rodríguez de Castro como patrona de
la Mujer Trabajadora que está promoviendo la Congregación de las Siervas de San
José, de la que es fundadora.
La petición ya cuenta con el parecer positivo de los obispos de Salamanca y Zamora, en cuyas diócesis se realizó la fase
diocesana del proceso de canonización.
Ahora la solicitud necesita la confirmación
de la Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos, a la que
corresponde la declaración de los Patronos celestiales.
Santa Bonifacia Rodríguez de Castro fue
una pionera en la defensa y dignificación
de la mujer trabajadora durante la la revolución industrial y en la época de la primera Encíclica social del Magisterio Pontificio
“Rerum Novarum” de León XIII (1891).
Beatificación de la venerable M. María
de Jesús de Ágreda
También la CEE ha dado su apoyo a la
reapertura de la Causa de beatificación de
la venerable M. María de Jesús de Ágreda,
fundadora del Monasterio de Ágreda de las
monjas Concepcionistas y conocida por su
obra “La Mística Ciudad de Dios”.  Ahora la
Causa seguirá los trámites ante la Congregación para las Causas de los Santos.
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Nombramientos
La Asamblea Plenaria ha renovado
a Fernando Giménez Barriocanal en el cargo de vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE para los próximos cinco
años. La votación tenía lugar la tarde del
lunes. Giménez Barriocanal fue nombrado
por primera vez en noviembre de 2005 y
renovado en el cargo en el mismo mes de
2010.
El miércoles por la mañana los obispos
elegían al cardenal Ricardo Blázquez Pérez como nuevo Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, cargo que
ya ocupó de 2000 a 2005. Sustituye en el
cargo a Mons. Carlos López, quien ocupaba el cargo desde el año 2005 y que será,
como obispo de Salamanca, el Vice Gran
Canciller de esta institución académica.
Asuntos económicos
Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los balances y
liquidación presupuestaria del año 2014,
los criterios de constitución y distribución
del Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos de la CEE y de los organismos
que de ella dependen para el año 2016
(descargar nota de prensa).
Otros temas del orden del día
Los obispos han dialogado sobre la
reforma de los procesos de nulidad matrimonial a la luz del “Motu Propio” del
papa Francisco, Mitis Iudix Dominus Iesus, con el fin de determinar unos criterios
comunes para su puesta en práctica en lo
que corresponde a la Conferencia Episcopal. Además han recibido información sobre los preparativos de la Jornada Mundial
de la Juventud que se celebrará en Cracovia (Polonia) del 25 de julio al 1 de agosto.

También han aprobado el nuevo reglamento de la revista Ecclesia.
En el capítulo dedicado a Asociaciones
Nacionales, se ha procedido a la aprobación de los estatutos y reconocimiento
de la asociación privada de fieles “Schola
Cordis Iesu” y su erección como persona
jurídica privada. Se ha aprobado la Modificación de los estatutos de la Unión
católica de informadores y periodistas de
España (UCIPE).
El orden del día se ha completado con
diversos asuntos de seguimiento y con el
repaso a las actividades de las distintas
Comisiones Episcopales. En el capítulo de
informaciones, ha intervenido en la Plenaria el nuevo rector del Pontificio Colegio
Español en Roma,   el sacerdote José San
José Prisco.
La concelebración eucarística, prevista
en cada una de las Asambleas Plenarias,
tenía lugar el miércoles 18 de noviembre
a las 12.45 horas. En esta ocasión ha sido
presidida por el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, Mons. Santiago García Aracil
Plan Pastoral de la CEE 2016-2020: Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo
(Resumen)
La Conferencia Episcopal Española presenta su Plan Pastoral para el período
2016-2020, con el título “Iglesia en misión
al servicio de nuestro pueblo”. El Plan Pastoral tiene su origen en la llamada de los
últimos papas a renovar el espíritu misionero de la Iglesia y, de manera especial, en
la invitación del Papa Francisco que propone inaugurar «una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría» (EG 1).
Los obispos manifiestan su deseo de
orientar el trabajo de la Conferencia Epis-

copal a favorecer la transformación misionera de las diócesis, parroquias y comunidades cristianas. Se trata de realizar una
conversión misionera de la Iglesia en España y reavivar el ardor evangelizador de
las comunidades, lo que exige una seria
revisión y puesta a punto de la tarea de
evangelización. De manera especial, se
pide salir al encuentro de los cristianos
practicantes, pero rutinarios y conformistas; del gran número de cristianos bautizados no practicantes, y del creciente número de conciudadanos que no han recibido
el anuncio de Jesucristo, que viven al margen de la Iglesia de Dios sin el don de la fe.
El Plan Pastoral realiza, en su primera
parte, una descripción de la cultura dominante y de la mentalidad más extendida
hoy en la sociedad. Entre esos rasgos se
percibe la escasa valoración social de la
religión, por la que personas, familias y
grupos, y también instituciones públicas
y políticas, prescinden de cualquier referencia religiosa por considerarla inútil e
infundada. La aconfesionalidad del Estado
se expresa como una secularización global
de toda la sociedad. Predomina una cultura secularista que inspira espontáneamente el comportamiento de las personas y de
las instituciones, que olvida al Dios Creador y a Jesucristo y oscurece la conciencia
personal ante las cuestiones eternas.
Al mismo tiempo se da una valoración
absoluta de la propia libertad que lleva
equivocadamente al convencimiento de
que todo a lo que se aspira es justo. Desde esta clave se entiende que los deseos
bastan para fundar verdaderos derechos.
De hecho, los dos rasgos más decisivos y
determinantes de esta nueva cultura parecen ser el subjetivismo y el relativismo.
El hombre se ha convertido en la medida

de todas las cosas y la realidad sólo tiene
valor en función de si favorece o perjudica los intereses y anhelos particulares. En
consecuencia, resulta imposible comprender la universalidad y la estabilidad de
las normas morales y de los modelos de
comportamiento, y la conciencia moral se
deforma profundamente. El único criterio
moral decisivo es el propio interés.
Pese a las dificultades, los obispos sostienen que todos los tiempos han sido difíciles para la evangelización y para la Iglesia por lo que no hay lugar para el miedo ni
el desaliento. Se trata de convertir las dificultades en oportunidades para un mayor
vigor apostólico. “Nos mueve –afirman– el
amor de Dios, la obediencia al mandato
del Señor y la solicitud por el bien de nuestros hermanos”.
La situación descrita en la primera
parte lleva a centrar las preocupaciones
pastorales en los puntos principales de la
misión de la Iglesia: el servicio directo a la
fe y a la renovación de la vida cristiana mediante el anuncio de «la belleza del amor
salvífico de Dios manifestado en Cristo,
muerto y resucitado» (EG 36).
En la segunda parte del documento, el
Plan propone aprovechar, del mejor modo
posible, todas las posibilidades de los
organismos de la Conferencia Episcopal
y sus actividades para clarificar las necesidades pastorales de la Iglesia y descubrir las exigencias actuales de la evangelización en las Iglesias locales. Al mismo
tiempo invita a cada diócesis, a realizar su
propio plan de acción pastoral.
El Plan Pastoral propone cinco etapas,
una para cada año que agrupa y que daría
comienzo con una jornada de ayuno y oración el próximo día 22 de enero, fecha próxima a la conversión de san Pablo, el gran
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evangelizador, para pedir a Dios su ayuda y
disponer a todos los fieles a colaborar con
todas las fuerzas en la gran tarea misionera.
Para 2016 se prevé una reflexión, en
todos los órganos de la Conferencia Episcopal, sobre las exigencias actuales de la
evangelización de la Iglesia en España. Se
trataría de propiciar reuniones y encuentros
de reflexión para analizar las exigencias de
la evangelización hoy: diagnóstico, contenidos, estructuras, actitudes, métodos,
experiencias existentes, cambios necesarios, etc. El objetivo es poner los órganos
y servicios de la Conferencia Episcopal en
estado de revisión, conversión y misión en
el 50º aniversario de su inauguración. Con
este motivo se promoverá la celebración de
un congreso internacional que profundice
en las dimensiones teológica, canónica y
pastoral de las conferencias episcopales.
En 2017, se incidirá en la dimensión de
comunión y corresponsabilidad al servicio
de todos y al servicio de la evangelización.
Se trata de poner en estado de misión permanente a la Iglesia en España y de animar
a las comunidades cristianas y a todos los
evangelizadores a que irradien con sus
vidas en el mundo la alegría de Cristo. Al
mismo tiempo, se busca proponer a todos, la vocación a la santidad en general y,
oportunamente, la vocación específica al
ministerio sacerdotal, a la vida consagrada
y al laicado cristiano.
El anuncio de la Palabra de Dios estará
en el centro del Plan Pastoral para 2018.
Se pretende revisar las actitudes, comportamientos y actividades de la Iglesia
en España en el anuncio de la Palabra y,
al mismo tiempo, ofrecer propuestas adecuadas para la evangelización y el fortalecimiento de la fe. Esto se realiza mediante
un mayor aprecio de la Palabra de Dios, la

catequesis y la predicación. En este sentido, el Plan busca dar atención preferente a
los agentes pastorales que están al servicio de la transmisión de la fe: sacerdotes,
padres de familia, catequistas, misioneros, educadores, profesores cristianos y
acompañarlos en su identidad cristiana,
su formación adecuada, su espiritualidad
específica y su compromiso eclesial. De
manera especial se cuidará la pastoral familiar y la formación para el matrimonio.
En 2019 el Plan Pastoral centra su atención en la celebración del Misterio cristiano para promover una participación de los
fieles cristianos en las celebraciones litúrgicas más auténtica, fructuosa y activa. La
revitalización del domingo será uno de los
objetivos más importantes.
El Plan Pastoral se cierra en 2020 con
un año dedicado a la dimensión caritativa
de la Iglesia. En él se busca reavivar en las
comunidades cristianas el ejercicio de la
caridad para atender las necesidades de
los más pobres y renovar el espíritu de la
acción caritativa y social de toda la Iglesia.
En el plano formativo, el Plan Pastoral busca dar a conocer mejor la Doctrina Social de
la Iglesia y, de manera especial, la encíclica
Laudato si’. El objetivo es formar persona
que puedan dar testimonio cristiano en el
mundo y favorecer la transformación de la
sociedad según el plan de Dios, a través de
su compromiso personal, social y político.
El último año de vigencia del Plan Pastoral se volvería al sentido global de la
evangelización con la celebración de un
gran encuentro eclesial a nivel nacional.

[ ]
Santa Seu

Resposta de la Congregació del Culte Diví
sobre la demanda d’incloure com a memòria lliure sant Josepmaria Escrivá de
Balaguer, prevere

del Opus Dei, que también le hacemos
llegar en anexo en lengua latina y española (Prot. N. 537/92; Prot. N. 652/04/L)
como también en lengua catalana (Prot. N.
905/92; Prot. N. 478/05/L).
Me sirvo de la ocasión para expresarle
mi mayor aprecio y estima en el
Señor.
De Vuestra Excelencia Reverendísima
afectísimo en Cristo,
Arthur Roche.
Arzobispo Secretario

Homilia del papa Francesc en el dia de la
Immaculada Concepció

Ciudad del Vaticano, 29-7-2015
Vaticà, 8-12-2015
A Su Excelencia Reverendísima Mons.
Agustín Cortés Soriano Obispo de Sant Feliu de Llobregat, España.
Excelencia Reverendísima:
En esta Congregación se ha recibido su
atenta carta con la que solicitaba incluir en
el Calendario propio de la Diócesis de Sant
Feliu de Llobregat la celebración de San
Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero.
El Dicasterio, después de examinar la
petición y considerando las circunstancias
que concurren, a tenor de la Instrucción
Calendaría particulada, accede gustoso a
cuanto se había solicitado. Por lo tanto,
adjunto a la presente se envía a Vuestra
Excelencia el Decreto de inserción en el
Calendario Litúrgico Propio de la memoria
«ad libitum» del citado santo, el día 26 de
junio.
Con respecto a los textos litúrgicos, es
decir, la oración colecta y la segunda lectura del Oficio de lectura de la Liturgia de
las Horas, se tomarán los ya aprobados
por esta Congregación para la Prelatura

Ben aviat tindré la joia d’obrir la Porta
Santa de la Misericòrdia. Realitzem aquest
gest –com vaig fer a Bangui– tan senzill
com fortament simbòlic a la llum de la Paraula de Déu que hem escoltat, i que posa
en primer pla el primat de la gràcia. Allò
que apareix diferents vegades en aquestes
lectures, en efecte, ens mou cap aquella
expressió que l’àngel Gabriel va dirigir a
una dona jove, sorpresa i torbada, indicant
el misteri que l’envoltaria: “Alegra’t, plena
de gràcia” (Lc, 1,28).
La Verge Maria és cridada -abans de
res- a gaudir per tot el que el Senyor ha
acomplert en ella. La gràcia de Déu l’ha
circumdada, fent-la digna d’esdevenir
mare de Crist. Quan Gabriel entra a casa
seva, fins i tot el misteri més profund, que
va més enllà de la capacitat de la raó, esdevé per ella motiu de joia, motiu de fe,
motiu d’abandonament a la paraula que
li és revelada. La plenitud de la gràcia es
capaç de transformar el cor i el fa apte per
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acomplir un fet tan gran que canvia la història de la humanitat.
La festa de la Immaculada Concepció
expressa la grandesa de l’amor de Déu. Ell
no és només Aquell que perdona el pecat,
sinó que en Maria arriba fins a prevenir la
culpa originària, que tot home porta amb
ell quan entra en aquest món. És l’amor de
Déu que prevé, que anticipa i salva. L’inici
de la història del pecat en el jardí de l’Edèn
es resol en el projecte d’un amor que salva. Les paraules del Gènesi ens porten a
l’experiència quotidiana que descobrim
en la nostra existència personal. Hi és
sempre la temptació de la desobediència,
que s’expressa en voler portar la nostra
vida independentment de la voluntat de
Déu. És aquesta l’enemistat que atempta
contínuament contra la vida dels homes
per contraposar-la al disseny de Déu. No
obstant, també la història del pecat és
comprensible només a la llum de l’amor
que perdona. El pecat només és comprensible sota aquesta llum. Si tot romangués
relegat al pecat, seríem els més desgraciats entre totes les criatures, mentre que la
promesa de la victòria de l’amor de Crist
amaga tot dins la misericòrdia del Pare. La
paraula de Déu que hem escoltat és prou
clara respecte a aquest propòsit. La Verge
Immaculada és, davant nostre, un testimoni privilegiat d’aquesta promesa i del seu
acompliment.
Aquest Any Extraordinari és també un
do de gràcia. Entrar per aquella Porta significa descobrir la profunditat de la misericòrdia del Pare que ens acull a tots i ve
cap a cadascú de nosaltres en una trobada
personal. És Ell qui ens busca! És Ell qui ve
a trobar-nos. Serà un Any per créixer en la
convicció de la misericòrdia. Quanta ofensa dirigida a Déu i a la seva gràcia quan

s’afirma, sobretot, que els pecats són castigats segon el seu judici, sense avantposar que són perdonats per la seva misericòrdia (cfr Agustí, De praedestinatinone
sanctorum 12, 24)! Sí, és precisament així.
Hem d’avantposar la misericòrdia al judici,
i en tot cas el judici de Déu serà sempre
a la llum de la seva misericòrdia. Que travessar la Porta Santa, doncs, ens faci sentir partícips d’aquest misteri d’amor, de
tendresa. Abandonem tota forma d’esglai
i de por perquè no és pròpia de qui és estimat; visquem, més aviat, la joia de la trobada amb la gràcia que tot ho transforma.
Avui, aquí a Roma i en totes les diòcesis
dels món, travessant la Porta Santa volem
també recordar una altra porta que, fa cinquanta anys, els Pares del Concili Vaticà II
van obrir cap al món. Aquesta data no pot
ser recordada només per la riquesa dels
documents produïts, que fins als nostres
dies permeten verificar el gran progrés realitzat en la fe. En primer lloc, el Concili va
ser una trobada. Una veritable trobada entre l’Església i els homes del nostre temps.
Una trobada marcat amb la força de l’Esperit que impulsava la seva Església a sortir
de la sequera que per molts anys l’havia
reclòs en si mateixa, per reprendre amb
entusiasme el camí missioner. Era reprendre un camí per anar al trobament de tot
home, allà on viu: a la seva ciutat, a la seva
casa, al seu lloc de treball... a qualsevol
lloc on hi ha una persona, allà l’Església és
cridada a trobar-la per portar l’alegria de
l’Evangeli i portar la misericòrdia i el perdó
de Déu. Una empenta missionera que després d’aquests decennis reprenem amb la
mateixa força i el mateix entusiasme. El
Jubileu ens interpel·la cap aquesta obertura i ens obliga a no desatendre l’esperit
sorgit del Vaticà II, aquell del Samarità,

com va recordar el beat Pau VI durant la
conclusió del Concili. Que travessar avui la
Porta Santa ens comprometi a fer nostra la
misericòrdia del bon samarità.
Missatge del papa Francesc per a la XLIX
Jornada Mundial de la pau – 1-1-2016
“Venç la indiferència i conquereix la
pau”
1. Déu no és indiferent. A Déu li importa
la humanitat, Déu no l’abandona.
Al començament del nou any, voldria
acompanyar amb aquesta profunda convicció els millors desitjos d’abundants
benediccions i de pau, en el signe de l’esperança, per al futur de cada home i cada
dona, de cada família, poble i nació del
món, així com per als caps d’Estat i de Govern i dels Responsables de les religions.
Per tant, no perdem l’esperança que 2016
ens trobi a tots fermament i confiadament
compromesos, a realitzar la justícia i treballar per la pau en els diversos àmbits. Sí,
la pau és do de Déu i obra dels homes. La
pau és do de Déu, però confiat a tots els
homes i a totes les dones, cridats a portarlo a la pràctica.
Custodiar les raons de l’esperança
2. Les guerres i els atemptats terroristes, amb les seves tràgiques conseqüències, els segrestos de persones, les
persecucions per motius ètnics o religiosos, les prevaricacions, han marcat de fet
l’any passat, de principi a fi, multiplicantse dolorosament en moltes regions del
món , fins a assumir les formes de la que
es podria anomenar una «tercera guerra
mundial en fases». Però alguns esdeveniments dels anys passats i de l’any tot just
conclòs em conviden, en la perspectiva del

nou any, a renovar l’exhortació a no perdre
l’esperança en la capacitat de l’home de
superar el mal, amb la gràcia de Déu, i a no
caure en la resignació i en la indiferència.
Els esdeveniments als quals em refereixo
representen la capacitat de la humanitat
d’actuar amb solidaritat, més enllà dels
interessos individualistes, de l’apatia i de
la indiferència davant les situacions crítiques.
Voldria recordar entre aquests esdeveniments l’esforç realitzat per afavorir la
trobada dels líders mundials en l’àmbit de
la COP 21, amb la finalitat de buscar noves vies per afrontar els canvis climàtics i
protegir el benestar de la Terra, la nostra
casa comuna. Això ens remet a dos esdeveniments precedents de caràcter global:
La Conferència Mundial d’Addis Abeba per
recollir fons amb l’objectiu d’un desenvolupament sostenible del món, i l’adopció
per part de les Nacions Unides de l’Agenda
2030 per al Desenvolupament Sostenible,
amb l’objectiu d’assegurar per a aquest
any una existència més digna per a tothom, sobretot per a les poblacions pobres
del planeta.
L’any 2015 ha estat també especial per
a l’Església, en haver celebrat el 50 aniversari de la publicació de dos documents del
Concili Vaticà II que expressen de manera
molt eloqüent el sentit de solidaritat de
l’Església amb el món. El papa Joan XXIII,
a l’inici del Concili, va voler obrir de bat a
bat les finestres de l’Església perquè fos
més oberta la comunicació entre ella i el
món. Els dos documents, Nostra aetate
i Gaudium et spes, són expressions emblemàtiques de la nova relació de diàleg,
solidaritat i acompanyament que l’Església pretenia introduir a la humanitat. A
la Declaració Nostra aetate, l’Església ha
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estat cridada a obrir-se al diàleg amb les
expressions religioses no cristianes. En la
Constitució pastoral Gaudium et spes, des
del moment que «els goigs i les esperances, les tristeses i les angoixes dels homes
del nostre temps, sobretot dels pobres i
de tots pateixen, són alhora goigs i esperances, tristeses i angoixes dels deixebles
de Crist» [1], l’Església desitjava instaurar
un diàleg amb la família humana sobre els
problemes del món, com a signe de solidaritat i de respectuós afecte [2].
En aquesta mateixa perspectiva, amb
el Jubileu de la Misericòrdia, desitjo invitar l’Església a resar i treballar perquè tot
cristià pugui desenvolupar un cor humil i
compassiu, capaç d’anunciar i testimoniar
la misericòrdia, de «perdonar i de donar»,
d’obrir-se «als qui viuen en les més contradictòries perifèries existencials, que sovint
el món modern dramàticament crea», sense caure «en la indiferència que humilia,
en l’habitualitat que anestesia l’ànim i impedeix descobrir la novetat, en el cinisme
que destrueix» [3].
Hi ha moltes raons per creure en la capacitat de la humanitat que actua conjuntament en solidaritat, en el reconeixement
de la pròpia interconnexió i interdependència, preocupant-se pels membres més
fràgils i la protecció del bé comú. Aquesta
actitud de coresponsabilitat solidària està
en l’arrel de la vocació fonamental a la fraternitat i a la vida comuna. La dignitat i les
relacions interpersonals ens constitueixen
com a éssers humans, estimats per Déu a
imatge i semblança. Com criatures dotades d’inalienable dignitat, nosaltres existim en relació amb els nostres germans
i germanes, davant els quals tenim una
responsabilitat i amb els quals actuem en
solidaritat. Fora d’aquesta relació, seríem

menys humans. Precisament per això, la
indiferència representa una amenaça per
a la família humana. Quan ens encaminem
per un nou any, desitjo convidar a tots a
reconèixer aquest fet, per vèncer la indiferència i conquerir la pau.
Algunes formes d’indiferència
3. És cert que l’actitud de l’indiferent,
de qui tanca el cor per no prendre en consideració els altres, de qui tanca els ulls per
no veure allò que l’envolta o s’evadeix per
no ser tocat pels problemes dels altres,
caracteritza una tipologia humana bastant
difosa i present en cada època de la història. Però en els nostres dies, aquesta tipologia ha superat decididament l’àmbit individual per assumir una dimensió global i
produir el fenomen de la «globalització de
la indiferència».
La primera forma d’indiferència en la
societat humana és la indiferència davant
Déu, de la qual brolla també la indiferència
davant el proïsme i davant la creació. Això
és un dels greus efectes d’un fals humanisme i del materialisme pràctic, combinats
amb un pensament relativista i nihilista.
L’home pensa ser l’autor de si mateix, de
la pròpia vida i de la societat; se sent autosuficient; busca no només reemplaçar Déu,
sinó prescindir-ne completament. Per tant,
creu que no deu res a ningú, excepte a si
mateix, i pretén tenir només drets [4]. Contra aquesta autocomprensió errònia de la
persona, Benet XVI recordava que ni l’home
ni el seu desenvolupament són capaços de
donar-ne el significat últim per si mateix [5];
i, precedentment, Pau VI havia afirmat que
«no hi ha, doncs, més que un humanisme
veritable que s’obre a l’Absolut, en el reconeixement d’una vocació, que dóna la idea
vertadera de la vida humana» [6].

La indiferència davant el proïsme assumeix diferents formes. Hi ha qui està ben
informat, escolta la ràdio, llegeix els diaris
o veu programes de televisió, però ho fa de
manera frívola, gairebé per simple costum:
aquestes persones coneixen vagament els
drames que afligeixen la humanitat però
no se senten compromeses, no viuen la
compassió. Aquesta és l’actitud de qui
sap, però té la mirada, la ment i l’acció dirigida cap a si mateix. Malauradament, hem
de constatar que l’augment de les informacions, pròpies del nostre temps, no vol dir
de per si un augment d’atenció als problemes, si no va acompanyat per una obertura de les consciències en sentit solidari [7].
Més encara, això pot comportar una certa
saturació que anestesia i, en certa mesura,
relativitza la gravetat dels problemes. «Alguns simplement es delecten culpant els
pobres i els països pobres dels seus propis mals, amb indegudes generalitzacions,
i pretenen trobar la solució en una “educació “que els tranquil·litzi i els converteixi
en éssers domesticats i inofensius. Això es
torna encara més irritant si els exclosos veuen créixer aquest càncer social que és la
corrupció profundament arrelada en molts
països -en els seus governs, empresaris i
institucions-, sigui quina sigui la ideologia
política dels governants» [8].
La indiferència es manifesta en altres
casos com a falta d’atenció davant la realitat circumdant, especialment la més llunyana. Hi ha qui prefereix no buscar, no informar-se i viuen el benestar i la comoditat
indiferents al crit de dolor de la humanitat
que pateix. Gairebé sense adonar-nos,
ens hem convertit en incapaços de sentir
compassió pels altres, pels seus drames;
no ens interessa preocupar-nos-en, com si
allò que els esdevé fos una responsabilitat

que ens és aliena, que no ens competeix
[9]. «Quan estem bé i ens sentim a gust,
ens oblidem dels altres (cosa que Déu
Pare no fa mai), no ens interessen els seus
problemes, ni els seus sofriments, ni les
injustícies que pateixen ... Llavors el nostre cor cau en la indiferència: jo estic relativament bé i a gust, i m’oblido dels que no
estan bé» [10].
En viure en una casa comuna, no podem
deixar de preguntar-nos sobre el seu estat
de salut, com he intentat fer a la Laudato
si’. La contaminació de les aigües i de l’aire, l’explotació indiscriminada dels boscos, la destrucció de l’ambient, són sovint
fruit de la indiferència de l’home respecte
als altres, perquè tot està relacionat. Com
també el comportament de l’home amb els
animals influeix sobre les seves relacions
amb els altres [11], per no parlar de qui es
permet fer en una altra part allò que no
gosa fer a casa [12].
En aquests i en altres casos, la indiferència provoca sobretot tancament i distanciament, i acaba d’aquesta manera
contribuint a la manca de pau amb Déu,
amb el proïsme i amb la creació.
La pau amenaçada per la indiferència
globalitzada
4. La indiferència davant Déu supera
l’esfera íntima i espiritual de cada persona i arriba a l’esfera pública i social.
Com afirmava Benet XVI, «hi ha un vincle
íntim entre la glorificació de Déu i la pau
dels homes sobre la terra» [13]. En efecte,
«sense una obertura a la transcendència,
l’home cau fàcilment presa del relativisme, resultant difícil actuar d’acord amb la
justícia i treballar per la pau» [14]. L’oblit i
la negació de Déu, que porten l’home a no
reconèixer alguna norma per sobre de si i
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a prendre només a si mateix com a norma,
han produït crueltat i violència sense mesura [15].
En el pla individual i comunitari, la indiferència davant el proïsme, filla de la indiferència davant Déu, assumeix l’aspecte
d’inèrcia i despreocupació, que alimenta
el persistir de situacions d’injustícia i greu
desequilibri social, els quals, al seu torn,
poden conduir a conflictes o, en tot cas,
generar un clima d’insatisfacció que corre
el risc d’acabar, abans o després, en violència i inseguretat.
En aquest sentit la indiferència, i la
despreocupació que se’n deriva, constitueixen una greu falta al deure que té cada
persona de contribuir, en la mesura de les
seves capacitats i del paper que exerceix
en la societat, al bé comú, de manera particular a la pau, que és un dels béns més
preciosos de la humanitat [16].
Quan afecta el pla institucional, la indiferència respecte a l’altre, a la seva dignitat,
als seus drets fonamentals i a la seva llibertat, unida a una cultura orientada al guany
i l’hedonisme, afavoreix, i de vegades justifica, actuacions i polítiques que acaben
per constituir amenaces a la pau. Aquesta
actitud d’indiferència pot arribar també a
justificar algunes polítiques econòmiques
deplorables, premonitores d’injustícies, divisions i violències, amb vista a aconseguir
el benestar propi o el de la nació. En efecte,
no és estrany que els projectes econòmics i
polítics dels homes tinguin com a objectiu
conquerir o mantenir el poder i la riquesa,
fins i tot a costa de trepitjar els drets i les
exigències fonamentals dels altres. Quan
les poblacions es veuen privades dels seus
drets elementals, com l’aliment, l’aigua,
l’assistència sanitària o la feina, se senten
temptades a prendre-se’ls per la força [17].

A més, la indiferència respecte a l’ambient natural, afavorint la desforestació,
la contaminació i les catàstrofes naturals
que desarrelen comunitats senceres del
seu ambient de vida, forçant-les a la precarietat i a la inseguretat, crea noves pobreses, noves situacions d’injustícia de
conseqüències sovint nefastes en termes
de seguretat i de pau social. Quantes guerres hi ha hagut i quantes es combatran encara a causa de la manca de recursos o per
satisfer la insaciable demanda de recursos
naturals? [18]
De la indiferència a la misericòrdia: la
conversió del cor
5. Fa un any, en el Missatge per a la Jornada Mundial de la Pau «no més esclaus,
sinó germans», em vaig referir a la primera icona bíblica de la fraternitat humana,
la de Caín i Abel (cf. Gn 4,1-16 ), i ho vaig
fer per cridar l’atenció sobre la manera en
què va ser traïda aquesta primera fraternitat. Caín i Abel són germans. Provenen
tots dos del mateix ventre, són iguals en
dignitat, i creats a imatge i semblança de
Déu; però la seva fraternitat creacional es
trenca. «Caín, a més de no suportar el seu
germà Abel, el mata per enveja cometent
el primer fratricidi» [19]. El fratricidi es converteix en paradigma de la traïció, i el rebuig per part de Caín a la fraternitat d’Abel
és la primera ruptura de les relacions de
germanor, solidaritat i respecte mutu.
Déu intervé llavors per cridar l’home a
la responsabilitat davant el seu semblant,
com va fer amb Adam i Eva, els primers
pares, quan van trencar la comunió amb
el Creador. «El Senyor va dir a Caín:” On
és Abel, el teu germà? Va respondre Caín:
“No ho sé; sóc jo el guardià del meu germà? “. El Senyor li va replicar: Què has fet?

La sang del teu germà m’està cridant des
de terra “» (Gn 4,9-10).
Caín diu que no sap el que li ha passat
al seu germà, diu que no és el seu guardià.
No se sent responsable de la seva vida, de
la seva sort. No se sent implicat. És indiferent davant el seu germà, tot i que tots
dos estiguin units pel mateix origen. Quina tristesa! Quin drama fratern, familiar,
humà! Aquesta és la primera manifestació
de la indiferència entre germans. En canvi,
Déu no és indiferent: la sang d’Abel té gran
valor davant els seus ulls i demana a Caín
que en rendeixi comptes. Per tant, Déu es
revela des de l’inici de la humanitat com
Aquell que s’interessa per la sort de l’home. Quan més tard els fills d’Israel estan
sota l’esclavitud a Egipte, Déu intervé novament. Diu a Moisès: «He vist l’opressió
del meu poble a Egipte i he sentit el clam
dels opressors; conec els seus sofriments.
He baixat a alliberar-lo dels egipcis, a treure’l d’aquesta terra, per portar-lo a un país
bo i espaiós, un país que regalima llet i
mel» (Ex 3,7-8). És important destacar els
verbs que descriuen la intervenció de Déu:
Ell veu, escolta, coneix, baixa, allibera.
Déu no és indiferent. Està atent i actua.
De la mateixa manera, Déu, en el seu
Fill Jesús, ha baixat entre els homes, s’ha
encarnat i s’ha mostrat solidari amb la humanitat en tot, menys en el pecat. Jesús
s’identificava amb la humanitat: «el primer
d’una multitud de germans» (Rm 8,29). Ell
no es limitava a ensenyar a la multitud,
sinó que se’n preocupava, especialment
quan la veia famolenca (cf. Mc 6,34-44) o
desocupada (cf. Mt 20,3). La seva mirada
no estava dirigida només als homes, sinó
també als peixos del mar, els ocells del cel,
a les plantes i als arbres, petits i grans:
abraçava tota la creació. Certament, ell

veu, però no es limita a això, ja que toca
les persones, parla amb elles, actua a favor seu i fa el bé a qui es troba en necessitat. No només això, sinó que es deixa
commoure i plora (cf. Jn 11,33-44). I actua
per posar fi al sofriment, a la tristesa, a la
misèria i a la mort.
Jesús ens ensenya a ser compassius
com el Pare (cf. Lc 6,36). A la paràbola
del bon samarità (cf. Lc 10,29-37) denuncia l’omissió d’ajuda davant de la urgent
necessitat del proïsme: «el va veure i va
passar de llarg» (cf. Lc 6,31.32). De la mateixa manera, mitjançant aquest exemple,
convida els seus oients, i en particular els
seus deixebles, que aprenguin a aturar-se
davant els sofriments d’aquest món per
alleujar-los, davant les ferides dels altres
per curar-les, amb els mitjans que tinguin,
començant pel mateix temps, malgrat tantes ocupacions. En efecte, la indiferència
busca sovint pretextos: el compliment
dels preceptes rituals, la quantitat de coses que cal fer, els antagonismes que ens
allunyen els uns dels altres, els prejudicis
de tota mena que ens impedeixen fer-nos
proïsme.
La misericòrdia és el cor de Déu. Per
això ha de ser també el cor de tots els que
es reconeixen membres de l’única gran família dels seus fills; un cor que bat fort allà
on la dignitat humana -reflex del rostre de
Déu en les seves criatures- estigui en joc.
Jesús ens adverteix: l’amor als altres -els
estrangers, els malalts, els empresonats,
els que no tenen llar, fins i tot els enemicsés la mesura amb la qual Déu jutjarà les
nostres accions. D’això depèn el nostre
destí etern. No és d’estranyar que l’apòstol Pau convidi els cristians de Roma a alegrar-se amb els qui s’alegren i a plorar amb
els qui ploren (cf. Rm 12,15), o que aconse-
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lli els de Corint a organitzar col·lectes com
a signe de solidaritat amb els membres de
l’Església que pateixen (cf. 1Co 16,2-3). I
sant Joan escriu: «Si un té béns del món i,
veient el seu germà en necessitat, li tanca
les entranyes, ¿com tindrà en ell l’amor de
Déu?» (1Jn 3,17; cf. Jm 2 , 15-16).
Per això «és determinant per a l’Església i per a la credibilitat del seu anunci que
ella visqui i testimoniï en primera persona
la misericòrdia. El seu llenguatge i els seus
gestos han de transmetre misericòrdia per
penetrar en el cor de les persones i motivarles a retrobar el camí de tornada al Pare.
La primera veritat de l’Església és l’amor
de Crist. D’aquest amor, que arriba fins al
perdó i al do de si, l’Església es fa serventa
i mediadora davant els homes. Per tant, on
l’Església sigui present, allà ha de ser evident la misericòrdia del Pare. A les nostres
parròquies, en les comunitats, a les associacions i moviments, en fi, on sigui que hi
hagi cristians, qualsevol hauria de poder
trobar un oasi de misericòrdia »[20].
També nosaltres estem cridats que
l’amor, la compassió, la misericòrdia i la
solidaritat siguin el nostre veritable programa de vida, un estil de comportament
en les nostres relacions dels uns amb els
altres [21]. Això demana la conversió del
cor: que la gràcia de Déu transformi el
nostre cor de pedra en un cor de carn (cf.
Ez 36,26), capaç d’obrir-se als altres amb
autèntica solidaritat. Aquesta és molt més
que un «sentiment superficial pels mals
de tantes persones, properes o llunyanes»
[22]. La solidaritat «és la determinació
ferma i perseverant d’obstinar-se pel bé
comú; és a dir, pel bé de tots i cada un,
perquè tots siguem veritablement responsables de tots»[23], perquè la compassió
sorgeix de la fraternitat.

Així entesa, la solidaritat constitueix
l’actitud moral i social que millor respon a
la presa de consciència de les ferides del
nostre temps i de la innegable interdependència que augmenta cada vegada més,
especialment en un món globalitzat, entre
la vida de la persona i de la seva comunitat en un determinat lloc, així com la dels
altres homes i dones de la resta del món
[24].
Promoure una cultura de solidaritat i
misericòrdia per vèncer la indiferència
6. La solidaritat com a virtut moral i actitud social, fruit de la conversió personal,
exigeix el compromís de tots aquells que
tenen responsabilitats educatives i formatives.
En primer lloc em dirigeixo a les famílies, cridades a una missió educativa primària i imprescindible. Elles constitueixen el
primer lloc en el qual es viuen i es transmeten els valors de l’amor i de la fraternitat,
de la convivència i del compartir, de l’atenció i de la cura de l’altre. Elles són també
l’àmbit privilegiat per a la transmissió de
la fe des d’aquells primers simples gestos
de devoció que les mares ensenyen als
fills [25].
Els educadors i els formadors que, a
l’escola o als diferents centres d’associació infantil i juvenil, tenen l’àrdua tasca
d’educar els nens i joves, estan cridats a
prendre consciència que la seva responsabilitat té a veure amb les dimensions
morals, espirituals i socials de la persona. Els valors de la llibertat, del respecte
recíproc i de la solidaritat es transmeten
des de la més tendra infància. Dirigint-se
als responsables de les institucions que
tenen responsabilitats educatives, Benet
XVI afirmava: «Que tot ambient educatiu

sigui un lloc d’obertura a l’altre i al transcendent; lloc de diàleg, de cohesió i d’escolta, en el qual el jove se senti valorat en
les seves pròpies potencialitats i riquesa
interior, i aprengui a apreciar els germans.
Que ensenyi a trobar gust en l’alegria que
brolla de viure dia a dia la caritat i la compassió pel proïsme, i de participar activament en la construcció d’una societat més
humana i fraterna» [26].
Els qui es dediquen al món de la cultura
i dels mitjans de comunicació social tenen
també una responsabilitat en el camp de
l’educació i la formació, especialment en
la societat contemporània, en què l’accés
als instruments de formació i de comunicació està cada vegada més estès. La seva
comesa és sobretot la de posar-se al servei de la veritat i no d’interessos particulars. En efecte, els mitjans de comunicació
«no només informen, sinó que també formen l’esperit dels seus destinataris i, per
tant, poden donar una aportació notable
a l’educació dels joves. És important tenir present que els llaços entre educació
i comunicació són molt estrets: en efecte,
l’educació es produeix mitjançant la comunicació, que influeix positivament o negativament en la formació de la persona»
[27]. Els que s’ocupen de la cultura i els
mitjans haurien també de vigilar perquè la
manera en què s’obtenen i es difonen les
informacions sigui sempre jurídicament i
moralment lícita.
La pau: fruit d’una cultura de solidaritat, misericòrdia i compassió
7. Conscients de l’amenaça de la globalització de la indiferència, no podem deixar de reconèixer que, a l’escenari descrit
anteriorment, es donen també nombroses
iniciatives i accions positives que testimo-

nien la compassió, la misericòrdia i la solidaritat de les quals l’home és capaç.
Voldria recordar alguns exemples d’actuacions lloables, que demostren com
cada un pot vèncer la indiferència si no
aparta la mirada del seu proïsme, i que
constitueixen bones pràctiques en el camí
cap a una societat més humana.
Hi ha moltes organitzacions no governamentals i associacions caritatives dins
i fora de l’Església, els membres de les
quals, en ocasió d’epidèmies, calamitats
o conflictes armats, afronten fatigues i
perills per cuidar els ferits i malalts, com
també per enterrar els difunts . Al costat
d’ells, desitjo esmentar les persones i les
associacions que ajuden els emigrants
que travessen deserts i solquen els mars
a la recerca de millors condicions de vida.
Aquestes accions són obres de misericòrdia, corporals i espirituals, sobre les quals
serem jutjats al terme de la nostra vida.
Em dirigeixo també als periodistes i fotògrafs que informen l’opinió pública sobre les situacions difícils que interpel·len
les consciències, i els qui es baten en defensa dels drets humans, sobretot de les
minories ètniques i religioses, dels pobles
indígenes, de les dones i dels nens, així
com de tots aquells que viuen en condicions de major vulnerabilitat. Entre ells hi ha
també molts sacerdots i missioners que,
com a bons pastors, romanen al costat
dels seus fidels i els sostenen malgrat els
perills i dificultats, de manera particular
durant els conflictes armats.
A més, nombroses famílies, enmig de
tantes dificultats laborals i socials, s’esforcen concretament a educar els seus fills
«contracorrent», amb tants sacrificis, en
els valors de la solidaritat, la compassió
i la fraternitat. Moltes famílies obren els
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seus cors i les seves cases a qui té necessitat, com els refugiats i els emigrants. Vull
agrair particularment a totes les persones,
les famílies, les parròquies, les comunitats
religioses, els monestirs i els santuaris,
que han respost ràpidament a la meva crida a acollir una família de refugiats [28].
Finalment, vull esmentar els joves que
s’uneixen per realitzar projectes de solidaritat, i a tots aquells que obren les seves
mans per ajudar el proïsme necessitat en
les seves ciutats, al seu país o en altres regions del món. Vull agrair i animar a tots
aquells que treballen en accions d’aquest
tipus, encara que no se’ls doni publicitat:
la seva fam i set de justícia serà sadollada,
la seva misericòrdia farà que trobin misericòrdia i, com a treballadors de la pau, els
anomenarà fills seus Déu (cf. Mt 5,6-9).
La pau en el signe del Jubileu de la Misericòrdia
8. En l’esperit del Jubileu de la Misericòrdia, cada un està cridat a reconèixer
com es manifesta la indiferència en la pròpia vida, i a adoptar un compromís concret
per a contribuir a millorar la realitat on viu,
a partir de la pròpia família, del seu veïnat
o l’ambient de treball.
Els Estats estan cridats també a fer gestos concrets, actes de valentia envers les
persones més fràgils de la seva societat,
com els empresonats, els emigrants, els
aturats i els malalts.
Pel que fa als detinguts, en molts casos
és urgent que s’adoptin mesures concretes per millorar les condicions de vida a
les presons, amb una atenció especial
per als que estan detinguts en espera de
judici [29], tenint en compte la finalitat reeducativa de la sanció penal i avaluant la
possibilitat d’introduir en les legislacions

nacionals penes alternatives a la presó. En
aquest context, vull renovar la crida a les
autoritats estatals per abolir la pena de
mort allà on està encara en vigor, i considerar la possibilitat d’una amnistia.
Pel que fa als emigrants, voldria dirigir
una invitació a repensar les legislacions
sobre els emigrants, perquè estiguin inspirades en la voluntat d’acolliment, en el
respecte dels recíprocs deures i responsabilitats, i puguin facilitar la integració dels
emigrants. En aquesta perspectiva, s’hauria de prestar una atenció especial a les
condicions de residència dels emigrants,
recordant que la clandestinitat corre el risc
d’arrossegar a la criminalitat.
Desitjo, a més, en aquest Any Jubilar,
formular una crida urgent als responsables dels estats per fer gestos concrets
en favor dels nostres germans i germanes
que pateixen per la falta de treball, terra i
sostre. Penso en la creació de llocs de treball digne per afrontar la ferida social de la
desocupació, que afecta un gran nombre
de famílies i de joves i té conseqüències
gravíssimes sobre tota la societat. La manca de treball incideix greument en el sentit
de dignitat i en l’esperança, i pot ser compensada només parcialment pels subsidis,
si bé necessaris, destinats als aturats i a
les seves famílies. Una atenció especial
hauria de ser dedicada a les dones -desgraciadament encara discriminades en el
camp del treball- i a algunes categories de
treballadors, les condicions dels quals són
precàries o perilloses i les retribucions no
són adequades a la importància de la seva
missió social.
Finalment, voldria convidar a realitzar
accions eficaces per millorar les condicions
de vida dels malalts, garantint a tothom
l’accés als tractaments mèdics i als medi-

caments indispensables per a la vida, inclosa la possibilitat d’atenció domiciliària.
Els responsables dels estats, dirigint la
mirada més enllà de les pròpies fronteres,
també estan cridats i convidats a renovar
les seves relacions amb altres pobles, permetent a tots una efectiva participació i inclusió en la vida de la comunitat internacional, perquè s’arribi a la fraternitat també
dins de la família de les nacions.
En aquesta perspectiva, desitjo dirigir
una triple crida perquè s’eviti arrossegar
altres pobles a conflictes o guerres que
destrueixen no només les riqueses materials, culturals i socials, sinó també -i per
molt temps- la integritat moral i espiritual; per abolir o gestionar de manera sostenible el deute internacional dels Estats
més pobres; per a adoptar polítiques de
cooperació que, més que doblegar-se a les
dictadures d’algunes ideologies, siguin
respectuoses dels valors de les poblacions
locals i que, en qualsevol cas, no perjudiquin el dret fonamental i inalienable dels
nens per néixer.
Confio aquestes reflexions, juntament
amb els millors desitjos per al nou any, a
la intercessió de Maria Santíssima, Mare
atenta a les necessitats de la humanitat,
perquè ens obtingui del seu Fill Jesús, Príncep de la Pau, el compliment de les nostres
súpliques i la benedicció del nostre compromís quotidià en favor d’un món fratern
i solidari.
Vaticà, 8-12-2015
Solemnitat de la Immaculada Concepció de la Santíssima Mare de Déu
Obertura del Jubileu Extraordinari de la
Misericòrdia
Francesc

NOTES
[1] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 1.
[2] Cf. ibid., 3.
[3] Butlla de convocació del Jubileu extraordinari de la Misericòrdia Misericordiae Vultus, 14-15.
[4] Cf. Benet XVI, Carta. enc. Caritas in
veritate, 43.
[5] Cf. ibid., 16.
[6] Carta. enc. Populorum progressio,
42.
[7] «La societat cada vegada més globalitzada ens fa més pròxims, però no
més germans. La raó, per si sola,
és capaç d’acceptar la igualtat entre els homes i d’establir una convivència cívica entre ells, però no
aconsegueix fundar la germandat»
(Benet XVI, Carta. Enc. Caritas in
veritate, 19).
[8] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 60.
[9] Cf. ibid., 54.
[10] Missatge per a la Quaresma 2015.
[11] Cf. Carta. enc. Laudato si’, 92.
[12] Cf. ibid., 51.
[13] Discurs als membres del Cos Diplomàtic acreditat davant la Santa Seu
(7 gener 2013).
[14] Ibíd.
[15] Cf. Benet XVI, Intervenció durant la
Jornada de reflexió, diàleg i pregària per la pau i la justícia al món,
Assís, 27 octubre 2011.
[16] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium,
217-237.
[17] «Però fins que no es reverteixin l’exclusió i la desigualtat dins d’una
societat i entre els diferents pobles
serà impossible eradicar la violència. S’acusa de la violència als
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pobres i als pobles pobres però,
sense igualtat d’oportunitats, les
diverses formes d’agressió i de
guerra trobaran un brou de cultiu
que tard o d’hora provocarà la seva
explosió. Quan la societat -local,
nacional o mundial- abandona a
la perifèria una part de si mateixa,
no hi haurà programes polítics ni
recursos policials o d’intel·ligència
que puguin assegurar indefinidament la tranquil·litat. Això no passa
només perquè la iniquitat provoca
la reacció violenta dels exclosos
del sistema, sinó perquè el sistema social i econòmic és injust en la
seva arrel. Així com el bé tendeix a
comunicar-se, el mal consentit, que
és la injustícia, tendeix a expandir
la seva potència perjudicial i a soscavar silenciosament les bases de
qualsevol sistema polític i social
per més sòlid que sembli »(Exhort.
Ap. Evangelii gaudium, 59) .
[18] Cf. Carta enc. Laudato si’, 31; 48.
[19] Missatge per a la Jornada Mundial
de la Pau 2015, 2.
[20] Butlla de convocació del Jubileu extraordinari de la Misericòrdia Misericordiae Vultus, 12.
[21] Cf. ibid., 13.
[22] Joan Pau II, Carta. enc. Sollicitudo
rei socialis, 38.
[23] Ibíd.
[24] Cf. ibid.
[25] Cf. Catequesi durant l’Audiència general (7 gener 2015).
[26] Missatge per a la Jornada Mundial
de la Pau 2012, 2.
[27] Ibíd.
[28] Cf. Àngelus (6 setembre 2015).
[29] Cf. Discurs a una delegació de l’As-

sociació internacional de dret penal (23 octubre 2014).
Missatge “Urbi et orbi” de Nadal del papa
Francesc
Vaticà, 25 de desembre de 2015
Benvolguts germans i germanes, bon Nadal!
Crist ha nascut per nosaltres, exultem
en el dia de la nostra salvació!
Obrim els nostres cors per a rebre la gràcia d’aquest dia, que és ell mateix: Jesús és
el «dia» lluminós que ha sortit a l’horitzó
de la humanitat. Dia de misericòrdia, en el
qual Déu Pare ha revelat a la humanitat la
seva immensa tendresa. Dia de llum que
esvaeix les tenebres de la por i de l’angoixa. Dia de pau, en què esdevé possible trobar-se, dialogar i, sobretot, reconciliar-se.
Dia de joia: una «joia gran» per als petits i
els humils, i per a tot el poble (cf. Lc 2,10).
En aquest dia, de Maria Verge, ha nascut
Jesús, el Salvador. El bressol ens fa veure el
«senyal» que Déu ens ha donat: «Trobareu
un infant faixat amb bolquers i posat en
una menjadora» (Lc 2,12). Com els pastors
de Betlem, també nosaltres anem a veure
aquest senyal, aquest esdeveniment que
cada any es renova en l’Església. El Nadal
és un esdeveniment que es renova en cada
família, en cada parròquia, en cada comunitat que acull l’amor de Déu encarnat en
Jesucrist. Com Maria, l’Església mostra a
tothom el «senyal» de Déu: l’Infant que ella
ha portat en el seu ventre i que ha donat a
llum, però que és fill de l’Altíssim, perquè
«ve de l’Esperit Sant» (Mt 1,20). Per això
ell és el Salvador, perquè és l’Anyell de
Déu que lleva el pecat del món (cf. Jn 1,29).
Juntament amb els pastors, prostrem-nos

davant l’Anyell, adorem la Bondat de Déu
feta carn, i deixem que les llàgrimes del penediment omplin els nostres ulls i netegin
el nostre cor. Tots en tenim necessitat!
Ell, només ell, pot salvar. Només la Misericòrdia de Déu pot alliberar la humanitat de tantes formes de mal, a vegades
monstruoses, que l’egoisme li genera. La
gràcia de Déu pot convertir els cors i obrir
camins de sortida de situacions humanament insalvables.
Allí on neix Déu, neix l’esperança: ell
porta l’esperança. Allí on neix Déu, neix la
pau. I allí on neix la pau, no hi ha més lloc
per a l’odi i per a la guerra. Això no obstant, allí on va venir al món el Fill de Déu
encarnat, continua havent-hi tensions i
violències, i la pau és un do que cal invocar i construir. Que israelians i palestins
reprenguin el diàleg directe i arribin a un
acord que permeti els dos pobles de viure
junts en harmonia, superant un conflicte
que els ha contraposat llargament, amb
greus repercussions a tota la regió.
Demanem al Senyor que l’entesa assolida en el si de les Nacions Unides aconsegueixi com més aviat millor silenciar la
remor de les armes a Síria i posar remei
a la gravíssima situació humanitària de
la població esgotada. I també és urgent
que l’acord sobre Líbia trobi el suport de
tots, a fi que se superin les greus divisions i violències que afligeixen el país. Que
l’atenció de la Comunitat internacional es
fixi unànimement a posar fi a les atrocitats, tant en aquests països com a l’Iraq,
al Iemen i a l’Àfrica subsahariana, on continuen havent-hi víctimes nombroses que
provoquen un sofriment immens, i ni tan
sols respecten el patrimoni històric i cultural de pobles sencers. El meu pensament
s’adreça també a tots aquells que han es-

tat colpits per actes atroços de terrorisme,
en particular les recents massacres que
han tingut lloc al cel d’Egipte, de Beirut, de
París, de Bamako i de Tunísia.
Que l’Infant Jesús doni consol i força als
nostres germans, perseguits a tants llocs
del món per raó de la fe. Són els nostres
màrtirs d’avui.
Pau i concòrdia demanem per a l’estimada població de la República Democràtica del Congo, del Burundi i del sud del Sudan perquè, mitjançant el diàleg, es reforci
el compromís comú per a l’edificació d’una
societat civil animada per un esperit sincer
de reconciliació i de comprensió recíproca.
Que el Nadal porti pau veritable també a Ucraïna, ofereixi alleujament als qui
pateixen les conseqüències del conflicte i
inspiri la voluntat de portar a compliment
els acords presos per a restablir la concòrdia a tot el país.
Que la joia d’aquest dia il·lumini els esforços del poble colombià per tal que, animat per l’esperança, continuï amb el compromís de perseguir els desitjos de pau.
Allí on neix Déu, neix l’esperança; i allí
on neix l’esperança, les persones retroben
la dignitat. Això no obstant, fins i tot avui
dia els homes i les dones són privats de la
seva dignitat humana i, com l’infant Jesús,
pateixen fred, pobresa i rebuig dels homes.
Que arribi avui la nostra proximitat als més
indefensos, sobretot als nens soldat, a les
dones que pateixen violència, a les víctimes
del tràfic de persones i del narcotràfic.
Que no manqui el nostre suport a tots
aquells que fugen de la misèria i de la
guerra, viatjant en condicions sovint inhumanes i fins i tot arriscant la vida. Que
siguin recompensats amb benediccions
abundants tots aquells que, individualment o a nivell d’Estat, s’esforcen amb
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generositat per a socórrer i acollir els nombrosos migrants i refugiats, ajudant-los a
construir un futur digne per a ells i per als
seus estimats i a integrar-se als costums
de la societat que els rep.
Que en aquest dia de festa, el Senyor
restauri l’esperança a tots aquells que han
treballat –en són tants– per a donar suport
al compromís dels qui tenen responsabilitats comunes i per a tutelar la dignitat de
cada vida humana.
Allí on neix Déu floreix la misericòrdia.
Aquest és el do més preciós que Déu ens
fa, particularment en aquest any jubilar,
en què som cridats a descobrir la tendresa que el nostre Pare celestial té envers
cadascun de nosaltres. Que el Senyor faci
experimentar particularment als presos el
seu amor misericordiós que guareix les ferides i venç el mal.
I així, també avui exultem en el dia de
la nostra salvació. Contemplant el bressol,
fixem l’esguard en els braços oberts de Jesús que ens mostren l’abraçada misericordiosa de Déu, mentre escoltem el rondineig
del Nen que ens xiuxiueja: «Per amor dels
meus germans i amics, deixeu-me dir: “Que
hi hagi pau dintre teu”» (Sl 121 [122],8).
Salutació de Nadal després del Missatge Urbi et Orbi
A vosaltres, estimats germans i germanes d’arreu del món, reunits en aquesta
plaça, i a tots aquells de països diversos
que us hi afegiu a través de la ràdio, la televisió i els altres mitjans de comunicació,
dirigeixo la meva salutació més cordial.
És el Nadal de l’Any Sant de la Misericòrdia, per això us desitjo a tots que pugueu acollir en la vostra vida la misericòrdia de Déu, que Jesucrist ens ha donat, per
a ser misericordiosos amb els nostres germans. Així farem créixer la pau! Bon Nadal!

[ ]
Altres
informacions

l’Església del diàleg i del servei
Barcelona, 3-12-2015
Quart Simposi Internacional sobre el Concili Vaticà II
Els dies 2 i 3 de desembre ha tingut
lloc, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, un Simposi Internacional
sobre el Concili Vaticà II, organitzat per la
Facultat de Teologia de Catalunya (FTC),
integrada en l’Ateneu Universitari Sant
Pacià, i l’arquebisbat de Barcelona. El Simposi ha tractat sobre “L’Església del diàleg
i del servei”, commemorant el 50è aniversari de l’aprovació de la Constitució pastoral Gaudium et spes, el 7 de desembre de
1965, en la vigília de la cloenda del Concili
Vaticà II.
En la inauguració del Simposi, el cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran Canceller
de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, ha
saludat els participants, ha subratllat la
importància i actualitat de la constitució
Gaudium et spes (Goig i esperança) i ha
felicitat els organitzadors per fer present
avui tot allò que el Concili va proposar. Per
part seva, el Dr. Armand Puig, rector de
l’Ateneu Sant Pacià, ha fet notar que estem
en una nova etapa de la recepció conciliar,
un segon postconcili; fins ara, els papes

postconciliars havien estat presents en el
mateix Concili (Pau VI, Joan Pau I, Joan Pau
II i Benet XVI); avui, el papa Francesc pertany ja a una nova generació que ha de fer
present en l’Església i en el món els fruits
del Concili. I el Dr. Joan Planellas, degà de
la Facultat de Teologia de Catalunya, ha fet
referència que els quatre Simposis anuals
celebrats fins ara, amb un total de trentasis ponències, han anat aprofundint els
distints aspectes de la labor conciliar.
La primera ponència del Simposi l’ha
pronunciada Mons. Agustí Cortés, bisbe
de Sant Feliu de Llobregat, sobre el tema
“La Paraula s’ha fet diàleg”. Mons. Cortés
ha tractat dels límits i les possibilitats de
la categoria ‘diàleg’ aplicada a la revelació
cristiana, de la Trinitat i l’encarnació del
Verb de Déu com a fonaments de la revelació cristiana com a diàleg, del diàleg
redemptor i del diàleg a l’Església. Ha conclòs amb aquestes paraules: “Sortosos
aquells que, posseint la veritat, encara la
busquen, a fi de renovar-la, d’aprofundirla, de donar-la als altres. Sortosos els qui,
no havent-la trobada, caminen vers ella
amb un cor sincer: que busquin la llum de
demà amb la llum d’avui, fins a la plenitud
de la llum”.
La segona ponència ha estat a càrrec de
Mn. Emili Marlès, que ha tractat de “Creació i nova creació”, en relació al Cel Nou
i a la Terra Nova, termes bíblics presents
en alguns textos del Concili, que atrauen
molta gent. Mn. Marlès ha desenvolupat
aquest tema i ha explicat com al llarg de la
història la ciència i la fe han dialogat sobre
aquests conceptes.
El Dr. Joan Planellas ha dictat la ponència “Una Església pobra i per als pobres.
Del Concili Vaticà II al papa Francesc”, en
la qual ha afirmat que els documents con-

ciliars revelen quines són les actituds veritablement cristianes en relació a la pobresa evangèlica, ha subratllat els passatges
on explícitament es parla d’una “Església
pobra” o d’unes institucions eclesials més
pobres, a imitació de Crist, i ha parlat de
l’Església samaritana, servidora i pobra
que proposa el papa Francesc. Aquest retorn a la vegada evangèlic i antropològic
obrat pel Concili Vaticà II, i expressat d’una
forma admirable per Pau VI en el dia de la
seva clausura, és columna essencial del
programa pastoral del papa Francesc.
Per part seva, el Dr. Gaspar Mora ha
parlat sobre “L’Església, arrelada en la història humana. Els signes dels temps”, i ha
reflexionat sobre l’Església com a comunió
de comunitats inculturades, en el marc de
la Constitució Dogmàtica Lumen gentium. I
també ha parlat de la Constitució Gaudium
et Spes, que anuncia el misteri del món i
la missió de l’Església en ell. El Dr. Miguel
García Baró, de la Universitat de Comillas,
ha dissertat sobre “La dignitat de la persona humana. El debat antropològic”, el
qual condiciona la mirada sobre el món i
les accions que hi duem a terme.
El segon dia, la primera ponència ha
estat a càrrec d’Eduard Ibáñez, director de
Justícia i Pau de Barcelona, sobre “Cap a
una civilització de la pau i la convivència”.
Ha afirmat que la pau és el nucli de la Doctrina Social de l’Església i ha explicat com
el Concili Vaticà II va treballar en favor de
la pau. Ha tractat també de la visió de la
pau des del Magisteri social, afirmant que
la pau no és la simple absència de violència, sinó la plenitud de la vida, és un do
de Déu i una tasca humana i la fraternitat
és el camí per assolir-la. En un món ferit
per la violència i les injustícies, els grans
reptes de la construcció de la pau són el
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respecte als drets humans de les persones
i dels pobles, la consecució d’un ordre social i econòmic just i el respecte a la Creació. Ha conclòs tractant de la importància
de l’educació per assolir una cultura de la
pau i de l’aportació de les religions per a
fer-la possible.
Altres ponències han estat la del professor d’Economia Alfredo Pastor, sobre
“Una economia equitativa” i la del Dr.
Mario Giro, de Roma, sobre “Una política
de participació al servei de tots”. Per part
seva, el Dr. Francesc Torralba ha parlat
sobre “Cultura i cultures en un món global, mig segle després de la Gaudium et
Spes”; el P. Francesc Riu, sobre “La família i l’educació, als cinquanta anys de la
Declaració conciliar Gravissimum Educationis” i Mons. Dario E. Viganò, de Roma,
sobre “Els mitjans de comunicació: d’una
visió comunicativa instrumental en la Declaració Inter mirifica a la comunicació de
proximitat del papa Francesc”.
Les nou ponències del Simposi han parlat d’una Església de diàleg, d’una Església més pobra i més arrelada en la història
humana, una Església que, tot promovent
la pau entre pobles i cultures diverses, ha
de treballar sempre per a la dignitat de
la persona humana en el marc d’un món
global. Les ponències seran publicades
pròximament en la Revista Catalana de
Teologia.
Amb aquest Simposi Internacional es
tanca el cicle de quatre que s’han anat celebrant des de 2012 a la Facultat de Teologia de Catalunya, per tal de commemorar
l’esdeveniment conciliar, que el pròxim dimarts 8 de desembre complirà els 50 anys
de la seva conclusió.
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