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En el començament, la Paraula (3-1-2016)

“Al principi existia el qui és la Paraula” (Jn 1,1)
Així comença l’Evangeli de sant Joan. 

Així, d’aquesta forma tan contundent, tan 
clara, s’inicia el conegut pròleg del quart 
Evangeli, amb expressions que recorden 
les primeres frases de la Bíblia, la narra-
ció de la creació del món: “Al principi Déu 
va crear el cel i la terra. La terra era caos i 
confusió i foscor… I Déu digué…” (Gn 1,1). 
Per això continua el pròleg de sant Joan: 
“Per ell tot ha vingut a l’existència… i en ell 
hi havia la vida” (Jn 1,3).

Com quan ens informen d’un fet tràgic 
o d’una història molt bella, a la vista de 
tota la sorprenent aventura humana – des 
que el primer ésser humà va trepitjar el 
món fins avui – ens preguntem, “com va 
començar tot?”. Podem respondre: “tot va 
començar amb una paraula”.

Això sí, era una paraula poderosa. Tan 
poderosa que va ser capaç de canviar el 
caos i la foscor en harmonia, bellesa i llum 
(és el cosmos que mai no ens cansarem 
d’admirar). Però aquesta paraula tan po-
derosa va arribar a plasmar una criatura, 
la més bella i perfecta de l’univers, que re-
flectia el seu creador i s’assemblava a Ell. 
Tant s’hi assemblava, que també posseïa 
paraula, poder i llibertat. Això suposava 
un risc tremend pel creador, però així ho 

va voler, perquè estimava profundament la 
seva criatura.

Si en el principi existia la Paraula, el que 
havia de fer aquesta criatura des del seu 
origen era escoltar. És el que volia el Crea-
dor: conversar-hi i mantenir-hi una relació 
de comunió amorosa. Però s’esdevingué 
el que es temia: la criatura va fer ús del 
seu poder i la seva llibertat per donar l’es-
quena al Creador, escoltar-se només a si 
mateixa i fer el que volgués, sense lligams, 
ni compromisos.

A la terra, llavors, es va fer un silenci de 
mort. Sí que se sentien sons, sorolls, gat-
zara, amb crits i clams, fins i tot es podien 
escoltar de tant en tant, paraules, discur-
sos, poesies i músiques maques… Però la 
Paraula de Vida, aquella que era llum per 
al món, només podia ser escoltada des de 
lluny, amb prou feines uns balboteigs, com 
a missatges intermitents que restaven 
suspesos en l’aire; com reflexos o raigs de 
llum, que de tant en tant es feien més in-
tensos, sense aconseguir il·luminar de nou 
la foscor de la immensa nit.

Seguien regnant el silenci de mort i 
la foscor de la nit, perquè la criatura va 
aprendre un art diabòlic: parlar i parlar 
sense parar paraules que sonaven bé, fa-
bricar milers i milers d’encisadores llums, 
però deixant el seu cor al marge, tancat i 
amagat. La criatura es va instal·lar en la 
dissimulació i la mentida.

És per això que la Paraula, que no dei-
xava d’estimar la criatura, va fer un su-
prem gest de proximitat i comunicació: 
ella mateixa es va fer carn de criatura, es 
va omplir absolutament del seu món i de la 
seva història, per tal que pogués recuperar 
la vida i la llum.

“I la Paraula es va fer carn i va habitar 
entre nosaltres” (Jn 1,14)

[ ]Escrits
dominicals
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Ara només faltava una cosa. Si volem 
vida i llum, si volem un nou inici, haurem 
d’escoltar. Per a nosaltres, el que ens per-
toca a nosaltres, tot nou començament 
passarà per l’escolta.

Escoltar és més difícil que parlar. Però 
està en joc la nostra salvació i constitueix 
a més l’única garantia que els nostres dis-
cursos no esdevinguin xerrameca.

La paraula i les paraules (10-1-2016)

Ens ha de preocupar la xerrameca impe-
rant. No només la quantitat de paraules 
que inunden la nostra vida, sinó “la qua-
litat” d’aquestes paraules. Els mòbils, la 
comunicació electrònica i els mitjans audi-
ovisuals, han multiplicat insospitadament 
la quantitat de missatges que ens arriben. 
Hi hem de sumar els clàssics discursos de 
la propaganda comercial, de la petita cul-
tura i de la política… El que realment ens 
inquieta és la manipulació del llenguatge, 
l’ús de paraules solament perquè sonen 
bé i seran fàcilment acollides: en definiti-
va és aquesta falta d’autenticitat i veritat, 
que acaba contagiant la comunicació per-
sonal més directa.

Els creients sabem que tota autèntica 
novetat neix per la Paraula. El pas del no-
res a l’ésser, del caos al cosmos, de l’es-
clavitud a la llibertat, de la mort a la vida, 
de la foscor a la llum, s’ha realitzat per ini-
ciativa i voluntat de la Paraula. El món nou 
va començar efectivament quan la Paraula 
es va fer carn en Jesucrist. Ell és la Paraula 
de Déu. Però sabem també que, com diu 
l’Evangeli de sant Joan, uns van rebutjar 
aquesta Paraula (“ha vingut a casa serva, 
i els seus no l’han acollit”: Jn 1,11); que 
uns altres, en canvi, hi cregueren (Jn 1,12). 
Aquests van tornar a néixer i quan, al seu 

torn, van parlar, suscitaren nous comen-
çaments d’un món nou. Això va succeir fa 
més de dos mil anys. A partir de llavors va 
començar la història de l’Església.

Nosaltres volem ser dels qui escolten i 
acullen la Paraula, que és Jesucrist. És vo-
luntat de la Paraula continuar amb ells en 
les paraules dels qui hi creuen, a fi que el 
renaixement del món assoleixi tots els ra-
cons de la terra i tots els temps.

El teòleg E. Schillebeeckx va dir, fa al-
gun temps:

“Els homes som les paraules amb les 
quals Déu narra la seva història”

Aquesta afirmació està ben pensada i 
mereix tres observacions.

Primera, que aquest teòleg parlava 
“dels homes”, tots els homes, amb els 
seus encerts i els seus errors, els seus pe-
cats i les seves virtuts. Nosaltres afegim 
que els creients en la Paraula tenim la res-
ponsabilitat de construir aquesta història 
segons ella, és a dir, com a història nova 
i redimida.

Segona, que no afirma que “diem pa-
raules”, sinó que “som nosaltres les pa-
raules”. També es referia a tots els homes, 
creients o no, perquè tots parlem no no-
més amb el que diem, sinó també amb el 
que fem. Però els creients, seguint el prò-
leg de l’evangeli de sant Joan, sabem que 
Ell, Jesucrist, “no només deia la Paraula”, 
sinó que Ell era la Paraula. Per això, en 
referir-nos a nosaltres, no afirmem que 
estem compromesos a dir les seves parau-
les, sinó a “ser” paraules seves.

Tercera, que la vida, la història que 
anem fent no és “la nostra” història, sinó 
“la seva història”. En cert sentit, la histò-
ria que fan tots els homes, amb els seus 
encerts i errors, les seves virtuts i pecats, 
és història de Déu. Però els creients, que 
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nosaltres mateixos paraules vivents, hem 
de fer que tota la història parli, comuniqui, 
el que Ell va dir i va fer.

És meravellós adonar-nos que som “pa-
raules vivents de la Paraula”. I que, com 
Ella, som també “llum en les tenebres”, 
comunicació en les solituds, amor en els 
desamors, salvació en les morts… Estem 
tan lluny de la xerrameca, que ens sembla 
un somni irrealitzable…

Les nostres paraules (17-1-2016)

Tot va començar amb la Paraula. De la Pa-
raula passem a les paraules dels qui hi cre-
uen. Ara ens fixem en les nostres paraules.

Saber què dir, quan i com dir-ho, són 
qüestions fonamentals en la nostra comu-
nicació quotidiana. D’això depèn, en gran 
manera, la convivència familiar, professio-
nal o d’amistat. Les nostres paraules són 
un arma extraordinàriament poderosa, 
que igual construeix que destrueix, trans-
met amor que odi, dóna vida que mata. 
Encertar parlant, és tot un art.

Ho és encara més quan el cristià sap que 
des dels “bon dia” fins al “bona nit”, pas-
sant pel “com estàs?”, l’“hola” i l’“adéu”, 
totes les nostres paraules han de ser dites 
“en el nom del Senyor” (cf. Col 3,17). Ja ho 
advertia sant Pau:

“No digueu paraules grolleres, sinó so-
lament paraules bones i oportunes que 
ajudin a créixer i portin benedicció als qui 
les escoltin” (Ef 4,29)

El repte és encara més gran quan es 
tracta de paraules específicament evan-
gelitzadores, ja sigui en l’anunci, en la 
catequesi o en la formació cristiana. Amb 
el nostre parlar perllonguem la Paraula en-
carnada que és Jesucrist.

Per tant, la resposta a aquestes pregun-
tes pot ser senzilla i breu: no hem de dir 
més que Jesucrist, quan i com Ell ens va 
parlar. Així que, abans de parlar, ens hem 
de preguntar: el que diré “és” Jesucrist? 
Ho diria Ell tal com jo ho diré? Ell diria això 
en aquest moment?

Amb això no simplifiquem la solució, 
però se’ns obren camins concrets. Perquè 
la Paraula va caminar uns viaranys per arri-
bar a nosaltres, que tots hauríem de seguir 
per aconseguir la perfecta comunicació.

- La paraula sempre està “situada”: el 
seu significat depèn del qui la diu i de 
qui l’escolta.

- El bon diàleg no neix primàriament 
de la necessitat de parlar i ser 
escoltat que un mateix sent, sinó de 
la consideració de la necessitat de 
l’altre que escolta.

- Per això, la paraula més oportuna, 
més rica i més constructiva, la millor 
dita, és aquella que neix de l’empatia, 
la sintonia, del qui parla amb el qui 
escolta.

Afirmava Papini, parlant de la seva con-
versió, que

“Únicament al costat d’aquests homes 
del poble senzill i pobre he tornat a tenir 
consciència de la meva naturalesa i de la 
meva destinació d’home, de la meva huma-
nitat sencera. Els camperols em van retor-
nar el significat de la paraula ‘proïsme’”.

I, certament, no és el mateix la paraula 
“gràcies” en boca d’un client dirigint-se a 
l’empleat de la tenda després d’haver pa-
gat, que la mateixa paraula “gràcies” en 
boca d’un fill moribund parlant a la seva 
mare, que ha sacrificat tots els seus béns i 
la seva salut mirant de salvar-lo de la mort.

Que totes les paraules tenen el seu 
context i que han de ser dites i escoltades 
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segons aquest context, no ho hem après 
de cap especialista en comunicació social, 
sinó de la Paraula feta carn, que és Jesu-
crist. Perquè la fórmula que utilitzem per 
a proclamar el dogma de l’Encarnació no-
més s’entén pel seu context: la humanitat 
compartida per amor. Fora d’ell les parau-
les no tenen sentit.

La paraula ecumènica (24-1-2016)

La relació amb els germans separats, orto-
doxos, anglicans o protestants en les seves 
múltiples confessions, és per a nosaltres 
un banc de proves de la nostra autenticitat 
i, alhora, un gran repte. És una relació que 
ha passat per vicissituds contraposades: 
des del rebuig i la condemna mútua, a la 
negació de tota diferència significativa.

Creiem que avui, gràcies a Déu, almenys 
des de l’Església catòlica, majoritàriament 
mirem amb afecte els germans separats. 
Això ha estat possible perquè l’Esperit 
Sant ens ha conduït, a través del moviment 
ecumènic i el Concili Vaticà II, cap al desig i 
la recerca de la unitat en la confessió d’una 
mateixa fe. Amb això fem nostre el desig de 
Jesús, quan pregava: “Pare, que tots siguin 
u com Tu i jo som u” (Jn 17,21).

Però, com aconseguir-ho? Com encertar 
en les nostres paraules quan parlem amb 
ells? Com ha de ser el nostre diàleg? Se’ns 
planteja la difícil qüestió de si hem de si-
lenciar el que creiem que és veritat, per 
no perjudicar la unitat o si hem de dir-ho 
obertament. A quin tipus d’unitat aspirem?

Una jove carregada de bona voluntat, 
comentant la situació precària en què es 
trobava l’Església anglicana, segons ella 
havia conegut en la pròpia Anglaterra, em 
deia: “no serà millor que ens unim tots per 
tenir més força?”. Li vaig respondre que no 

desitgem una unitat merament “tàctica”, 
ni en el diàleg, ni en l’organització, ni en 
l’acció. El nostre somni, com pensem que 
tenia Jesucrist, és la comunió més profun-
da en el que creiem, en l’amor que com-
partim i en el que esperem.

L’origen de les diferències entre nos-
altres està en el fet que la Paraula feta 
carn, Jesucrist, és en si mateix un i únic, 
però és –ha de ser– interpretat a l’hora 
d’entendre’l i viure’l. És en aquest exerci-
ci d’interpretació on al llarg de la història 
s’han produït les divisions, intervenint 
molts i diversos factors, moltes vegades 
aliens totalment a la fe. Un dels contrastos 
més importants que distingeix els catòlics 
romans és que creiem que en aquesta re-
cerca i vivència de la Veritat de Jesucrist 
estem sempre acompanyats, des dels 
orígens, per l’Església, unida en comunió 
amb el bisbe de Roma, com a garantia de 
l’autenticitat de la nostra fe.

Nosaltres parlem i dialoguem amb els 
germans separats, perquè i com ho fa la 
nostra Església. Per això, amb ella, amb 
l’Església, intentem purificar la memòria 
demanant perdó pel que hagi perjudicat la 
unitat, i sostenim el diàleg obert, que ens 
permeti la recerca junts i l’acció comuna 
que sigui possible, perquè ens encoratja 
el mateix somni expressat en el Carta als 
Efesis:

“Un sol Cos i un sol Esperit… una sola 
fe, un sol Senyor, un sol baptisme, un Déu, 
Pare de tots, que ho transcendeix tot i ho 
envaeix tot” (Ef 4,4-5).

Si avancéssim realment uns i altres cap 
a aquest Déu que ho transcendeix tot, en 
Ell ens trobaríem. Entenem així les parau-
les de Pau VI:

“En aquest nivell el nostre diàleg sem-
pre està obert perquè, fins i tot abans 
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i formar-se una idea una mica més comple-
ta dels fets, els programes i les persones. 
La paraula profètica lliure és un dret i un 
servei.

Malauradament hi ha formes subtils de 
censura que funcionen eficaçment entre 
nosaltres. Perquè no poques vegades ens 
preguntem amb raó: A qui es posa el mi-
cròfon, a qui es nega? A qui es ridiculitza, 
de qui es ressalten les virtuts? Això també 
és una forma de “censura”, perquè també 
pretén silenciar veus o almenys posar-los 
sordina. En mans de qui està aquesta cen-
sura? Lògicament en mans dels qui osten-
ten el poder dels mitjans de comunicació 
i de la cultura, sigui poder polític o poder 
econòmic. Per a alguns “en definitiva sem-
pre en mans del poder econòmic”.

Segons la nostra fe, el veritable profe-
ta està lligat profundament a la llibertat. 
En un doble sentit: és lliure i allibera. La 
fórmula que defineix la paraula profètica 
cristiana és allò que apareix com escrit des 
de la presó per l’apòstol sant Pau al seu 
deixeble Timoteu. Deia,

“I per aquest evangeli haig de sofrir fins 
al punt de trobar-me encadenat com si fos 
un malfactor. Però la paraula de Déu no 
està pas encadenada!” (2Tm 2,9). 

El secret de la paraula profètica del 
cristià rau en el fet d’estar al servei de la 
Veritat. Per estar al servei de la Veritat és 
lliure, ja que no li importa res el sofriment, 
sap que la Veritat va triomfar i triomfa en 
Crist ressuscitat. És una paraula que alli-
bera perquè, com ens va dir Jesús, “la Veri-
tat us farà lliures” (Jn 8,32).

No volem la llibertat, ni creiem en la lli-
bertat d’expressió que

- neixi de l’odi o de la voluntat de vèncer 
l’adversari;

d’entrar en converses fraternes, s’obre en 
col·loquis amb el Pare celestial en oració 
i esperança efusives” (Pau VI, Ecclesiam 
suam).

En el diàleg amb els germans separats 
ens movem en aquest doble sentiment. 
D’una banda estem decidits que, si bé no 
aconseguim professar la mateixa i idènti-
ca fe, almenys estimem-nos amb el mateix 
amor. D’altra banda, sabem que no ens 
acontentarem amb això, perquè l’amor no 
serà complet, si la comunió de fe no ho 
és. Mentrestant, com deia el propi Pau VI, 
“ens mantenim en vigilant amor, fins i tot 
en el silenci”.

La paraula lliure i alliberadora (31-1-2016)

Sens dubte ens agrada la paraula profè-
tica, en el sentit de paraula que denuncia 
obertament, sense embuts, el que consi-
dera injust o contrari als drets; valorem la 
paraula arriscada, que no tem represàlies 
del poder, sigui del tipus que sigui.

Alhora, som defensors convençuts del 
dret a la llibertat d’expressió. Afirmem que 
cadascú pot dir el que vulgui, expressar 
la seva opinió, també en mitjans públics, 
sense que ningú gosi censurar les seves 
paraules.

Aquesta és la raó per la qual “entra” 
fàcilment en la nostra mentalitat la figura 
de Jesús com a profeta. Sens dubte ell va 
ser un profeta de paraula lliure i arrisca-
da. Es pot afirmar que una de les causes 
de la seva mort va ser l’acusació d’“haver 
predicat”, “haver parlat” contra la Llei o el 
Temple.

Reconeixem el dret a la llibertat d’ex-
pressió com a fita de la democràcia. Sen-
se aquest dret, no seria possible un règim 
democràtic. Gràcies al respecte a aquest 
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- o serveixi només per defensar el 
propi prestigi, el particular benefici, 
individual o de grup;

- o desenvolupi un discurs demagògic o 
mentider.

En definitiva, no és la paraula del pro-
feta qui allibera, sinó que és la Veritat a la 
qual serveix, la veritable font de llibertat. 
El que passa és que la Veritat necessita de 
les nostres paraules, potser de les teves i 
les meves, per fer-se sentir en aquest món 
nostre. Per això busca persones lliures, 
que arrisquin el seu benestar, el seu pres-
tigi, el seu poder, perquè uns altres, arribin 
a conèixer i viure la llibertat.

La paraula del silenci (7-2-2016)

A les portes de la Quaresma fem un elo-
gi del silenci. Encara que no ens caldria la 
Quaresma per adonar-nos dels valors i la 
necessitat que tots tenim del silenci.

Naturalment, no ens referim als silencis 
negatius, aquells silencis forçats, com els 
que sofreixen dissidents en grups ideolò-
gics tancats o pobres que no tenen veu, o 
minories en una opinió pública unicolor. Ni 
als silencis malaltissos, dels qui no poden 
o no volen la comunicació franca…

Ens referim a aquells silencis, dels quals 
necessitem gaudir urgentment; aquelles 
estones que, si volem, podem reservar 
diàriament o setmanalment. Hi ha una ne-
cessitat humana de silenci “per recuperar-
nos” del setge d’un excés de paraules i per 
afrontar la vida present o futura conscient-
ment, amb llibertat i responsabilitat.

Aquestes estones hauran de ser de si-
lenci extern i intern, és a dir, d’absència de 
sorolls de fora i de dins d’un mateix (els 
sorolls interiors són els més eixordadors, 
els més greus). Però no hauran de ser 

temps buits. Alguns els recomanen com a 
mètode de mera relaxació. No està mala-
ment. Però només això seria com algú que 
pogués disposar de cent euros i només en 
gastés cinc. Al contrari, el silenci és la gran 
oportunitat per viure experiències de ple-
nitud.

Encara recordem la impressionant pel-
lícula–documental “El gran silenci” del 
director alemany Philip Gröning, rodat en 
la Gran Cartoixa de Grenoble. Aquest ex-
traordinari documental expressava, tan 
sols amb imatges i so, el cant dels monjos, 
sense paraules ni discursos explicatius, el 
que em va respondre un jove que havia fet 
una llarga experiència a una cartoixa. Li 
vaig preguntar què era el que més li havia 
impressionat: em va contestar “com en el 
silenci, el detall, el gest, l’objecte, tot allò 
més petit i insignificant adquireix impor-
tància, tot revela la seva bellesa i parla 
amb la seva veu!”.

En efecte, el silenci fa possible que la 
realitat de fora entri en nosaltres; i que la 
nostra realitat personal autèntica surti. 
Això solament passa quan el silenci ens 
capacita per escoltar i per parlar. Primer 
per escoltar. Seria com la mà oberta de qui 
està disposat a rebre: al principi pot sem-
blar només buida, frustrant, però en reali-
tat és la possibilitat única de ser omplerta 
o estreta per una altra mà.

El silenci serveix abans de res per escol-
tar o rebre’s a si mateix: copsar els batecs 
del propi cor, aquests moviments interiors 
que, en ser personals, ens identifiquen, 
encara que tantes vegades restin ofegats 
o oblidats. El silenci és a més indispensa-
ble per escoltar i rebre un altre, la seva pa-
raula o la seva persona. I, sens dubte, és 
indispensable per escoltar i rebre l’Altre, 
amb majúscules.
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segles, fins a l’actual papa Francesc. Els 
famolencs tenen set d’allò que nosaltres 
gaudim amb despreocupació (l’aigua de 
la font). És més, el nostre gaudi dels béns 
que posseïm és una conducta, en ella ma-
teixa, immoral, en la mesura en què signi-
fica la inhibició del sofriment aliè (“rentar-
se la mans”).

No és encara més radical la paràbola del 
ric i el pobre Llàtzer, que va predicar Jesús, 
segons ens narra l’Evangeli de sant Lluc 
(Lc 16,19-31)? Juntament amb sant Agustí, 
el representant més destacat de la doctri-
na social dels Pares de l’Església, va ser 
sant Joan Crisòstom, al segle IV. Predicant 
sobre aquest passatge evangèlic deia:

“(Anomenem lladre l’assaltador de ca-
mins...) Doncs pensa això mateix dels rics 
i avars. Són com bandits que assalten els 
camins i despullen els vianants, i en coves 
i caus, que són les seves pròpies cambres, 
soterren les riqueses dels altres” (Hom. 
1,12)

La campanya de Mans Unides d’en-
guany obeeix al lema “Planta cara a la fam. 
Sembra”. Ens fixem en el to d’aquest mis-
satge. S’adreça a les persones, a nosal-
tres, a cadascun. I, d’acord amb l’estil de la 
nostra fe, no s’ha de referir tant “a la fam”, 
que sona a concepte abstracte, una cosa 
contra la qual cal lluitar, com “als famo-
lencs”, les persones amb història i rostre, 
als qui positivament en justícia els hem de 
facilitar recursos i alimentar materialment.

La referència bíblica més adient és 
aquell missatge de sant Pau sobre la col-
lecta a favor dels pobres de Jerusalem:

“Recordeu-ho: el sembrador mesquí 
tindrà una collita mesquina, el sembrador 
generós la tindrà generosa. Que cadascú 
doni allò que de cor ha decidit, no de mala 

El silenci serveix perquè la nostra comu-
nicació sigui autèntica, que el que surt de 
nosaltres respongui al que realment som, 
sentim o pensem. Evitem així dir ximpleri-
es, expressions o paraules que imiten uns 
altres o que busquen solament afalagar, 
seduir, aparentar; en definitiva, evitem 
tantes paraules buides, aquestes que no 
diuen res ni comuniquen res del qui parla.

No ens estranya que els monjos i les 
persones cristianes purificades en el silen-
ci són germans de poques paraules, però 
les que pronuncien estan plenes de vida. 
Dóna bo de parlar amb ells.

Jesús, diuen els evangelis, es retirava, 
ell tot sol, a pregar tota la nit (Lc 6,12). La 
Paraula va sortir del cor de Déu, enmig del 
silenci es va fer carn i en el silenci de l’au-
tenticitat i la transparència tornava a Déu.

L’amor que sembra (14-2-2016)

Encara que per a una gran majoria de 
ciutadans la Quaresma no signifiqui res, 
almenys els catòlics li donem la benvin-
guda com el que és, és a dir, un temps de 
profunda renovació. I ens resulta profitós 
començar aquest temps de renovació aco-
llint un crit de denúncia, que ressona des 
del mateix si de l’Església: el crit dels qui 
passen fam. Un crit que troba el seu ressò 
cada any en la campanya de Mans Unides.

Ens arriba un fragment d’un poema de 
la poetessa Begoña Abad de la Parte, que 
transpira preocupació i denúncia social:

“Un niño bebe agua
en la misma fuente en la que todos
nos lavamos las manos.”
Aquest missatge, que resulta impac-

tant per la seva senzillesa, no té ni punt 
de comparança amb les grans denúnci-
es als rics i a la societat opulenta, que 
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“Espera en el Senyor!
Sigues valent! Que el teu cor no defa-

lleixi.
Espera en el Senyor!”
Un missatge que s’adreça oportuna-

ment a dues menes de persones. D’una 
banda, als qui romanen inactius, timorats i 
acomplexats. D’altra, als qui, davant el mal 
que hi ha al món, se senten decebuts o es-
candalitzats i dubten o neguen l’existència 
d’un Déu bo.

Aquesta exhortació que es fa a si mateix 
el qui prega, té al darrere dues experiències 
contrastades. La primera part (vv. 1-6) és una 
proclamació entusiasta del poder de Déu, 
que mereix confiança i dóna seguretat da-
vant de qualsevol perill: “en la seva tenda” 
es gaudeix de la seva misericòrdia indefec-
tible i, per tant, està assegurada la pau. Per 
això, dirà el salmista “Una cosa he demanat 
al Senyor i la desitjo amb tota l’ànima: poder 
viure a la casa del Senyor, per fruir-hi de l’en-
cís del Senyor i vetllar pel seu temple”.

La segona part (vv. 7-13), en canvi, in-
trodueix un altre to. L’orant pateix, es 
troba en perill greu i li brolla una súplica 
insistent: “escolteu-me, no m’abandoneu, 
no em rebutgeu, ensenyeu-me, guieu-
me… no m’amagueu el vostre rostre.”

Llegíem fa ben poc una entrevista al 
neurocirurgià Henry Marsh, que, interrogat 
sobre si creia en Déu, deia: “quan veus els 
teus pacients sofrir coses tan tremendes, 
la imatge d’un déu benèvol s’esfuma”. 
Certament és fàcil proclamar el poder de 
Déu misericordiós quan les coses van bé: 
Déu és llavors refugi, seguretat, goig, algú 
del rostre del qual “es gaudeix”. Però quan 
toques el sofriment, sobretot el sofriment 
extrem, com insinua el salmista, fins a ser 
abandonat pels propis pares, sembla que 
el rostre d’aquest Déu s’esvaeix.

gana ni per força, perquè Déu estima el qui 
dóna amb alegria.” (2Co 9,6-7)

La nostra acció a favor del famolenc és 
semblant a la sembra del pagès. Sant Joan 
Crisòstom afegirà la cita del llibre dels 
Proverbis, que diu: “qui es compadeix del 
pobre presta al Senyor” (Prov 19,17) (Hom. 
VII,6). Volia dir que l’acció a favor del po-
bre famolenc és una inversió en favor de 
Déu, que surt fiduciari del necessitat. Qui-
na collita, quin guany, podem esperar, sinó 
veure el pobre restablert en la seva digni-
tat i que en ell Déu mateix sigui glorificat?

Enriquir-se a costa dels altres és un au-
tèntic robatori. Donar al qui no té és fer 
viure. Qui dóna amb generositat i alegria 
és elevat a la categoria de col·laborador de 
Déu creador i redemptor.

Cants de conversió: El veritable rostre de 
Déu (Sl 26) (21-2-2016)

A l’interior de l’Església ressonen enguany 
paraules consoladores i estimulants: 
tendresa, bondat, misericòrdia, perdó, 
compassió, etc. Gràcies a la proclamació 
de l’Any de la Misericòrdia, podem viure 
aquesta Quaresma envoltats en una at-
mosfera engrescadora. Per això el mateix 
anunci de la Quaresma és una invitació a 
cantar. Tanmateix, aquesta atmosfera pot 
constituir un engany, si no aprofundim en 
el veritable esperit del camí quaresmal.

Per això convé deixar-nos guiar pels 
salms que cada diumenge cantem en l’Eu-
caristia (els anomenats salms responsori-
als), que vénen a ser expressió orant, poè-
tica i musical de la vivència que, a manera 
de fites, van marcant cada pas del camí 
cap a la Pasqua.

El Salm 26 és un salm que ens fa molta 
falta, perquè acaba dient:
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il·limitat de Déu.
El Salm comença amb la invitació que 

l’orant es fa a si mateix a beneir Déu amb 
tot l’ésser, amb la seva veu, amb el seu cos, 
amb tot el seu cor, en recordar tants benefi-
cis (benediccions) que n’ha rebut (vv. 1-5). 
Quins beneficis? Ell actua amb nosaltres 
com un gran metge que, mitjançant una 
medicina prodigiosa, guareix una malaltia 
mortal (“a punt de caure a la fossa”). La 
malaltia és el nostre pecat i la medicina és 
el perdó sense límits. Aquesta medicina és 
tan potent, que retorna la joventut (com 
sembla que fa l’àguila quan remunta el 
vol), crea i dóna vida. Perquè, així com el 
pecat sempre resta vigor, envelleix i apropa 
a la mort, el perdó recrea i dóna vida.

Quan visitem la presó, sovint sortim 
fent-nos interiorment preguntes com 
aquestes: “Senyor, i això per què?”, “no hi 
haurà cap més solució?”, “per què s’ha de 
pagar pel mal fet, més enllà de la restitu-
ció?...” Quelcom semblant al que sentim 
quan reclamem càstig per als violents, els 
abusadors, els injustos i aprofitats, sobre-
tot si hem estat nosaltres les víctimes, o 
ho han estat gent pobra i innocent. Tenim 
clar què significa la paraula “delicte” i que 
la societat ha de castigar-lo amb justícia 
segons llei (els anarquistes obren les pre-
sons, però no dubten que els dictadors i 
opressors han de ser-hi tancats). A menor 
escala, però potser amb major intensitat, 
la convivència quotidiana està plena d’exi-
gències de restitució de la pròpia dignitat: 
“Què s’ha cregut aquest?”; “qui la fa, la 
paga”, “la cosa no pot quedar així”; “fins 
aquí hem arribat”; “ja veurà qui sóc jo”; 
“dóna-li una lliçó, així n’aprendrà…”

La segona part del Salm (vv. 6-14) és 
un reconeixement de la manera com ac-

En efecte, sobrevé llavors la gran prova 
que ens permetrà reconèixer el rostre del 
veritable Déu (o, si es vol, el veritable ros-
tre de Déu). Aquell cirurgià podia descobrir 
en els seus pacients el rostre sofrent de Je-
sucrist. Perquè, com deia sant Agustí, és 
Jesucrist qui resa aquest salm juntament 
amb tota l’Església, precisament compar-
tint el sofriment més extrem i buscant el 
rostre del Pare. I perquè, a més, el rostre 
de Déu, aquest que busquem apassiona-
dament per al nostre consol, és el mateix 
Jesús, ple de nafres i llàgrimes.

Llavors, quina sortida tenim? Aquella 
que va practicar Jesús en la seva Passió 
i que va significar per a nosaltres l’accés 
a l’esperança: un acte suprem d’abandó 
confiat en mans del Pare, perquè, malgrat 
tot, segueix estant a favor nostre. L’Esglé-
sia dels primers segles feia recitar als nou 
batejats aquest salm: si ho feien de debò 
significava que havien conegut el veritable 
Déu i, amb això, havien descobert l’espe-
rança.

Cants de conversió: El perdó que recrea 
sense límits (Sl 102) (28-2-2016)

El Salm 102 és un dels més bells del saltiri. 
És bell en la seva forma i, molt més, en el 
seu contingut.

És una llàstima que molts només pu-
guin gaudir d’aquest cant per la seva ex-
pressió poètica. Perquè solament podrà 
arribar a gaudir totalment i commoure’s 
amb el seu missatge, qui hagi mesurat 
vitalment la distància infinita entre Déu i 
nosaltres. Ens referim a la llunyania i la di-
ferència que hi ha entre la justícia de Déu 
i la nostra, el seu amor i el nostre. Això 
únicament pot viure-ho qui ha tingut ex-
periència dels límits del nostre amor i al-
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Resposta a la comunicació del nome-
nament del nou superior de la Província 
l’Hermitage (Maristes)

G. Maurice Berquet
Superior Provincial
Província L’Hermitage
Evarist Arnús, 44
08014 - Barcelona

Sant Feliu de Llobregat, 26-1-2016

Estimat en el Senyor:
He rebut la vostra notificació de nome-

nament del G. Pere Francesc Ferré Jodra 
com a Superior Provincial de la Província 
L’Hermitage.

Gràcies per la vostra informació. Dema-
no a l’Esperit Sant que acompanyi la seva 
tasca i la de tota la congregació en aquest 
nou camí que tots plegats heu encetat.

Units en el compromís evangelitzador i 
educatiu de l’Església.

Afectuosament.

† Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

tua Déu: “Ell no ens tracta com mereixen 
els nostres pecats, ni ens paga segons 
les nostres culpes”. La seva bondat s’ele-
va sobre els seus fidels com el cel sobre 
la terra i allunya els nostres delictes com 
l’orient de l’occident.

Això és estrany. Considerem normal que 
ens cansem d’estimar i de perdonar sem-
pre. Potser no hi ha cap més solució per 
conviure amb les injustícies flagrants que 
veiem cada dia. Podem exigir heroïcitats? 
El cas és que la tercer part del Salm (vv. 
15-18) diu que els dies de l’home (i la seva 
capacitat d’estimar i perdonar) duren tant 
com l’herba i les flors, que amb una mica 
de vent s’assequen. Però, afegeix,

“la misericòrdia del Senyor dura sem-
pre... pels qui guarden la seva Aliança” 
(vv. 17-18) 

Proclamem la inesgotable misericòrdia 
de Déu. ¿Només pels qui guarden la seva 
Aliança i compleixen els seus mandats? 
Encara no coneixia aquest salmista fins a 
quin punt l’amor de Déu és més gran que 
els nostres amors. Dirà sant Pau: “Algú po-
drà morir per un just, però qui morirà per 
un pecador? La prova que Déu ens estima 
és que Crist, sent nosaltres pecadors, va 
morir per nosaltres” (cf. Rm 5,7).

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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7 Alhora que agraeixo la vostra invitació, 

us comunico que no podré ser-hi present. 
Expresso el desig que la nova etapa políti-
ca sigui profitosa per al bé comú de la soci-
etat i per al respecte dels drets de tots els 
ciutadans, especialment dels més pobres.

Cordialment.

+ Agustí Cortés, 
bisbe de Sant Feliu de Llobregat. 

Resposta al Sr. Juli Gendrau per la comu-
nicació del seu comiat com a delegat del 
Govern per a la Catalunya central 

Secretaria Particular - Bisbat Sant Feliu de 
Llobregat
25 de gener de 2016
Sr. Juli Gendrau:
Ex Delegat del Govern de Catalunya Cen-
tral 

Estimat Senyor:
Hem rebut la vostra notificació infor-

mant-nos del seu relleu com a Delegat del 
Govern a la Catalunya Central. Rebeu la 
nostra resposta, tot agraint la vostra tasca 
en aquest càrrec de responsabilitat.

En base a l’obra feta i a les expectatives 
que conservi per a la societat i el poble, es-
perem que mantingui la seva disponibilitat 
per al servei social i polític del poble.

Aprofito l’avinentesa per saludar-lo 
afectuosament i demanar a Déu pel seu 
futur i el de la seva família. Cordialment.

† Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Resposta a la invitació per a la benedicció 
abacial de Fra. Octavi Vilà

Rev. P. Lluc Torcal
Prior
Monestir de Poblet
43.448 - Tarragona

Sant Feliu de Llobregat, 10-2-2016

Estimat en el Senyor:
He rebut la vostra invitació a assistir 

a la benedicció abacial de Fra Octavi Vilà 
com a abat del vostre monestir. Per causa 
de compromisos adquirits el mateix dia 
27 de febrer no podré ser-hi present. Però 
vull deixar constància de la meva adhesió 
i comunió espiritual amb el nou abat i amb 
tota la comunitat de monjos.

Us ben asseguro el meu record davant 
Déu i la meva pregària d’acció de gràcies 
i de petició, perquè l’Esperit vulgui bene-
ir i guiar tota la vida del monestir, sota la 
prudència i el bon fer, que demana la tasca 
abacial. Som ben conscients que la fidelitat 
i el bon esperit del monestir de Poblet és 
per a tots nosaltres un veritable do de Déu.

Aprofito l’avinentesa per felicitar-vos i 
acompanyar-vos en la lloança a Déu.

† Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Resposta a la invitació de presa de pos-
sessió del President de la Generalitat de 
Catalunya

Sant Feliu de Llobregat, 12-1-2016

Secretaria General Bisbat Sant Feliu
A l’atenció del gabinet de protocol de la 
presidència de la Generalitat. 
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B i s b e  d i o c e s à

a) Superació d’un cristianisme “ambi-
ental” o sociològic.

b) On hi ha fe, més o menys confessada, 
aquesta sol ser selectiva.

c) El subjecte, mesura absoluta d’allò 
cregut i de la via moral que se’n deriva. 
Subjectivisme intimista i/o ideològic.

d) Esgotament d’una pastoral basada 
o accentuada quasi exclusivament en el 
compromís moral / en el pensament (intel-
lectualisme) / en la conservació del que 
tenim / en l’evangelització fundada en la 
continuïtat “humanització – cristianitza-
ció” / simplement accions humanitàries 
(com acció determinant, a la qual se su-
bordina el que es creu).
	Compartim igualment una mateixa 

convicció: Jesucrist va ser el punt de par-
tença d’un moviment; creure en Ell signi-
fica seguir-lo en un procés transformador 
que anomenem “dinamisme de la fe”. El 
deixeble i el Poble que va néixer d’ell en-
gegaren i continuaren un camí vers una 
plenitud de perfecció que consisteix en 
“plenitud de comunió d’amor” (“sigueu 
perfectes com el vostre Pare”). Aquesta 
convicció és la base d’una pastoral d’estil 
catecumenal: essencialment aquesta pas-
toral consisteix a saber acompanyar les 
persones tenint sempre present que són 
en constant procés de maduració de fe 
(adhesió personal i lliure a Jesucrist). So-
bre aquesta base es poden assenyalar les 
característiques concretes que té la pasto-
ral d’inspiració catecumenal.
	Això ens obre a la gran pregunta: 

quin estil, quina figura de prevere, demana 
aquesta pastoral?
	Nota: ¿la resposta, la línia a seguir, 

pel papa Francesc (sortida “ad extra” a les 
perifèries des de la pobresa, amb el com-
promís moral de la justícia) és diferent a la 

Esquema de la conferència a la trobada 
de preveres i diaques diocesans del mes 
de gener 

Sant Feliu de Llobregat, 19-1-2016

L’acció pastoral en clau catecumenal

0. Plantejament
	Partim del que diu el Pla Pastoral Dio-

cesà:
En la “Crida a l’autenticitat de vida”: 
“Tenir cura i acompanyar personalment 

els agents de pastoral (clergues, laics i re-
ligiosos)”

“Atenció i creixement de l’itinerari dio-
cesà de renovació cristiana”

En la crida a l’evangelització:
“Caràcter catecumenal de la catequesi”
	Ens preguntem quin prevere cal per 

assolir aquests objectius.

1. Punt de partida. El fet i la seva inter-
pretació. 
	Tots aquests projectes obeeixen 

a la mateixa problemàtica i la mateixa 
convicció. Compartim l’acceptació del 
fet que ens trobem en una situació nova 
(potser no tan nova, sinó semblant a 
aquella dels primers 400–500 anys de 
l’Església)

[ ]Articles i
altres escrits
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7 d’allò experiencial (sentir i mirar de l’Espe-

rit), per sobre del que és merament noètic 
i ètic. Necessitat de la pregària / Atenció 
prioritària als canvis personals / exercici 
del discerniment / atenció a les mediaci-
ons humanes i materials (sagraments).
	Serà una acció essencialment eclesi-

al: acompanyament d’Església (agent de 
pastoral, presència de la comunitat, etc.) 
amb vistes a un més clara inserció en ella.

† Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

que indicava el papa Benet XVI (proposta 
humil i interpel·lant de la fe, canvi perso-
nal i social, i maduració en autenticitat, 
compromís: “nova evangelització”)?

Qüestionari:
1. Estem d’acord amb la visió que s’ha 

presentat de la situació “nova”, que tra-
vessa la realitat social i eclesial?

2. Estem convençuts que aquesta situ-
ació demana assumir cordialment “la fe 
com a dinamisme, procés?

3. Quines serien les conseqüències que 
se’n derivarien, quines característiques 
tindria una pastoral basada en el dinamis-
me de la fe?

4. Quina figura de prevere demana 
aquesta pràctica pastoral?

2. Trets essencials d’una pastoral d’ins-
piració catecumenal
	Tot ha de partir de la situació que es 

troba la / les persones i el discerniment de 
la seva fe. El projecte d’acció pastoral tin-
drà, com a objectiu últim, que arribi a una 
adhesió lliure de fe de caràcter global, és a 
dir, de tota persona i a tot el misteri. L’ofer-
ta serà un procés, obert i alhora amb fites 
(signes) necessaris.
	Atenció prioritària al subjecte perso-

nal: la seva necessitat de salvació (totes 
les dimensions de la persona) i la seva his-
toricitat.
	Oferiment del misteri en totes les se-

ves dimensions de Veritat – Bondat – Be-
llesa, gradualment i històricament (segons 
la pedagogia divina): Jesucrist absolut, el 
Misteri Pasqual, la preparació veterotesta-
mentària.
	Comptar amb el fet que tota l’acció 

pastoral és obra de l’Esperit encarnat en 
la vida del subjecte. Per tant, predomini 
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7 Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat. 

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Senyor Bisbe,

Joan Pere Pulido Gutiérrez, pvre.
Secretari general i Canceller

Decret 01/16. Constitució del Secretariat 
diocesà d’associacions i fundacions 

Sant Feliu de Llobregat, 3 de febrer de 
2016

Havent de procedir a la creació del Secre-
tariat diocesà d’Associacions i Fundacions 
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,

havent consultat els organismes dioce-
sans pertinents, creiem oportú procedir a 
la creació d’aquest Secretariat com un ser-
vei per a la pastoral de la Diòcesi en la seva 
acció evangelitzadora,

Pel present decret, constituïm el Secre-
tariat diocesà d’Associacions i Fundacions 
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 
formant part de Secretaria General.

A més caldrà tenir present les següents 
referències:

1. El Secretariat es regirà per l’Estatut 
de la Cúria Diocesana, així com pel regla-
ment que resta aprovat en aquest mateix 
decret.

2. L’estructura del Secretariat consis-
tirà en un director, que serà nomenat pel 
Bisbe, i que comptarà amb els mitjans 
humans i materials que siguin necessaris 
pel desenvolupament de la seva tasca, en 
coordinació amb Secretaria General.

 

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

Director del Secretariat diocesà d’associa-
cions i fundacions 

El Bisbe Agustí el 3 de febrer de 2016 ha 
nomenat el Dr. Antonio Fernández García 
director del Secretariat diocesà d’Associ-
acions i Fundacions de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat

Coordinador del Secretariat d’Animació 
Bíblica 

El Bisbe Agustí el 2 de març de 2016 ha no-
menat el Sr. Javier Velasco Arias per al càr-
rec de Coordinador del Secretariat d’Ani-
mació Bíblica de la Pastoral a la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat

Reglament del Secretariat diocesà d’as-
sociacions i fundacions del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, el 3-2-2016

Preàmbul
L’Església veu en l’existència al seu si 

d’associacions i fundacions amb finalitats 
eclesials un fet que demostra la fecunditat 
de l’Esperit Sant. Per això reconeix i afa-
voreix el dret d’associació dels seus fidels, 
siguin laics, consagrats o ministres orde-
nats1. Aquestes entitats són realitats d’Es-
glésia, i manifesten la gran pluralitat dels 
fruits de l’Esperit, alhora que conserven la 
unitat i comunió que les identifiquen com 
a obra del mateix Esperit.

El Bisbe té com a missió pròpia vetllar 
perquè totes les realitats diocesanes con-
servin i promoguin el seu caràcter evangè-
lic i eclesial. També en el cas de les associ-
acions de fidels i les fundacions2, que de-
manen un tracte específic de caire jurídic. 
Això suposa diferents graus d’intervenció 
en el naixement i vida d’aquestes entitats, 
com ara la seva constitució o l’adquisició 
de personalitat jurídica, el seu seguiment 
segons el Dret, etc.

La tasca que suposa el desenvolupament 
d’aquesta missió justifica la creació i deter-

[ ] [ ]Nomenaments Cúria
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7 En el cas de les Associacions públiques, 

nomenar i remoure el Consiliari de l’Asso-
ciació9.

En el cas de les Associacions públiques, 
confirmar el President elegit per l’Assem-
blea General10.

Quan concorri una causa justa pot re-
moure del seu càrrec el President de l’As-
sociació o Fundació, després d’haver es-
coltat l’esmentat President i els membres 
de la Junta Directiva11 o del Patronat.

Concedir la llicència necessària per la 
venda de béns, així com per realitzar des-
peses extraordinàries de l’Associació o 
Fundació, d’acord amb les normes del Dret 
Canònic i dels Estatuts.

Les Associacions públiques: anualment 
es donarà compte de l’administració dels 
béns al Bisbe diocesà12.

Suprimir o dissoldre l’Associació o Fun-
dació conforme a les normes del Dret13.

A més de les altres facultats que el Dret 
Canònic li atribueixi.

Quan ho exigeixin greus raons, el Bis-
be diocesà podrà designar un Comissari o 
Delegat “ad casum” que, en el seu nom, 
dirigeixi temporalment l’Associació14 o 
Fundació. Entre altres es consideren greus 
les següents circumstàncies:

Escàndol produït per actuacions de 
l’Associació o Fundació.

Precària situació econòmica deguda a 
una negligent administració del patrimoni.

Greus divisions internes.
Introducció d’abusos contraris a la dis-

ciplina eclesiàstica, que no són corregits 
pels òrgans de govern de l’Associació o 
Fundació.

En tals circumstàncies, el Comissari go-
verna l’Associació o Fundació d’acord amb 
els Estatuts i la naturalesa i finalitats de la 
mateixa Associació. Remoguts els obsta-

mina les funcions del Secretariat Diocesà 
d’Associacions i Fundacions que ara es pre-
senta. En conseqüència, en tant que ajuda 
a l’exercici de la responsabilitat del Bisbe, 
l’àmbit d’actuació d’aquest Secretariat serà 
l’atenció, des del punt de vista jurídic:

En relació a les Associacions privades: 
l’aprovació o revisió dels seus estatuts, el 
seu reconeixement oficial de pertinença a 
l’Església, l’adquisició de personalitat jurí-
dica privada eclesial 3, etc.

En relació a les Associacions públiques 
i les Fundacions: l’erecció, aprovació o mo-
dificació dels seus estatuts, l’adquisició de 
personalitat jurídica pública eclesial4, etc.

Per extensió, pertany al seu àmbit tot el 
que fa relació a les anomenades al Codi de 
Dret Canònic com a “Pies voluntats” 5.

Facultats de l’autoritat eclesiàstica
Les Associacions i les Fundacions es 

regiran conforme a la norma dels seus 
Estatuts, encara que sempre sota l’alta di-
recció del Bisbe diocesà6, que vetllarà pel 
compliment dels mateixos Estatuts i de les 
altres normes del Dret Canònic. D’igual 
manera vigilarà perquè en l’Associació o 
Fundació es conservi la integritat de la fe 
i dels costums, adoptant les mesures que 
siguin necessàries per evitar que s’intro-
dueixin abusos en la disciplina eclesiàsti-
ca7. En general, les facultats de l’autoritat 
eclesiàstica, resten especificades en els 
estatuts de cadascuna de les Associacions 
(públiques o privades) i Fundacions.

Pel que fa a les Associacions públiques, 
concretament, correspon al Bisbe diocesà 
les següents facultats:

Visitar i inspeccionar totes les activitats 
de l’Associació o Fundació.

Aprovació de les modificacions estatu-
tàries8.
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

de càrrecs de les Juntes Directives o Pa-
tronats, i la memòria de comptes anuals 
que aquestes entitats han de presentar 
en finalitzar l’exercici fiscal, que coincideix 
amb la fi de l’any natural.

Revisarà els estatuts, elaborant un 
dictamen per part del Fiscal. Sol·licitarà 
l’informe de les instàncies eclesiàstiques 
oportunes (Rector, Vicari episcopal, Vicari 
general, etc.). Tramitarà a la Notaria les es-
criptures públiques oportunes i, en el cas 
d’erecció d’entitats, la seva inscripció en el 
Registre d’Entitats Religioses de forma au-
tomàtica i digital, i la comunicació a Afers 
Religiosos de les esmentades inscripcions, 
d’acord amb allò que estableixi la legisla-
ció civil vigent.

En definitiva, acompanyarà i vetllarà pel 
compliment de les obligacions canòniques 
i civils de les associacions de fidels i de les 
fundacions.

Aprovació
De la creació del Secretariat diocesà 

d’Associacions i Fundacions. 
Del present Reglament del Secretariat 

diocesà d’Associacions i Fundacions.
De l’iter a seguir al Secretariat diocesà 

d’Associacions i Fundacions.
Del Modelo de Estatutos para Asocia-

ciones de fieles con personalidad jurídica 
pública (en castellà).

Del Modelo de Estatutos para Fundaci-
ones con personalidad jurídica pública (en 
castellà).

De la Carta de presentació del Secreta-
riat diocesà d’Associacions i Fundacions a 
associacions que estan sota la jurisdicció 
de la nostra diòcesi.

De la Carta de presentació del Secreta-
riat diocesà d’Associacions i Fundacions a 
associacions que romanen sota la jurisdic-

cles que justifiquen la seva presència, el 
Comissari ha de cessar en les seves fun-
cions.

Creació del secretariat diocesà d’asso-
ciacions i fundacions.

El Bisbe diocesà, per dur a terme les 
seves obligacions canòniques envers les 
Associacions i Fundacions que actuen en 
la nostra diòcesi, ha considerat oportú la 
creació del Secretariat Diocesà d’Associa-
cions i Fundacions per tal de poder acom-
panyar, ajudar i seguir la vida d’aquestes 
entitats.

El Secretariat Diocesà d’Associacions i 
Fundacions depèn de Secretaria General, i 
estarà format per un Director i el personal 
necessari per portar a terme la seva tas-
ca. Comptarà també amb l’assessorament 
d’aquells que per la seva preparació aca-
dèmica o experiència professional puguin 
aconsellar en el desenvolupament del tre-
ball d’aquest Secretariat.

Aquest Secretariat rebrà totes les pe-
ticions d’erecció d’aquestes entitats, així 
com la de qualsevol modificació d’Esta-
tuts. També plantejarà i acompanyarà el 
trasllat de jurisdicció d’aquelles Associa-
cions o Fundacions que duguin a terme la 
seva missió eclesial a la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, però que encara estan 
sota jurisdicció de l’Arxidiòcesi de Barce-
lona, proposant la possibilitat d’adaptar 
els seus Estatuts. Amb aquesta finalitat, 
posarà a disposició de totes les entitats 
que ho necessitin o ho demanin el Model 
d’Estatuts per Associacions de fidels amb 
personalitat jurídica pública i/o el Model 
d’Estatuts per Fundacions amb personali-
tat jurídica pública. 

Així mateix, rebrà la comunicació escri-
ta de qualsevol nomenament, cessament 
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7 ció de l’Arxidiòcesi de Barcelona, on se’ls 

ofereix la possibilitat de passar a la nostra 
diòcesi.

De la Fitxa d’associacions diocesanes 
per a la seva erecció.

De la Fitxa d’associacions diocesanes 
per a la seva modificació.

De la Fitxa d’associacions diocesanes 
pel seu trasllat a la nostra diòcesi.

De la Fitxa de fundacions diocesanes 
per a la seva erecció.

De la Fitxa de fundacions diocesanes 
per a la seva modificació.

De la Fitxa de fundacions diocesanes 
pel seu trasllat a la nostra diòcesi.

Normativa aplicable
Legislació canònica universal
Còdex Iuris Canonici, promulgat per 

Joan Pau II el 25.I.1983, en AAS, LXXV 
(1983) II, pp. 1-317.

cc. 113-123: 
persones jurídiques, capítol II, títol VI, Lli-
bre I.

cc. 298-329: 
associacions de fidels, títol V, Part I, Llibre II.

cc. 1299-1310: 
fundacions, títol IV, Llibre V.

cc. 1254-1298: 
béns temporals de l’Església, títols I-III, Lli-
bre V.

cc. 486-491: arxiu de la documen-
tació, art. II, capítol II, títol III, secció II,     
part II, Llibre II.

NOTES
1  Cf. Decret Apostolicam actuositatem 

n. 18.
2 Cf. cc. 305, 1299-1310.
3  Cf. cc. 299 §3, 300 i 322.
4  Cf. cc. 301 §1, 312-313 i 1299-1310.
5  Cf. cc. 305, 1299-1310.
6  Cf. cc. 315 i 1276 §1.
7  Cf. cc. 305 i 1279 §1.
8  Cf. c. 314.
9  Cf. c. 317 §1.
10 Cf. c. 317 §1.
11 Cf. c. 318 §2.
12 Cf. cc. 319 §1 i 1284 §2, 8º.
13 Cf. c. 320 §§ 2 y 3.
14 Cf. c. 318 §1.
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7 Sant Feliu de Llobregat, a la Casa de l’Es-

glésia.

14 de gener. Reunió dels Consells parro-
quials d’economia, a la Casa de l’Església.

16 de gener. Trobada de Diàleg en Família, 
organitzada per la Delegació diocesana de 
Família i Vida, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la par-
ròquia de Sant Joan Baptista de Viladecans 
amb motiu del 25è aniversari d’ordenació 
diaconal de Mn. Sebastià Payà i Sánchez.

17 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Sant Antoni Abat, 
de Corbera de Llobregat amb motiu de la 
festa patronal i la tradicional benedicció 
d’animals.

18-25 de gener. Setmana de pregària per 
la unitat dels cristians.

18 de gener. Trobada de la Delegació dio-
cesana per a la Vida Consagrada, a la Casa 
de l’Església.

19 de gener. Trobada de formació de pre-
veres i diaques de les dues vicaries amb la 
presentació dels “Criteris i indicacions per 
al Catecumenat”, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Sacramental i Litúrgia, a la Casa de 
l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Juvenil, a la casa de l’Església.

20 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia en la Festa de Sant Sebastià, màrtir 
i el vot de poble a Monistrol de Montserrat, 
a continuació comparteixen el dinar amb 
el rector i alguns mossens de l’arxiprestat.

GENER

5 de gener. El bisbe Agustí és entrevistat 
a Ràdio Estel per al programa de Càritas 
Catalunya.

6 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la catedral de Sant Llorenç, en la 
Solemnitat de l’Epifania del Senyor.

8 de gener. Reunió del Consell Episcopal, 
a la Casa de l’Església.

10-16 de gener. El bisbe Agustí assisteix 
als exercicis espirituals per a Bisbes a Po-
zuelo de Alarcón, Madrid.

11-12 de gener. Jornades de Formació per 
a catequistes per a l’Arxiprestat de Sant 
Vicenç dels Horts, dirigides pel Sr. Juanjo 
Fernández, pedagog.

12 de gener. Reunió de la Comissió execu-
tiva del moviment de Vida Creixent dioce-
sana, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Junta permanent de la Dele-
gació diocesana per al diaconat, a la Casa 
de l’Església.

12-13 de gener. Jornades de Formació 
per a catequistes per a l’Arxiprestat de 

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

Trobada de formació del Projecte Raquel, 
organitzada per la Delegació diocesana de 
Família i Vida, a la Casa de l’Església.

22 de gener. Reunió del Consell Episcopal, 
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la Pregària en 
l’Octavari per a la unitat dels cristians a la 
Catedral de Sant Llorenç.
Reunió de la Comunitat d’acompanyants 
de la Delegació diocesana de Joventut, a la 
casa de l’Església.

23 de gener. Trobada organitzada pel col-
lectiu de sacerdots del Pradó, a la Casa de 
l’Església.
Reunió de l’Equip de la Delegació diocesa-
na de Família i Vida, a la casa de l’Església.
El bisbe Agustí es troba amb la comissió 
de la trobada internacional d’universitaris 
cristians de la Conferència Episcopal Espa-
nyola com a bisbe responsable d’aquest 
àmbit pastoral, a Barcelona.
Trobada de joves i adolescents que han 
de rebre el sagrament de la Confirmació, 
organitzada per la Delegació diocesana de 
Joventut, a la Casa de l’Església.

26 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Consell d’Assumptes Econò-
mics, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Comissió permanent del Mo-
viment de Vida Creixent, a la Casa de l’Es-
glésia.

27 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Col·legi de Consultors, a la Casa 
de l’Església.
Trobada de formació del Projecte Raquel 
organitzada per la Delegació diocesana de 
Família i Vida, a la Casa de l’Església.

28 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
reunió de la Fundació Laurentius. La reu-
nió consisteix en una matinal de treball i 
visita a les Caves Juvé i Camps, a Espiells.
El bisbe Agustí presideix la Pregària voca-
cional organitzada per la Delegació dioce-
sana de Pastoral Vocacional, a la Capella 
de la Casa de l’Església i amb el testimoni 
de les religioses Dominiques de l’Ensenya-
ment, de Vallirana.

29 de gener. Reunió del Consell Episcopal, 
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí assisteix, juntament amb 
l’Arquebisbe de Barcelona, al sopar anual 
organitzat per Justícia i Pau, a Esplugues 
de Llobregat.

30 de gener. El bisbe Agustí presideix la 
reunió de Delegats diocesans de Família i 
Vida de la Conferència Episcopal Tarraco-
nense, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Pere, a Sant Pere de Ri-
bes on confereix el Sagrament de la Con-
firmació.

31 de gener. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Crist Salvador de 
Martorell on confereix el Sagrament de la 
Confirmació.

FEBRER

2 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Catedral de Sant Llorenç amb 
la presència de diferents grups del Movi-
ment de Vida Creixent en la Solemnitat de 
la Presentació del Senyor i la seva festa 
patronal.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç, en la solemnitat 
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7 Trobada de la Delegació diocesana de Fa-

mília i Vida, “Diàlegs en Família”, a la Casa 
de l’Església.

14 de febrer. Trobada formativa amb els 
catecúmens que rebran el ritu de l’elecció 
i inscripció del nom al catecumenat, a la 
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del 
primer diumenge de Quaresma a la Cate-
dral de Sant Llorenç, on confereix el ritu de 
l’elecció i inscripció del nom al catecume-
nat a nou joves.
Recés de Quaresma per a joves organitzat 
per la Delegació diocesana de Joventut, al 
Noviciat de Pallejà.

16-17 de febrer. Reunió de bisbes de la Con-
ferència Episcopal Tarraconense, a Tiana.

17 de febrer. Trobada de formació del Pro-
jecte Raquel organitzada per la Delegació 
diocesana de Família i Vida, a la Casa de 
l’Església.

19 de febrer. El bisbe Agustí és entrevistat 
per a Televisió de Catalunya en el progra-
ma Els Matins de TV3.
Reunió del Consell episcopal, a la casa de 
l’Església.
El bisbe Agustí presideix la celebració 
d’entrega de la Litúrgia de les Hores a la 
setena Comunitat Neocatecumenal de la 
parròquia de Sant Antoni de Pàdua, de 
Sant Vicenç dels Horts.

20 de febrer. Recés de Quaresma predicat 
pel bisbe Agustí i organitzat per la Delega-
ció diocesana de la Pastoral de la Salut a 
la Casa de l’Església, amb el tema “Vaig 
estar malalt i em vàreu visitar”, al Noviciat 
de Pallejà.

de la Presentació del Senyor i la Jornada 
diocesana de la Vida Consagrada i cloenda 
de l’Any dedicat a la Vida Consagrada.

3 de febrer. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’arxiprestos de la Vicaria del Pene-
dès-Garraf-Anoia, a Sitges.
Trobada de la Delegació diocesana de la 
Pastoral Vocacional, a la Casa de l’Església.

4 de febrer. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’arxiprestos de la Vicaria del Llobre-
gat, a la Casa de l’Església.

5 de febrer. Reunió del Consell Episcopal, 
a la Casa de l’Església.

6 de febrer. El bisbe Agustí es troba amb 
els comissaris escoltes de la Diòcesi, la 
Casa de l’Església.

7 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia en la l’església parroquial de Les 
Cabanyes en l’inici del centenari de la mort 
del bisbe Torras i Bages.

9 de febrer. Reunió de la Delegació diocesa-
na per al Diaconat, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

10 de febrer. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Catedral de Sant Llorenç, en 
el Dimecres de cendra i inici de la Santa 
Quaresma.

12 de febrer. Reunió del Consell Episcopal, 
a la Casa de l’Església.

13 de febrer. Trobada organitzada pel col-
lectiu de sacerdots del Pradó, a la Casa de 
l’Església.
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V i d a  D i o c e s a n a

trol i Abrera, acollint el Jubileu Sant de la 
Misericòrdia.
 
29 de febrer – 2 de març. XII Jornades de 
Formació i Espiritualitat a Montserrat amb 
el tema: “El prevere ministre de la miseri-
còrdia”.

Recés de Quaresma de la Vida Consagrada 
a la Casa de l’Església, predicat pel P. Joan 
M. Mayol, rector de la Basílica de Santa 
Maria de Montserrat. El bisbe Agustí pre-
sideix l’Eucaristia del recés i comparteix el 
dinar amb un grup de religiosos i religio-
ses, a la casa de l’Església.
Trobada de joves i adolescents organitza-
da per la Delegació diocesana de Joventut 
a l’Escola Verge del Roser de les Germanes 
Dominiques de l’Ensenyament a Vallirana. 
El bisbe Agustí dóna la benvinguda, com-
parteix la tarda amb els assistents i pre-
sideix l’Eucaristia a la parròquia de Sant 
Mateu de Vallirana.

21-26 de febrer. El bisbe Agustí dirigeix els 
exercicis espirituals als preveres de la diò-
cesi d’Oriola-Alacant.

24 de febrer. Darrera trobada de formació 
del Projecte Raquel organitzada per la De-
legació diocesana de Família i Vida, a la 
Casa de l’Església.

25 de febrer. Pregària vocacional organit-
zada per la Delegació diocesana de Pasto-
ral Vocacional, a la Capella de la Casa de 
l’Església.

27 de febrer. Trobada de formació per a di-
aques i coordinadors de Càritas, a la Casa 
de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia amb 
la consagració de la Sra. Mari Plano del 
Institut Cor Iesu, a la capella de la Casa de 
l’Església.

28 de febrer. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia en el tercer diumenge de Qua-
resma a la Catedral de Sant Llorenç, amb 
la participació de les parròquies de Monis-
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7 Roca manifesta que aquest encàrrec el rep 

“per un desig de servei a l’Església. El se-
nyor bisbe em va invitar a prestar aquest 
servei i el papa em va enviar. Ressonaven 
en el meu cor les paraules de Crist: Aquí 
em teniu, Senyor, per fer la vostra volun-
tat”. Reconeix també que són moltes les 
paraules i expressions del papa Francesc 
escoltades en aquests dos dies, “amb el 
seu llenguatge directe i les imatges plenes 
de sentit evangèlic. Em va impactar -con-
tinua el P. Roca- aquesta comparació en 
què, més o menys, va dir: La tasca del con-
fessor és cobrir la nuesa del pecador amb 
la flassada de la misericòrdia.”

Per al P. Ramon Olomí, ser nomenat 
missioner de la misericòrdia ha estat una 
gràcia i una possibilitat de fer un servei a 
la diòcesi: “M’he sentit interpel·lat per tal 
de viure en profunditat l’amor de Déu en la 
meva persona i poder-lo comunicar als al-
tres”, deia. I respecte les paraules rebudes 
del papa Francesc, destacava les que ja al-
tres vegades ha comunicat: “Quan acollim 
una persona, és Crist qui acull. Quan es-
coltem una persona, és Crist qui escolta. 
Quan parlem a una persona, és Crist qui 
parla. Quan perdonem una persona, és 
Crist qui perdona”.

També per al P. Bernabé Dalmau aques-
ta experiència és una gràcia: “Em fa sentir 
més a fons la comunió presbiteral. I això 
facilita superar el miratge de considerar el 
propi itinerari monàstic com un perfeccio-
nament individual i em fa obrir, en canvi, 
a la dimensió evangelitzadora de tota l’Es-
glésia”. Entre les paraules més colpidores 
del papa Francesc, el P. Bernabé destaca el 
final del discurs del dia 10, “quan va exhor-
tar a estar atents als gestos o a la paraula 
balbucejada pel penitent. Venia a dir que 
no s’han de fer preguntes sinó endevinar 

Testimoni dels Missioners de la miseri-
còrdia 

11-2-2016

Anunciar la misericòrdia.
Aquest és l’encàrrec dels Missioners de la 
misericòrdia i aquest és, doncs, l’encàrrec 
que han rebut del papa Francesc el P. Ra-
mon Olomí, CMF, claretià a la Parròquia de 
Sant Pere Apòstol de Sant Boi de Llobre-
gat; el P. Josep Roca, SF, fill de la Sagrada 
Família a la comunitat de Vilafranca del Pe-
nedès; i el P. Bernabé Dalmau, OSB, mon-
jo de Montserrat, juntament amb altres 
gairebé 800 sacerdots de tot el món, ahir, 
dimecres de cendra, al Vaticà.

Ja el dimarts 9 de febrer el papa Fran-
cesc es va reunir amb tots ells a la Sala Rè-
gia del Palau Apostòlic Vaticà, i allà els va 
aconsellar de manifestar la maternitat de 
l’Església, de ser conscients del desig de 
perdó dels qui s’acosten al sagrament de 
la reconciliació i de no fer servir el pal del 
judici sinó el mantell de la misericòrdia. 
Ahir al vespre, durant la missa de dimecres 
de cendra, els va conferir el mandat de 
“missioners de la misericòrdia” en l’àmbit 
de l’actual Jubileu.

Entre les primeres impressions dels 
missioners de la nostra diòcesi, el P. Josep 

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

com el penitent se situa amb humilitat da-
vant de Déu. Això no és nou, però ho trobo 
sensacional. El sagrament de la misericòr-
dia ha passat una crisi llarga, però tenim 
els mitjans i el deure de redescobrir-lo com 
a do de Déu a la nostra generació”.

A la Butlla Misericordiae Vultus, el papa 
va anunciar aquesta figura: Seran, sobre-
tot, signe viu de com el Pare acull tots els 
qui estan a la recerca del seu perdó. Se-
ran missioners de la misericòrdia perquè 
seran els artífexs davant de tots d’una tro-
bada carregada d’humanitat, font d’allibe-
rament, rica de responsabilitat, per a su-
perar els obstacles i reprendre la vida nova 
del Baptisme (n. 18).

Per concretar aquest encàrrec, el papa 
va demanar que s’organitzin en les Diòce-
sis “missions per al poble” de manera que 
aquests Missioners siguin anunciadors 
de l’alegria del perdó. Que se’ls demani 
celebrar el sagrament de la Reconcilia-
ció per als fidels (n. 18). La missió doncs 
d’aquests preveres és estar preferentment 
a disposició de les parròquies del bisbat 
durant aquest Any Sant i sobretot en el 
temps de quaresma, per a fer-se presents 
allà on se’ls sol·liciti i atendre confessions, 
presidir celebracions comunitàries del sa-
grament del perdó, fer alguna conferència 
sobre el tema de la misericòrdia, predicar 
algun recés, etc.

A les diòcesis amb seu a Catalunya 
han estat nomenats Missioners de la Mi-
sericòrdia 23 capellans. El llistat complet 
es pot consultar al web de la Conferència 
Episcopal Tarraconense.
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7 • P. Ramon Olomí: Tels. 676.02.07.33 / 

93.640.14.32
rolomi@claretians.cat

• P. Josep Roca: Tels. 648.18.26.81 / 
93.890.18.28
jroca224@ xtec.cat 

Rebeu una cordial salutació, afm en 
Crist, 

Jaume Berdoy Alemany, pvre
Vicari general

Carta en relació als Missioners de la mi-
sericòrdia

Sant Feliu de Llobregat, 22-1-2016

Benvolguts mossens,
El papa Francesc ha demanat als bis-

bes, amb motiu de l’Any Sant de la Mise-
ricòrdia, el suggeriment de noms de per-
sones que puguin rebre l’encàrrec de ser 
Missioners de la misericòrdia.

El Sr. Bisbe ha proposat per a aquesta 
missió els P. Bernabé Dalmau Vilalta, OSB, 
Ramon Olomí Batlle, CMF, i Josep Roca 
Mas, SF, que han estat acceptats per la 
Santa Seu.

La missió d’aquests preveres religiosos 
és estar preferentment a disposició de les 
parròquies del Bisbat durant aquest Any 
Sant i sobretot en el temps de quaresma, 
per a fer-se presents allà on se’ls sol·liciti i 
atendre confessions, presidir celebracions 
comunitàries del sagrament del perdó, fer 
alguna conferencia sobre el tema de la mi-
sericòrdia, predicar algun recés, etc...

Tot seguit us posem el número de telè-
fon i l’adreça electrònica de tots tres, per-
què us pugueu posar en contacte amb ells 
i demanar el seus possibles serveis:

• P. Bernabé Dalmau: Tel. 93.877.77.66
documentsesglesia@abadiamontserrat.net

[ ]Vicaria 
General
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O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

què l’Església, mostrant-se als fidels com 
a mare generosa, en una matèria tan estre-
tament lligada a la salvació de les ànimes, 
manifesti l’amor gratuït del Crist pel qual 
hem estat salvats”.

El transcurs del temps, inspirat per la 
sana doctrina i jurisprudència, anirà do-
nant llums als nostres bisbes diocesans 
respecte a com es pot administrar justícia 
assegurant que ‘’qualsevol, part o testi-
moni, pugui participar del procés amb la 
mínima despesa” (M.P., Regla n° 7.2°). Pel 
que fa al Tribunal de Sant Feliu, l’equip de 
treball s’ha proposat, a partir d’aquest Any 
de la Misericòrdia, davant de casos de si-
tuació econòmica ben provada, concedir el 
patrocini gratuït facilitant als fidels la via 
de l’acolliment judicial.

(Publicat a l’espai “Vicaria Judicial” del 
Full Dominical 21-2-2016)

Gratuïtat o retribució en les causes de 
nul·litat

Tema pastoral complex i cada vegada de 
major rellevància pràctica. La despesa que 
genera un procés matrimonial inclou: el 
cost del tribunal, honoraris del pèrit i ho-
noraris de l’advocat. Ens ajustem aquí al 
primer concepte -despeses generals de 
cúria-, on és possible caminar cap a una 
total gratuïtat. És una matèria delicada 
atès que demana unir dos criteris dife-
rents: facilitar l’accés del fidel als nostres 
tribunals de justícia i atendre a la susten-
tació de l’Església, concretament en l’àm-
bit dels òrgans de justícia.

La normativa canònica ens remet al dret 
particular de cada bisbat, a l’hora de fixar 
import i extensió de les taxes (cànon 1649 
del Codi de Dret Canònic, i arts. 302-308 
de la Instrucció Dignitas Connubii), si bé 
s’aconsella la prudència pastoral d’uni-
ficar criteris entre bisbats territorialment 
propers. El recent Motu Proprio (M.P.) del 
papa Francesc regula aquesta qüestió de 
forma genèrica, és a dir, fora de l’articulat. 
Així, en el Proemi (VI), es pot llegir: “Cui-
din les Conferències Episcopals que, quan 
sigui possible i salvada la justa i digna 
retribució dels operadors dels tribunals, 
s’asseguri la gratuïtat dels processos per-

[ ]Vicaria Judicial – 
Tribunal 
eclesiàstic
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7 Cal tenir la signatura electrònica vigent 

de la “Fabrica Nacional de Moneda i Tim-
bre” o alguna que permeti l’accés a les da-
des de la pàgina web. 

Comunicació a les parròquies sobre la 
presentació del model 182

Sant Feliu de Llobregat, 8-1-2016
Administració Econòmica. 
Comunicació urgent

Per la presentació del Model 182 (Donatius) 
hem dissenyat un nou software que substi-
tueix el que us vàrem donar l’any passat. El 
motiu d’aquest canvi ve donat per les noves 
normatives que l’agència tributària ha po-
sat en marxa i que afecten la llei 49/2002 
sobre els donatius a entitats sense ànim de 
lucre com són les Parròquies.

El procés ha canviat molt ja que s’han 
de tenir en compte els exercicis 2013 i 
2014. Aquesta informació la dóna la pròpia 
Agència Tributària mitjançant la descàrre-
ga d’uns fitxers.

Aquesta convocatòria l’adrecem als 
rectors de les Parròquies però molt espe-
cialment als Consells d’Economia i/o a les 
persones que confeccionen aquesta decla-
ració.

Per aquest motiu us convoquem:
Dia: 14 de gener de 2016 (Dijous)
Hora: 21 hores
Lloc: Auditori del Bisbat.

[ ]Administració
econòmica
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7

Criteris i indicacions per al Catecumenat 
d’adults

PRESENTACIÓ

Sant Feliu de Llobregat, 19-1-2016
L’actual situació que viu la nostra societat 
amb una forta secularització fa que hom tin-
gui de vegades la impressió que el fet religi-
ós i la vivència religiosa reculen paulatina-
ment. Però també és veritat que, de manera 
encara ocasional, a les nostres parròquies i 
centres de culte s’acosten adults sol·licitant 
el baptisme. Les seves motivacions poden 
ser molt diverses i sorprenents, però són 
un clar exponent de l’acció de l’Esperit Sant 
i del testimoni eclesial i la força evangelit-
zadora de molts cristians i de l’Església en 
particular. El seu desig d’esdevenir cristi-
ans demana un acompanyament espiritual, 
litúrgic i catequètic, estructurat en etapes i 
enriquit amb els ritus pertinents, deguda-
ment distribuïts en el temps.

Així mateix, no podem oblidar que els 
infants i adolescents que volen fer la seva 
primera Comunió o rebre la Confirmació, i 
no estan batejats, en l’Església són consi-
derats adults i per tant, en aquests casos, 
cal seguir el procés propi dels adults, amb 
les corresponents adaptacions previstes 
en el Ritual d’Iniciació Cristiana per Adults.

Formació per als catequistes

El mes de gener sembla un mes adequat 
per a realitzar cursets de formació en l’àm-
bit de la catequesi. 

A més del que s’impartirà a Vilafranca 
els propers dilluns 18 i 25, a la sala Mn. Vi-
nyeta, per a l’Arxiprestat de Sant Feliu de 
Llobregat se n’ha fet un els dies 12 i 13, a 
la Casa de l’Església, i a Sant Vicenç dels 
Horts, per a tot l’arxiprestat, dilluns 11 i di-
marts 12. 

A Sant Feliu la ponent va ser la matei-
xa delegada de Catequesi, sobre “Quins 
valors i virtuts morals podem educar a la 
Catequesi”, seguint la pedagogia de Jesús, 
que s’explicava amb paràboles. Es van tri-
ar les anomenades “de la misericòrdia”: 
l’ovella perduda, la moneda perduda i el 
pare que perdona, per tal de reflectir quins 
són els valors del Regne de Déu que po-
dem posar ja en pràctica en el nostre món 
ara i aquí. 

A Sant Vicenç dels Horts, el curset es va 
desenvolupar al casal parroquial de Sant 
Vicenç Màrtir, amb participació d’una cin-
quantena de catequistes de tots els pobles 
de l’arxiprestat. El ponent va ser Juanjo 
Fernández que va tractar dues temàtiques: 
com parlar als nens de la misericòrdia i 
dels temps de quaresma i pasqua.

[ ] [ ]Catequesi Servei diocesà 
per al 
catecumenat
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Tenint en compte el bé pastoral de la Di-
òcesi de Sant Feliu de Llobregat i referint-
nos a la realitat pastoral del Catecumenat 
Baptismal per a tots aquells adults que, 
segons el dret vigent a l’Església, demanin 
incorporar-s’hi a través dels sagraments 
de la Iniciació Cristiana (Codi de Dret Ca-
nònic cc. 788; 851,1; 852,1; 857, 2; 863, 
865, 866; Concili Provincial Tarraconense, 
Res. 68; Directori de Pastoral Sacramental, 
n.1), havent escoltat les persones i àmbits 
pastorals adients,

Pel present decret definim la normativa 
a seguir amb la finalitat de poder atendre 
d’una manera apropiada aquesta realitat 
pastoral. 

Normativa:
1. El rector, després d’acollir i escoltar la 

petició, notificarà cada cas al Vicari Episco-
pal corresponent, i es posarà en contacte 
amb el Servei Diocesà per al Catecumenat. 
El Delegat, havent escoltat el rector i el 
candidat al Baptisme, proposarà l’itinerari 
a seguir en cada cas.

3. L’itinerari catequètic serà aproxima-
dament d’un any, comptat abans de la 
Quaresma i Pasqua en la qual es rebran 
els sagraments de la Iniciació Cristiana.

4. En casos especials aquest itinerari, 
consultat el Delegat, podrà reduir-se a tres 
o quatre mesos, sempre que es respecti el 
procés del catecumenat.

5. En tot cas, s’ha de procurar que la 
pràctica del Catecumenat, dintre d’un ar-
xiprestat, sigui uniforme en els criteris i en 
el procediment.

6. El material que es farà servir serà el 
proposat pel Servei Diocesà per al Catecu-
menat del Servei Interdiocesà de Cateque-
si.

Per donar la resposta pastoral adequa-
da, hem decidit impulsar el “Servei Dioce-
sà per al Catecumenat”, com a departa-
ment de la Delegació de Catequesi, per as-
sessorar-vos i orientar-vos a vosaltres, els 
preveres, en l’acompanyament de totes 
aquestes persones. Així mateix, recordeu 
que hem nomenat Mn. Ricard Hernández 
Taulé delegat per al catecumenat i respon-
sable del Servei Diocesà per al Catecume-
nat. Fareu bé d’adreçar-vos a ell i al Servei 
Diocesà per al Catecumenat per establir 
els itineraris litúrgics i catequètics adap-
tats a cada persona i a cada parròquia o 
centre de culte, en particular.

Així mateix, junt amb el decret que vaig 
signar el 27 d’octubre de 2008, m’ha sem-
blat bé enviar-vos aquest conjunt d’indi-
cacions que desenvolupa la norma esta-
blerta en el seu moment. Amb la finalitat 
de poder atendre d’una manera apropiada 
els catecúmens, trobareu alguns criteris i, 
sobretot, la indicació dels passos a seguir 
per atendre des de les parròquies i els cen-
tres de culte les diverses peticions d’adults 
que volen ser iniciats a la fe cristiana pel 
baptisme, la confirmació i l’eucaristia.

Amb el desig que el catecumenat vagi 
consolidant-se en la nostra diòcesi, i tot 
esperant que els catecúmens siguin el clar 
exponent d’una diòcesi que se sap cridada 
a testimoniar l’Evangeli de Jesucrist en el 
món, rebeu una cordial salutació.

+ Agustí Cortés i Soriano,
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

DECRET D’INSTAURACIÓ DEL CATECUME-
NAT D’ADULTS

Decret 11/08.-Sant Feliu de Llobregat, 27 
d’octubre de 2008
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7 • Objectius:

- Vivència d’una primera fe.
- Conversió inicial i desig de canviar de 

vida.
- Comprensió de la pròpia vida com 

una veritable història de la salvació.
- Iniciació a la pregària, al tracte amb el 

Déu de Jesucrist.
- Coneixements bàsics de la doctrina 

cristiana.
• Metodologia:
- Primera trobada: Esbrinar els motius 

de la demanda de baptisme3. Primer 
anunci de Jesucrist com el que dóna 
sentit a la vida del cristià.

- Segona catequesi. Presentació del 
Déu revelat a través de la Paraula.

- Les catequesis tenen com a font la 
Paraula de Déu, amb la possibilitat 
de ser celebrada comunitàriament 
(padrins, familiars, etc.). 4

• Catequesis:
- Història de la salvació

a) Història humana  Adam i Eva.
b) La Fe: una experiència personal 
Abraham.

c) Déu Salvador: Moisès  Èxode.
d) El Regne de Déu David.
e) Un poble de profetes  Isaïes.

- Déu es revela a través de la Paraula.
a) Anunciació a Maria.
b) Emmaús.

2. Catecumenat
• S’inicia amb un recés5 a la Casa de 

l’Església que inclou
- Catequesi
- Ritu d’entrada o ingrés al catecume-

nat.
a) Signació amb la creu.
b) Entrega dels evangelis. 
c) Renuncia al mal, “exorcisme”.

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, pvre.
Secretari general i Canceller

INTRODUCCIÓ

Consideracions
• Aquest itinerari és un temps d’il.lumi-

nació per la gràcia de l’Esperit Sant.
• És expressió de la vocació evangelit-

zadora de la comunitat de l’Església local 
que hi participa de manera activa.

• L’itinerari està dividit en diverses eta-
pes i està destinat a la instrucció dels ca-
tecúmens i santificat amb els ritus sagrats.

• El catecumenat comporta un coneixe-
ment no només de la riquesa de la doctrina 
de l’Església sinó també una exercitació en 
els costums evangèlics. 

Estructura del catecumenat1

1. Precatecumenat
• Durada no establerta, a criteri del 

rector de la parròquia o del seu delegat 
d’acord amb el Servei Diocesà per al Ca-
tecumenat.

• Característiques:
- Acollida del futur catecumen.
- Temps d’evangelització: anunci del 

kerigma. Destinat a la conversió inicial.
- El ritme de les trobades s’estableix 

en funció de les circumstàncies del 
sol·licitant 2.

- Introducció a la Paraula de Déu.
- Presentació a la comunitat que rebrà 

el simpatitzant amb alegria i pregarà 
per ell.
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

3. Temps de Purificació i Il·luminació
• S’inicia amb un recés el 1r diumenge 

de Quaresma a la Casa de l’Església que 
inclou:

- Catequesi.
- Ritu de l’elecció. 

(a) Inscripció en el llibre dels elegits. 
(b) Unció prebaptismal. 

• Catequesis:
- Catequesi en l’entrega del Símbol de 

la Fe. 
- Catequesi en l’entrega de l’Oració del 

Senyor. 
• Característiques:
- Quaresma: Temps de la purificació i 

il·luminació.
- A partir d’aquest moment són «il-

luminats», «elegits», «competents».
- Realització del primer escrutini i lliu-

rament del Credo. Diumenge de la 3ª 
setmana de Quaresma. Evangeli del 
cicle A: Jn 4,1-42 (La samaritana).

- Realització del segon escrutini i lliu-
rament del Parenostre. Diumenge de 
la 4ª setmana de Quaresma. Evangeli 
del cicle A: Jn 9 (Guarició del cec de 
naixement).

- Realització del tercer escrutini. Diu-
menge de la 5ª setmana de Quares-
ma. Evangeli del cicle A: Jn 11, 1-45 (La 
resurrecció de Llàtzer). 

• Objectius:
- Aquest període s’orienta més a la for-

mació espiritual.
- L’Elegit ha de descobrir la realitat de 

pecat en ell per a voler ser guarit per 
Jesucrist i així allunyar-se del poder 
del diable.

- L’Elegit ha de descobrir Jesús com a 
camí, veritat i vida.

Durant la vetlla pasqual o diumenges 
pasquals rebran els sagraments correspo-

• Característiques:
- Comença el darrer diumenge durant 

l’any: Crist Rei.
- En el Ritu d’entrada el candidat mani-

festa a l’Església el seu desig de for-
mar part, a través del Baptisme, de la 
comunitat cristiana.

- Durant aquest Ritu d’ingrés el catecu-
men rep l’evangeli de part de l’Esglé-
sia.

- Els catecúmens són ja considerats 
«de la casa de Crist», i és convenient 
que coneguin i tinguin tracte amb 
membres de la comunitat cristiana.

- Les catequesis6 introduiran el cate-
cumen en la comprensió de l’Església 
de Crist, en la Fe de l’Església (el Sím-
bol dels Apòstols) i en l’oració cristia-
na (el Parenostre).

• Objectius:
- Presentar al catecumen la persona de 

Crist, i animar-lo a voler viure en co-
munió amb ell.

- Fonamentar i madurar la primera ad-
hesió a Crist.

- Conèixer el misteri de Crist i del seu 
Regne.

- A través de Crist, presentar Déu com a 
Pare que ha enviat el seu Fill al món i en-
coratjar-lo a obrir el cor a l’Esperit Sant.

- Estimar l’Església, poble de Déu, al 
qual Crist va lliurar la seva vida.

- Exercitació en la pràctica de la vida 
cristiana. El catecumenat ha de com-
portar un canvi d’actituds i de cos-
tums.

• Catequesis: 
- Anunci de Jesús del Regne de Déu. 
- Jesús com a salvador. “I vosaltres qui 

dieu que sóc jo?”
- Coneixement de l’Església com a po-

ble de Déu. 
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7 • Invocació inicial a l’Esperit Sant.

• Introducció al tema de la catequesi. 
• Proclamació de les lectures bíbliques 

tant de l’Antic Testament com del Nou Tes-
tament.

• Catequesi corresponent.
• Diàleg per aclarir algun dubte, mai no 

serà un debat.
• Salm (recitat o cantat)
• Pregària conclusiva.
b) Recessos. 
S’entén per recés l’estada d’un dia –diu-

menge o dissabte–, matí i tarda, dels cate-
cúmens procedents de les diverses comu-
nitats parroquials, en convivència frater-
nal. Els recessos podrien tenir lloc a la Casa 
de l’Església i estaran associats a moments 
importants del procés de formació catecu-
menal. Estan previstos dos recessos:

• Ingrés al Catecumenat
• Elecció: Inscripció en el Llibre de la 

Vida 
Pel matí, en un context de pregària, hi 

haurà una proclamació de la Paraula de 
Déu i una catequesi basada en la lectura 
proclamada. 

El dinar compartit i la convivència fra-
ternal posen de manifest una comunió no 
fonamentada en afinitats afectives.

Per la tarda, celebració del Ritu correspo-
nent en context de Celebració de la Paraula.

Els recessos són importants perquè 
marquen les dues principals etapes del 
procés catecumenal i, alhora, són un 
temps de relació entre els catecúmens. 

Membres de les comunitats parroquials 
respectives –padrins, familiars, amics— 
poden participar plenament en els re-
cessos, significant així la comunitat dels 
fidels que anima i acompanya el procés 
d’aquells que volen incorporar-se a la co-
munitat eclesial.

nents a l’última etapa: Baptisme, Confir-
mació i Eucaristia. 

4. Neofitat: «Mystagògia»
• Durant la cinquantena pasqual
• Característiques:
- Última etapa de la iniciació  jun-

tament amb la comunitat parroquial 
mediten els Evangelis i participen en 
l’Eucaristia.

- Freqüència en els sagraments i en la 
caritat cristiana.

• Objectius:
- Durant aquest període s’enforteixen 

els llaços amb la comunitat, enri-
quint-se mútuament. 

• Catequesi:
- Jesucrist present en els sagraments. 

Metodologia
Els catecúmens han de rebre una for-

mació adequada per tal que coneguin els 
misteris en els quals hauran de participar 
en plena llibertat i estimin Crist que pel 
do de l’Esperit Sant il·luminarà progressi-
vament les tenebres de la vida mundana i 
s’adhereixin de cor a la nova vida que com-
porta viure com a cristians.

a) Celebracions de la Paraula de Déu.
Primer de tot insistim en la celebració 

de la Paraula de Déu com un instrument 
molt valuós. La conversió o descendiment 
a les aigües baptismals –«la realitat de 
pecat7»— és un procés molt personal, la 
Paraula per l’acció de l’Esperit hi té accés. 
D’aquí la consideració de centralitat, de 
fonament, que té la trobada personal amb 
la Paraula de Déu, sobretot quan s’escolta 
en comunitat. Aquestes tindran lloc en un 
context de pregària8. Els temes de la ini-
ciació cristiana es presentaran en aquest 
context: 
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

5 Els recessos tenen per finalitat subrat-
llar moments puntuals importants: 
Entrada al Catecumenat i Ritu de 
l’Elecció. Els recessos es poden fer a al 
Casa de l’Església o en qualsevulla de 
les cases d’espiritualitat de la diòcesi. 
Tindran una durada d’un dia. Aquesta 
celebració serà presidida pel Sr. Bisbe. 

6 Les catequesis són preparades pel 
sacerdot i els catequistes de la par-
ròquia.

7 No cal atribuir-hi connotacions mo-
ralistes. «La realitat de pecat» és la 
situació de l’home que no ha rebut 
encara la instrucció cristiana.

8 En les primeres fases de la instrucció 
catecumenal cal presentar la Paraula 
de Déu i la pregària que seran els ei-
xos de la seva iniciació cristiana.

APÈNDIX LITÚRGIC 

Aquest material va aparèixer junt amb els 
criteris i indicacions per al catecumenat 
d’adults. 

Nota: Els textos estan tots en singular 
i masculí. Cal adaptar-los si cal en el cas 
d’una catecúmena o més d’un catecumen. 

1. Escrutinis, entregues, celebració del 
baptisme, confirmació i eucaristia per al 
catecumen. 

Els escrutinis estan pensats per cele-
brar-los dins de la missa dominical. 

Primer escrutini i lliurament del Credo. 
(després de l’homilia)
(Monició). Avui, Diumenge III de Qua-

resma té lloc el primer escrutini dins el 
procés de catecumenat de N. Primer farem 
una pregària sobre ell que es diu Exorcis-
me. Per aquesta oració es demana a Déu 

c) Fonts bibliogràfiques de formació ca-
tecumenal.

• Antic Testament. 
• Evangelis.
• Fets dels Apòstols, Cartes i Apocalipsi. 
• Catecisme de l’Església catòlica. 
• Directori General de Catequesi (1997)
• Ritual d’Iniciació Cristiana d’Adults 

(1976)
• Catechesi Tradendae (1979) 
• Codi de Dret Canònic cc. 788; 851,1; 

852,1; 857, 2; 863, 865, 866. 
• Concili Provincial Tarraconense, Res. 

68. 
• Directori de Pastoral Sacramental, n.1. 
• Orientaciones pastorales para el cate-

cumenado de la C.E.E. (2002).
d) Annex.
En la mesura del possible és desenvolu-

parà una pàgina web de suport a les parrò-
quies que tinguin cura de catecúmens.

NOTES
1 Directori General per a la Catequesi 

(Congregació per al Clergat, Vaticà, 
1997); Ritual de la Iniciació Cristiana 
d’Adults (Conferència Episcopal Es-
panyola, Madrid, 1976)

2 És convenient, però que tendeixin a 
ser setmanals.

3 En aquesta etapa no hi ha compromís 
de cap mena per part del sol·licitant 
del sagrament.

4 Aquestes celebracions poden seguir 
l’esquema següent:
- Invocació inicial
- Introducció a la catequesi
- Proclamació de la Paraula
- Catequesi (s’hi pot incloure un di-

àleg per aprofundir algun aspecte, 
mai no serà un debat!)

- Oració conclusiva
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7 Mostreu per l’Esperit Sant el camí al 

vostre elegit perquè, mentre va cap al 
Pare, l’adori en veritat. 

Vós, que viviu i regneu pel segles dels 
segles.

- Amén
Lliurament del Símbol
- Estimat, escolta les paraules de la fe 

que et farà just.
Són molt poques, però enclouen grans 

misteris. Rep-les i conserva-les amb cor 
sincer. 

(la comunitat proclama el Credo i es 
fa l’entrega de la professió de fe escrita a 
l’elegit)

Pregàries.
(per afegir a les pregàries dominicals)
Per N., que conegui el Crist, que vingué 

a salvar allò que estava perdut. Preguem 
el Senyor.

Perquè l’Esperit Sant, que penetra els 
cors de tots, enrobusteixi amb la seva for-
ça llur debilitat. Preguem el Senyor.

Segon escrutini i lliurament del Pare-
nostre. 

(després de l’homilia)
(Monició). Avui Diumenge IV de Qua-

resma té lloc el segon escrutini dins el 
procés de catecumenat de N. Primer fa-
rem una pregària sobre ell que es diu 
Exorcisme. Per aquesta oració es demana 
a Déu que l’enforteixi amb la seva gràcia 
per a lluitar contra el maligne, que sovint 
ens condiciona pel pecat. Després li serà 
lliurat a N. la pregària del Parenostre. 
Aquesta és la millor pregària que tenim 
els cristians, ja que és el mateix Jesús qui 
l’ensenyà als seus deixebles i així l’oferí a 
tota l’Església. 

que l’enforteixi amb la seva gràcia per a 
lluitar contra el maligne, que sovint ens 
condiciona pel pecat. Després li serà lliu-
rat el Símbol dels apòstols, el Credo, que 
ens identifica a tots els cristians, ja que és 
el que creiem.

Exorcisme.
(El celebrant davant de l’elegit diu amb 

les mans juntes)
- Preguem. Oh Déu, que ens enviàreu el 

vostre Fill com a Salvador:
Feu que aquest catecumen, que desitja 

pouar aigua viva, com la dona samaritana, 
convertida ara per la Paraula de Déu, re-
conegui que els propis pecats i debilitats 
retarden la seva trobada amb vós.

No permeteu que el poder maligne l’en-
ganyi fent que es refiï inútilment d’ell ma-
teix; allibereu-lo de l’esperit de la mentida, 
perquè, reconeixent els seus mals, mereixi 
de ser purificat interiorment i emprengui el 
camí de la salvació. 

Per Crist Senyor nostre.
- Amén
(A continuació, el celebrant imposa la 

mà en silenci a cada un dels elegits. Des-
prés amb les mans esteses sobre l’elegit, 
el celebrant prossegueix:)

- Jesús, Senyor nostre, vós que sou la 
font que aquest elegit sedega i el mestre 
que desitja.

No gosa tenir-se per innocent davant de 
vós, que sou l’únic Sant.

Us obre confiadament el seu cor, confes-
sa els pecats, descobreix les nafres ocultes.

Allibereu-lo amorosament de les feble-
ses, cureu els malalts, doneu aigua als qui 
tenen set, concediu-li la pau.

Veniu i salveu-lo per la força del vostre 
nom que invoca amb fe.

Domineu l’esperit del mal, que ha estat 
vençut en la vostra resurrecció.
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Pare nostre, que esteu en el cel.
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem
els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem
a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.»

(després d’escoltar aquest text evangèlic 
es fa entrega de la pregària del Parenostre)

Pregàries.
(per afegir a les pregàries dominicals)
• Perquè N, cridat per Déu i unit a Ell, 

sigui sant i doni un ferm testimoniatge de 
les paraules de vida eterna. Preguem el 
Senyor.

• Perquè, alliberat pel poder de l’Espe-
rit Sant, N. passi del temor a la confiança. 
Preguem el Senyor.

Tercer escrutini
(després de l’homilia)
(Monició). Avui, Diumenge V de Quares-

ma, té lloc el tercer escrutini dins el pro-
cés de catecumenat de N. Ara farem una 
pregària sobre ell que es diu Exorcisme. 
Per aquesta oració es demana a Déu que 
l’enforteixi amb la seva gràcia per a lluitar 
contra el maligne, que sovint ens condici-
ona pel pecat. 

Exorcisme.
(El celebrant davant de l’elegit diu amb 

les mans juntes)
- Preguem. Pare de la vida eterna, que 

no sou Déu de morts sinó de vius, i que 

Exorcisme.
(El celebrant davant de l’elegit diu amb 

les mans juntes)
- Pare clementíssim, que concedíreu 

al cec de naixement de creure en el vostre 
Fill, perquè arribés per la fe al regne de la 
llum; feu que aquest elegit, aquí present, 
sigui alliberat dels enganys que l’envolten 
i enceguen i concediu-li que, fermament 
arrelat en la veritat, esdevingui fill de la 
llum i ho sigui per sempre. Per Crist Senyor 
nostre. 

T. Amén
(A continuació, el celebrant imposa la 

mà en silenci a cada un dels elegits. Des-
prés, amb les mans esteses sobre l’elegit o 
els elegits, el celebrant prossegueix:)

- Jesús, Senyor nostre, llum veritable 
que il·lumineu tots els homes, allibereu 
per mitjà de l’Esperit de la veritat tots 
aquells que són oprimits pel jou del pare 
de la mentida, i desperteu una bona vo-
luntat en aquest que heu cridat als vostres 
sagraments a fi que, fruint del goig de la 
vostra llum, sigui testimoni ferm i coratjós 
de la fe com aquell cec que un dia va arri-
bar a la llum. Vós que viviu i regneu pels 
segles dels segles. 

- Amén

Lliurament del Parenostre. 
- Estimats, escolteu ara com el Senyor 

va ensenyar a pregar als seus deixebles. És 
la pregària del Parenostre, la pregària amb 
la qual ens adrecem a Déu al nostre Pare, 
la pregària que uneix els cristians de tota 
la terra.

(I ell mateix llegeix aquest text evangè-
lic, sense encapçalament).

En aquell temps, Jesús digué als seus 
deixebles: «La vostra pregària serà aquesta:
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7 o en un diumenge del temps de Pasqua.

El qui presideix la celebració i els altres 
ministres van al lloc on se celebrarà el Bap-
tisme. El candidat és acompanyat pels pa-
drins i pels membres del grup de catecu-
menat i pels parents i amics. Es posaran, si 
pot ser, de manera que no privin la vista de 
la comunitat. El president de la celebració 
invita a la pregària amb aquestes paraules 
o amb unes altres de semblants).

Monició.
Germans estimats: Invoquem la mi-

sericòrdia de Déu, Pare omnipotent, per 
aquest servent de Déu N. que demana 
el sant Baptisme. Que el Pare doni llum i 
fortalesa al qui ha cridat i conduït fins a 
aquesta hora, perquè s’adhereixi forta-
ment a Crist i professi la fe de l’Església. 
Que li doni la renovació de l’Esperit Sant, 
que invocarem amb insistència sobre 
aquesta aigua.

Lletania.
A la lletania s’hi poden afegir els noms 

d’alguns sants, sobretot el del titular de 
l’església o els dels patrons del lloc i dels 
qui han de ser batejats. També es pot es-
curçar, com es fa en el Baptisme d’infants.

- Invoquem, germans, la gràcia de Déu 
Pare omnipotent sobre aquesta pila bap-
tismal, per tal que els qui d’ella han de 
renéixer siguin agregats als fills d’adopció 
en Crist.

- Senyor, tingueu pietat. Senyor, tin-
gueu pietat.

- Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu 
pietat.

- Senyor, tingueu pietat. Senyor, tin-
gueu pietat.

- Responguem: Pregueu per nosaltres.
Santa Maria, Mare de Déu

ens enviàreu el vostre Fill com a missat-
ger de la vida, per dur a la resurrecció els 
homes alliberats del regne de la mort, us 
preguem que deslliureu aquest escollit del 
poder mortífer de l’esperit maligne, per-
què pugui rebre la vida nova de Crist res-
suscitat i en doni testimoniatge. 

Per Crist Senyor nostre.
- Amén
(A continuació, el celebrant imposa la 

mà en silenci a cada un dels elegits. Des-
prés amb les mans esteses sobre l’elegit, 
el celebrant prossegueix:)

- Jesús, Senyor nostre, que en ressus-
citar Llàtzer d’entre els morts profetitzà-
reu que havíeu vingut perquè els homes 
tinguessin vida i la tinguessin a desdir, 
allibereu de la mort aquells que demanen 
la vida pels sagraments, deslliureu-los 
de l’esperit de la dolenteria, i per l’Espe-
rit que infon la vida comuniqueu-los la fe, 
l’esperança i la caritat, a fi que, vivint sem-
pre amb vós, participin de la glòria de la 
vostra resurrecció. Vós que viviu i regneu 
pels segles dels segles. 

- Amén

Pregàries.
(per afegir a les pregàries dominicals)
• Perquè N. sigui agraït; que, alliberat 

per l’elecció de Déu, de la ignorància de 
l’esperança eterna, comenci el camí de la 
salvació. Preguem el Senyor. 

• Perquè tots nosaltres, ara que tornen 
les solemnitats pasquals, ens enfortim 
amb l’esperança de ressuscitar amb Crist. 
Preguem el Senyor.

Celebració dels sagraments per a la ini-
ciació cristiana.

Celebració del Baptisme
(Després de l’homilia en la Vetlla Pasqual 
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

- Santifiqueu amb la vostra gràcia 
aquestes fonts per a la regeneració dels 
vostres fills

- Jesús, fill de Déu vivent
- Repetiu amb mi: 
- Crist, oïu-nos
- Crist, escolteu-nos
Benedicció de l’Aigua. 
Acabada la lletania, el qui presideix, de 

cara a la font baptismal, diu aquesta be-
nedicció:

- Oh Déu!
Amb el vostre poder invisible doneu 

una eficàcia admirable als signes dels sa-
graments, i de moltes maneres us heu val-
gut de l’aigua, que creàreu, per prefigurar 
la gràcia del Baptisme.

Oh Déu! Al començament del món, el 
vostre Esperit planava sobre les aigües, i 
feia que ja aleshores l’aigua concebés el 
poder de santificar.

Oh Déu! Vós ens donàreu en les aigües 
del diluvi una imatge de la regeneració 
perquè sempre fos l’aigua la que tingués 
el poder sacramental de fer morir els vicis i 
fer néixer les virtuts.

Oh Déu! Vós féreu passar pel Mar Roig 
els fills d’Abraham, a peu eixut, perquè 
aquell poble, alliberat de l’esclavitud del 
Faraó, fos una imatge profètica de la famí-
lia dels batejats.

Oh Déu! El vostre Fill, batejat per Joan 
al Jordà, fou ungit per l’Esperit Sant; cla-
vat a la creu, féu brollar del seu costat 
sang i aigua; i després de la resurrecció 
manà als seus deixebles: «Aneu, conver-
tiu tots els pobles, bategeu-los en el nom 
del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.» Mireu 
ara la vostra Església, obriu-li la font del 
Baptisme.

Que aquesta aigua rebi de l’Esperit 
Sant la gràcia del vostre Unigènit, perquè 

Sant Esteve, sant Llorenç, sant Vicenç
Santa Agnès, santa Perpètua i santa Fe-

licitat 
Sant Jordi, sant Ignasi d’Antioquia
(Sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi)
(Santa Eulàlia, sant Cugat)
Sant Atanasi, sant Basili
Sant Agustí, sant Gregori, sant Martí
(Sant Oleguer, sant Pacià, sant Paulí de 

Nola, sant Sever)
Sant Benet, sant Francesc i sant Domènec
Sant Francesc Xavier, sant Joan Maria 

Vianney
Santa Caterina de Sena, santa Teresa 

de Jesús
(Sant Ramon de Penyafort, sant Pere 

Nolasc, santa Maria de Cervelló)
(Sant Ramon Nonat, santa Isabel d’Aragó)
(Sant Josep Oriol, sant Pere Claver, sant 

Antoni Maria Claret) 
(Santa Joaquima de Vedruna, santa 

Paula Montal, sant Josep Manyanet)
(Sant Joan XXIII i sant Joan Pau II)
(Beats Domènec Castellet i Lluís Eixarc)
(Beats Maria Ràfols, Pere Tarrés, Josep 

Tous) 
(Beats Cristí i Constanci Roca, Josep 

Maria Peris, Josep Samsó, Josep Casas, 
Isabel Ferrer)

Tots els sants i santes de Déu
- Responguem: Allibereu-nos, Senyor
- Sigueu-nos propici
- De tot mal, de tot pecat, de la mort 

eterna
- Per la vostra encarnació, per la vostra 

mort i resurrecció, per la donació de l’Es-
perit Sant

- Responguem: Us preguem que ens 
escolteu

- Nosaltres, pecadors
- (Regenereu aquest/a/s escollit/da/s 

amb la gràcia del baptisme)
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7 Renúncia al mal.

Feta la consagració de la font baptis-
mal, el qui presideix pregunta a l’elegit:

- Respon, doncs, a cada pregunta tot 
dient: HI RENUNCIO

• ¿Renuncies, doncs, al pecat, per viure 
veritablement com a fill de Déu?

• ¿Renuncies a totes les obres del mal 
en la teva vida?

• ¿Renuncies a viure pensant només en 
tu, oblidant-te dels altres i de Déu?

Professió de fe.
El qui presideix continua:
- Ara, doncs, manifestaràs davant de 

tota l’assemblea la teva fe tot responent a 
cada pregunta: Hi crec (o bé: Sí, hi crec):

• N., ¿creus en Déu, Pare totpoderós, 
creador del cel i de la terra?

• ¿Creus en Jesucrist, únic Fill seu i Se-
nyor nostre, que nasqué de Maria Verge, 
patí i fou sepultat, ressuscità d’entre els 
morts i seua la dreta del Pare?

• ¿Creus en l’Esperit Sant, la santa Es-
glésia catòlica, la comunió dels sants, la 
remissió dels pecats, la resurrecció de la 
carn i la vida perdurable?

Ritu del Baptisme.
Si el Baptisme es fa per infusió, el qui 

presideix treu aigua baptismal de les fonts 
i en tira tres vegades damunt el cap incli-
nat de l’elegit, bo i batejant-lo en nom de 
la Santíssima Trinitat. Mentrestant el padrí 
o padrina imposen la mà dreta sobre l’es-
patlla del qui és batejat.

- N., Jo et batejo en el nom del Pare,
I del Fill,
I de l’Esperit Sant.
Després del bateig es pot cantar una 

aclamació.

l’home, creat a imatge vostra, i rentat de 
l’antic pecat en el sagrament del Baptis-
me, reneixi a la nova vida que ve de l’aigua 
i de l’Esperit Sant.

El qui presideix la celebració introdu-
eix el ciri pasqual dins l’aigua o, si sembla 
més oportú, toca l’aigua amb la mà dreta 
i continua:

Que davalli, Senyor, pel vostre Fill, fins 
al fons d’aquesta aigua la força de l’Espe-
rit Sant, perquè, tots els qui hauran estat 
morts i sepultats amb Crist, pel Baptisme, 
ressuscitin amb ell a la vida. Per Crist Se-
nyor nostre. Amén.

(Si s’escau fora de la Vetlla Pasqual es 
pot fer servir per a la benedicció de l’aigua 
aquesta formula).  

- Pare clementíssim, vós heu fet que 
la nova vida dels vostres fills brollés de la 
font del baptisme enmig de nosaltres. 

- Us beneïm Senyor. 
Vós, per l’aigua i per l’Esperit Sant, re-

uniu en un sol poble tots els batejats en el 
vostre Fill Jesucrist. 

- Us beneïm Senyor. 
Vós, per l’Esperit d’amor, que infoneu 

en els cors, ens allibereu perquè fruïm de 
la vostra pau. 

- Us beneïm Senyor. 
Vós elegiu els batejats, perquè anunciïn 

amb alegria a tots els pobles l’Evangeli del 
vostre Fill. 

- Us beneïm Senyor. 
Beneïu + aquesta aigua, Senyor amb la 

qual serà batejat el vostre servent N., que 
en la fe de l’Església, heu cridat al bany 
de regeneració perquè posseeixi la vida 
eterna. Us ho demanem per Crist Senyor 
nostre. Amén.

(Si l’aigua ja està beneïda es fa l’invoca-
ció sobre l’aigua del ritual).
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Amb les mans esteses.
- Déu omnipotent Pare de nostre Senyor 

Jesucrist, vós que per l’aigua i l’Esperit Sant 
heu fet néixer aquest servent vostre a una 
vida nova, alliberant-lo del pecat, infoneu-
li l’Esperit Sant Defensor: doneu-li l’espe-
rit de saviesa i d’intel·ligència, l’esperit de 
consell i de fortalesa, l’esperit de ciència i 
de pietat i ompliu-lo de l’esperit del vostre 
sant temor. Per Crist Senyor nostre. Amén.  

El padrí posà la mà sobre la seva espatlla. 
- N, rep el signe del do de l’Esperit Sant. 
- Amén.
- La pau sigui amb tu.
- I amb el teu esperit.

Aspersió de l’aigua.
Tot el ritu s’acaba amb l’aspersió de 

l’aigua, que es fa solemnement per tota 
l’església, mentre es canta un cant baptis-
mal. No es diu el Credo. 

Després dels ritus del Baptisme i la Con-
firmació, continua la celebració de l’Euca-
ristia amb la pregària universal, en la qual 
el neòfit participa per primera vegada com 
a membre de ple dret del Poble de Déu. És 
adient de rebre-la en les dues espècies de 
la manera com demana l’Església, rebent 
del sacerdot, el cos i la sang de Crist.

2. Escrutinios, entregas, celebración del 
bautismo, confirmación y eucaristía para 
catecúmenos. 

Nota: Los textos están en la primera 
persona del singular. Si fuera el caso se ha 
de adaptar a una catecúmena o más de un 
catecúmeno. 

Primer escrutinio y entrega del credo. 
(Después de la homilía)
(Monición). Hoy en este Domingo III de 

Cuaresma tendrá lugar el primer escrutinio 

Ritus complementaris.
Imposició del vestit blanc. 
- N. ets ja una nova criatura i t’has re-

vestit de Crist. Que aquest vestit blanc 
sigui per a tu signe de la teva dignitat; 
guarda-la sense taca fins a la vida eterna.

- Amén.
Segons les oportunitats, aquest ritu es 

pot ometre. 

Lliurament del Ciri encès.
- Acosta’t padrí, per entregar la llum al 

neòfit. 
Has esdevingut llum en Crist. Camina 

sempre com a fill de la llum, perquè per-
severant en la fe, puguis anar a l’encontre 
del Senyor quan torni amb tots els sants 
de la cort celestial. 

Celebració de la Confirmació.
Monició: 
Estimat, regenerat en Crist, t’has fet 

membre de Crist i del seu poble sacerdo-
tal, ara només et manca rebre l’Esperit 
Sant vessat sobre nosaltres, el qual, infós 
pel Senyor als Apòstols el dia de la Pente-
costa, fou donat per mitjà d’ells i dels seus 
successors als batejats. 

També rebràs la força de l’Esperit Sant 
promès, amb el qual, configurat més per-
fectament a Crist, donaràs testimoni de 
la passió i resurrecció del Senyor i esde-
vindràs membre actiu de l’Església per a 
edificar en la fe i en la caritat el cos de 
Crist. 

Tothom prega un moment en silenci.
- Preguem, germans, Déu Pare totpo-

derós, i demanem-li que faci davallar so-
bre aquest neòfit l’Esperit Sant que el con-
firmi amb l’abundor dels seus dons i, amb 
la seva unció, el configuri a l’Ungit, que és 
el Crist, Fill de Déu. 
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7 y sálvanos. Domina al espíritu maligno, 

derrotado cuando resucitaste. Por el Es-
píritu Santo muestra el camino a tu elegi-
do para que caminando hacia el Padre, le 
adore en la verdad. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos.

- Amén.

Entrega del Símbolo.
- Querido elegido, escucha las pala-

bras de la fe, por la cual recibirás la san-
tificación. Las palabras son pocas, pero 
contienen grandes misterios. Recíbelas y 
gústalas con sencillez de corazón.

La asamblea profesa la Fe y si se quiere 
se puede rezar el credo más largo, Niceno-
Constantinopolitano. 

Súplicas por los elegidos.
Para añadir a la oración de los fieles de 

la misa dominical. 
- Para que conozcan a Cristo, que vino 

a salvar lo que había perecido, roguemos 
al Señor. 

- Escúchanos, Señor.
- Para que el Espíritu Santo, que escru-

ta los corazones de todos los hombres, for-
talezca su debilidad, roguemos al Señor. 

- Escúchanos, Señor.

Segundo escrutinio y entrega del pa-
drenuestro

(Después de la homilía). 
Monición. 
Hoy en este Domingo IV de Cuaresma 

tendrá lugar el segundo escrutinio de acu-
erdo con el proceso catecumenal de N. Pri-
mero pediremos mediante la oración que 
Dios fortalezca con su gracia a N para luc-
har contra el mal, que tan a menudo nos 
condiciona en el pecado. Después le será 
entregada la Oración del Señor. 

de acuerdo con el proceso catecumenal de 
N. Primero pediremos mediante la oración 
que Dios fortalezca con su gracia a N. para 
luchar contra el mal, que tan a menudo 
nos condiciona en el pecado. Después le 
será entregado el Símbolo de los apósto-
les, el credo. Esta profesión de Fe identifi-
ca a todos los cristianos. 

Exorcismo. 
- Oremos.
Oh Dios, que nos enviaste como Salva-

dor a tu Hijo, concédenos que este cate-
cúmeno, que desea sacar agua viva como 
la Samaritana, convertido como ella con 
la palabra del Señor, se confiese cargado 
de pecado y debilidades. No permitas, te 
suplicamos, que con vana confianza en 
sí mismo, sean engañado por la potestad 
del maligno, mas líbralo del espíritu de 
la mentira, para que, reconociendo sus 
maldades, merezca ser purificados inte-
riormente para comenzar el camino de la 
salvación.

Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos:
- Amén.
A continuación el celebrante impone la 

mano en silencio a cada uno de los elegi-
dos. Después, con las manos extendidas 
sobre los elegidos, el celebrante prosi-
gue:

- Señor Jesús, que eres la fuente a la 
que acude este sediento y el maestro al 
que busca. Ante ti, que eres el único san-
to, no se atreve a proclamarse inocente. 
Confiadamente abre su corazón, confiesa 
su suciedad, descubre sus llagas ocultas. 
Líbrale, pues, bondadosamente de su fla-
queza, cura su enfermedad, apaga su sed, 
y otórgale la paz. Por la virtud de tu nom-
bre, que invocamos con fe, senos propicio 
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos:

Cuando recéis, hacedlo así:
“Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad, en la tierra como 

en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
y perdona nuestras ofensas,
como nosotros perdonamos a los que 

nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.”

- A continuación el catecúmeno se le 
hace entrega de la oración del Señor. 

Después de escuchar la oración del 
Señor se le hace entrega de esta. 

Súplicas por los elegidos.
Para añadir a la oración de los fieles de 

la misa dominical. 
- Para que el, fiándose de la verdad de 

Cristo, consiga la libertad de la mente y del 
corazón y la conserve para siempre, rogue-
mos al Señor. 

- Escúchanos, Señor. 
- Para que, contemplando la sabiduría 

de la cruz, pueda gloriarse en Dios que 
confunde la sabiduría de este mundo, ro-
guemos al Señor. 

-  Escúchanos, Señor.

Tercer escrutinio 
(Monición).
- Hoy, en este Domingo V de Cuaresma, 

tendrá lugar el tercer escrutinio de acuer-
do con el proceso catecumenal de N. Pedi-
remos mediante la oración que Dios forta-
lezca con su gracia a N para luchar contra 
el mal, que tan a menudo nos condiciona 
en el pecado.

Exorcismo. 
- Oremos. Padre clementísimo, que 

concediste al ciego de nacimiento que 
creyera en tu Hijo, y que por esta fe alcan-
zara la luz de tu reino, haz que tu elegido, 
aquí presente, se vea libre de los engaños 
que les ciegan, y concédele que, firme-
mente arraigado en la verdad, se transfor-
me en hijo de la luz, y así perviva por los 
siglos. Por Jesucristo nuestro Señor.

- Amén
A continuación el celebrante impone la 

mano en silencio a cada uno de los elegi-
dos. Después, con las manos extendidas 
sobre los elegidos, el celebrante prosigue:

- Señor Jesús, luz verdadera, que ilu-
minas a todo hombre, libra por el Espíritu 
de la verdad a todos los tiranizados bajo el 
yugo del padre de la mentira, y a los que 
has elegido para recibir tus sacramentos, 
llénalos de buena voluntad, a fin de que 
disfrutando con el gozo de tu luz, como el 
ciego que recobró de tu mano la claridad, 
lleguen a ser testigos firmes y valientes de 
la fe. Tú que vives y reinas por los siglos 
de los siglos.

- Todos:
- Amén.

Entrega del Padrenuestro. 
- Querido elegido, recibe la oración que 

identifica a los cristianos y también bien 
acogida por los hombres y mujeres de bu-
ena voluntad. Rézala cada día y presenta 
después a Dios tus inquietudes y dificulta-
des; tus gozos y esperanzas. 

Acérquese el que va a recibir la Oración 
dominical.

Entonces el celebrante habla a los ele-
gidos con estas o parecidas palabras. 

- Ahora escuchad cómo el Señor en-
señó a orar a sus discípulos:
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7 nos afirmemos por la esperanza del resuci-

tar con Cristo, roguemos al Señor. 
- Escúchanos, Señor.

Celebración de los sacramentos de la 
iniciación.

Celebración del bautismo
En la Vigilia pascual después del lucer-

nario y la liturgia de la palabra se prosi-
gue de esta forma. También según el caso 
después de la homilía de un Domingo de 
Pascua. El que preside la celebración y los 
otros ministros se acercan al lugar donde 
se celebrará el bautismo. Le acompañaran 
el candidato junto con los padrinos. 

Monición a la recepción de los sacra-
mentos. 

Queridos hermanos, pidamos con insis-
tencia la misericordia de Dios Padre omni-
potente a favor de estos siervos de Dios 
N. y N., que piden el santo Bautismo. Y a 
quienes él llamó y ha conducido hasta este 
momento, les conceda con abundancia luz 
y vigor para abrazarse a Cristo con forta-
leza de corazón y para profesar la fe de la 
Iglesia. Y que les conceda también la reno-
vación del Espíritu Santo, que con insis-
tencia hemos de invocar sobre esta agua.

Después se cantan las letanías, en las 
que se pueden añadir algunos nombres de 
Santos, especialmente el del Titular de la 
gracia o de los Patronos del lugar, y de los 
Patronos de los que van a ser bautizados.

Letanías.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Santa María, Madre de Dios, ruega por 

nosotros.
San Miguel, ruega por nosotros.

Exorcismo.
- Oremos.
- Oh Padre de la vida eterna, que no 

eres Dios de muertos sino de vivos, y que 
enviaste a tu Hijo como mensajero de la 
vida, para arrancar a los hombres del reino 
de la muerte y conducirlos a la resurrecci-
ón, te rogamos que libres a este elegido 
de la potestad del espíritu maligno, que 
arrastra a la muerte, para que pueda reci-
bir la nueva vida de Cristo resucitado y dar 
testimonio de ella. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

- Amén.
A continuación, el celebrante impone la 

mano en silencio a cada uno de los elegi-
dos. Después, con las manos extendidas 
sobre los elegidos, el celebrante prosigue:

- Señor Jesús, que, resucitando a Lá-
zaro de la muerte, significaste que venías 
para que los hombres tuvieran vida abun-
dante, libra de la muerte a éste, que an-
hela la vida de tus sacramentos, arráncalo 
del espíritu de la corrupción y comunícale 
por tu Espíritu vivificante la fe, la esperan-
za y la caridad, para que viviendo siempre 
contigo, participe de la gloria de tu resur-
rección. Tú, que vives y reinas por los si-
glos de los siglos.

- Amén

Súplicas por los elegidos.
Para añadir a la oración de los fieles de 

la misa dominical. 
- Para que se muestren agradecidos a 

la elección divina por la que pasaron de 
ignorar la esperanza de la vida eterna a 
emprender el camino de la salvación, ro-
guemos al Señor. 

- Escúchanos, Señor.
- Para que nosotros mismos, al celebrar 

una vez más las solemnidades pascuales, 
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

(Santa Joaquina de Vedruna, santa Pau-
la Montal, san José Mañanet)

(San Joan XXIII i san Juan Pablo II)
(Beatos Domingo Castellet i Luís Eixarc)
(Beatos María Ráfols, Pedro Tarrés, José 

Tous) 
(Beatos Cristino i Constancio Roca, José 

María Peris, José Samsó, José Casas, Isa-
bel Ferrer)

Santos y Santas de Dios, rogad por no-
sotros.

Muéstrate propicio, te rogamos, óye-
nos.

De todo mal, líbranos, Señor.
De todo pecado, líbranos, Señor.
De la muerte eterna, líbranos, Señor.
Por tu encarnación, líbranos, Señor.
Por tu muerte y resurrección, líbra-

nos, Señor.
Por el envío del Espíritu Santo, líbra-

nos, Señor.
Nosotros, que somos pecadores, te ro-

gamos, óyenos.
Para que regeneres a estos elegidos
con la gracia del Bautismo, te rogamos, 

óyenos.
Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, 

óyenos.
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.

Bendición del agua.
Entonces el celebrante, vuelto hacia la 

fuente bautismal, pronuncia le bendición 
siguiente:

- Oh Dios, que realizas en tus sacra-
mentos obras admirables con tu poder in-
visible, y de diversos modos te has servido 
de tu criatura el agua para significar la gra-
cia del Bautismo.

- Oh Dios, cuyo Espíritu, en los oríge-
nes del mundo, se cernía sobre las aguas, 

Santos Ángeles de Dios, rogad por no-
sotros.

San Juan Bautista,ruega por nosotros.
San José,ruega por nosotros.
Santos Pedro y Pablo,rogad por nosotros.
San Andrés, ruega por nosotros.
San Juan, ruega por nosotros.
Santa María Magdalena, ruega por no-

sotros.
San Esteban, ruega por nosotros.
San Ignacio de Antioquía, ruega por no-

sotros.
San Lorenzo, ruega por nosotros.
Santas Perpetua y Felicidad, ruega por 

nosotros.
Santa Inés, ruega por nosotros.
San Gregorio, ruega por nosotros.
San Agustín, ruega por nosotros.
San Atanasio, ruega por nosotros.
San Basilio, ruega por nosotros.
San Martín, ruega por nosotros.
San Benito, ruega por nosotros.
Santos Francisco y Domingo, rogad por 

nosotros.
San Francisco Javier, ruega por noso-

tros.
San Juan María Vianney, ruega por no-

sotros.
Santa Catalina de Siena, ruega por no-

sotros.
Santa Teresa de Ávila, ruega por noso-

tros.
(San Fructuoso, san Augurio i san Eulogio)
(Santa Eulalia, san Cugat)
(San Olegario, san Paciano, san Paulino 

de Nola, san Severo)
(San Ramón de Peñafort, san Pedro No-

lasco, santa María de Cervelló)
(San Ramón Nonato, santa Isabel de 

Aragón)
(San José Oriol, san Pedro Claver, san 

Antonio María Claret) 
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7 Renuncia al mal.

- ¿Renunciáis al pecado, para vivir en la 
libertad de los hijos de Dios?

- Sí, renuncio.
- ¿Renunciáis a las seducciones de la 

iniquidad, para que no os domine el peca-
do?

- Sí, renuncio.
- ¿Renunciáis a Satanás, que es autor y 

cabeza del pecado?
- Sí, renuncio.

Profesión de fe.
- N., ¿crees en Dios, Padre todopodero-

so, creador del cielo y de la tierra?
- Sí, creo.
- ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, 

nuestro Señor, que nació de santa María, 
la Virgen, murió y fue sepultado, resucitó 
de entre los muertos y está sentado a la 
derecha del Padre?

- Sí, creo.
- ¿Crees en el Espíritu Santo, en la san-

ta Iglesia católica, en la comunión de los 
Santos, en el perdón de los pecados, en 
la resurrección de los muertos y en la vida 
eterna?

- Sí, creo.

Rito del Bautismo.
- N., yo te bautizo en el nombre del Pa-

dre, y del Hijo,  y del Espíritu Santo.
El padrino o la madrina, o ambos, po-

nen la mano derecha sobre el hombro de-
recho del elegido.

Ritos complementarios.
Después del Bautismo, se desarrollan 

a continuación los ritos complementarios. 
Acabados éstos, de ordinario se celebra la 
Confirmación. 

- Imposición de la vestidura blanca

para que ya desde entonces concibieran el 
poder de santificar.

- Oh Dios, que incluso en las aguas tor-
renciales del diluvio, prefiguraste el naci-
miento de la nueva humanidad, de modo 
que una misma agua pusiera fin al pecado 
y diera origen a la santidad.

- Oh Dios, que hiciste pasar a pie enju-
to por el Mar Rojo a los hijos de Abrahán, 
para que el pueblo liberado de la esclavi-
tud del Faraón fuera imagen de la familia 
de los bautizados.

- Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado por 
Juan en el agua del Jordán, fue ungido por 
el Espíritu Santo; colgado en la cruz, vertió 
de su costado agua, junto con la sangre; y 
después de su resurrección mandó a sus 
apóstoles: “Id y haced discípulos de todos 
los pueblos, bautizándoles en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.

- Mira ahora a tu Iglesia en oración y 
abre para ella la fuente del Bautismo: que 
esta agua reciba, por el Espíritu Santo, la 
gracia de tu Unigénito, para que el hom-
bre, creado a tu imagen y limpio en el Bau-
tismo, muera al hombre viejo y renazca, 
como niños, a nueva vida por el agua y el 
Espíritu Santo.

El celebrante toca el agua con la mano 
derecha y prosigue:

- Te pedimos, Señor, que el poder del 
Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda so-
bre el agua de esta fuente, para que los 
sepultados con Cristo en su muerte por el 
Bautismo, resuciten con él a la vida.

Por Jesucristo nuestro Señor.
- Amén.
Esta es la fórmula que se utiliza en la 

vigilia pascual. Si se produce el bautismo 
con el agua ya bendecida se hace una in-
vocación sobre esta, según el ritual de 
bautismo. 
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Tú, pues, recibirás igualmente la fuerza 
prometida del Espíritu Santo, con la que, 
configurado más perfectamente a Cristo, 
des testimonio de la pasión y resurrección 
del Señor, y te hagas miembro activo de la 
Iglesia, para edificar el Cuerpo de Cristo en 
la fe y en la caridad.

- Oremos, queridos hermanos, a Dios 
Padre omnipotente, para que derrame 
bondadosamente sobre este neófito el Es-
píritu Santo, que lo confirme con la abun-
dancia de sus dones, y con su unción lo 
haga conforme a Jesucristo, Hijo de Dios.

Y todos oran en silencio durante algu-
nos momentos.

Seguidamente el celebrante (y los pres-
bíteros que le asisten) imponen las manos 
sobre todos los que van a recibir la Confir-
mación; pero sólo el celebrante dice:

- Dios todopoderoso,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que regeneraste, por el agua y el Espíri-

tu Santo, a este siervo tuyo y le libraste del 
pecado: escucha nuestra oración y envía 
sobre él el Espíritu Santo Paráclito; llénalo 
de espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
de espíritu de consejo y de fortaleza, de 
espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalo 
del espíritu de tu santo temor. 

Por Jesucristo nuestro Señor.
- Amén.
Entonces un ministro ofrece al celebran-

te el santo Crisma, y los que van a confir-
marse se acercan uno a uno al celebrante; 
o si se prefiere, el mismo celebrante se 
acerca a ellos. El padrino (o la madrina) 
pone su mano derecha sobre el hombro 
del neófito, y dice el nombre de éste al ce-
lebrante, o el mismo confirmando lo dice 
por sí mismo.

El celebrante, con la punta del pulgar 
derecho empapada en el Crisma, hace la 

El celebrante dice:
- N. y N., has sido transformado en nue-

va criatura y estás revestido de Cristo.
Recibe, pues, la blanca vestidura, que 

has de llevar limpia de mancha ante el tri-
bunal de nuestro Señor Jesucristo, para 
alcanzar la vida eterna.

Bautizados:
- Amén.
Si se juzga conveniente, se puede omi-

tir todo este rito. Pero si no se omite a las 
palabras Recibid, pues, la blanca vestidu-
ra, los padrinos o madrinas imponen a los 
neófitos la vestidura blanca, [puede ser un 
fular blanco].

- Entrega del cirio encendido
Después el celebrante toma, o al menos 

toca, con las manos el cirio pascual, dici-
endo:

- Acercaos, padrinos y madrinas, para 
que entreguéis la luz a los neófitos.

Se acercan los padrinos y madrinas y 
encienden un cirio en el cirio pascual, y se 
lo entregan al neófito. 

- Has sido transformado en luz de Cris-
to.

Camina siempre como hijo de la luz, a 
fin de que perseveres en la fe y puedas 
salir al encuentro del Señor, cuando venga 
con todos los Santos en la gloria celeste.

- Amén.

Celebración de la confirmación.
Monición a la confirmación. 
Queridos neófito, regenerado en Cristo 

y transformado en miembro suyo y de su 
pueblo sacerdotal, ahora sólo te falta reci-
bir al Espíritu Santo, que ha sido derrama-
do sobre nosotros, el mismo Espíritu que 
envió el Señor sobre los Apóstoles el día 
de Pentecostés, y que ellos y sus suceso-
res confieren a los bautizados.
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7 per a batejar-se van rebre una catequesi 

sobre el que significava la seva incorpora-
ció en l’Església.

señal de la cruz en la frente del neófito, 
diciendo:

- N., recibe por esta señal el Don del 
Espíritu Santo.

- Amén.
- La paz sea contigo.
- Y con tu espíritu.
Aspersión del agua.
- Omitido el Símbolo, inmediatamen-

te se hace la aspersión del agua sobre la 
asamblea reunida y la oración universal, 
en la cual participa el neófito por primera 
vez 

- Después de la oración universal la Eu-
caristía continúa como de costumbre. 

- Conviene que el neófito reciba la sa-
grada Comunión bajo ambas especies 
como pide la Iglesia y así recibir el cuerpo 
y la sangre de Cristo del sacerdote. La ra-
zón es que es la primera vez se acercara a 
recibirla. 

Ritu d’elecció dels nous catecúmens

Sant Feliu, 14-2-2016

El diumenge 14 de febrer, durant l’eucaris-
tia del I Diumenge de Quaresma, presidida 
pel bisbe Agustí a les 19.00 h a la Catedral 
de Sant Llorenç, nou adults de la nostra 
diòcesi van ser admesos per l’Església, 
mitjançant el ritu d’elecció, a rebre els tres 
sagraments de la iniciació cristiana: bap-
tisme, confirmació i eucaristia durant la 
propera Pasqua. Aquests adults vénen de 
les parròquies de Sant Baldiri de Sant Boi 
de Llobregat, Santa Maria de Castelldefels, 
Sant Joan de Sant Joan Despí i Santa Maria 
de la Geltrú de Vilanova i la Geltrú. Abans 
de la celebració a la Catedral, els catecú-
mens van trobar-se a la Casa de l’Església 
i després d’explicar les seves motivacions 
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Trobada diocesana d’adolescents i joves

Tres-cents adolescents i joves d’arreu de la 
diòcesi i els seus acompanyants van parti-
cipar a la nova edició de la Trobada dioce-
sana d’adolescents i joves, el passat 20 de 
febrer, a Vallirana. La tarda-vespre de tro-
bada, tallers i activitats per a les diverses 
edats va ser organitzada per l’equip de la 
Delegació de Joventut i va realitzar-se amb 
èxit gràcies a l’acollida del Col·legi Verge 
del Roser i de la Parròquia de Sant Mateu. 
Abans de sopar i del fi de festa, el bisbe 
Agustí va presidir l’eucaristia concelebra-
da, amb tots els joves i per acabar es va 
repartir una icona d’una imatge del Bon 
Samarità, per significar el compromís de 
cada grup i cada jove participant a fer ex-
periència de Déu per a viure tal com Ell ens 
ensenya i estimar tal com Ell ens estima.

Infància missionera

Es va celebrar el diumenge 24 de gener. 
Aquesta és una de les quatre Obres Mis-
sionals Pontifícies, que té per finalitat di-
fondre en els catòlics un esperit universal 
i missioner. De característic, aquesta té els 
infants com a veritables protagonistes. No 
és una obra per als infants sinó més aviat 
dels infants i amb els infants. GRÀCIES! és 
el lema d’aquest any, plasmat en un munt 
de material per a catequistes, professors 
i nens. Enguany a més hi ha una aplica-
ció gratuïta per a dispositius electrònics, 
de tal manera que els nens també puguin 
seguir la campanya a través de telèfons 
mòbils, tauletes, ordinadors i pissarres 
digitals i aprendre jugant a ser nens mis-
sioners. Més informació a la Delegació de 
Missions missions@bisbatsantfeliu.cat,
delegacionsbarcelonastfeliu.blogspot.com

[ ] [ ]Missions Joventut
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Celebració penitencial en l’Any Sant de la 
Misericòrdia

Qüestions pràctiques a tenir en compte 
prèviament:
	Pensar els preveres confessors i els 

llocs on es col·locaran en el moment 
de la confessió individual

	Que els fidels tinguin el cantoral de 
Missa Dominical

	Repartir als fidels la Pregària de l’Any 
Sant de la Misericòrdia (editat en for-
ma de targetó pel CPL, per la Confe-
rència Episcopal Tarraconense, o fo-
tocopiat...).

	Pensar qui llegirà la 1ª lectura, la 2ª 
lectura (si es fa), qui cantarà o recita-
rà el salm (que sigui diferent del lec-
tor de la 1ª lectura)

	Pensar qui llegirà les invocacions
	Pensar si es llegirà l’examen de consci-

ència en veu alta i qui ho farà: un dels 
preveres confessors diferent del cele-
brant, un laic, o el mateix celebrant. 

	Preparar la música que es posarà du-
rant les confessions.

Ritus introductoris.
Cant d’entrada: Oh Déu digneu-vos 

(MD-541-2); Senyor, no ens deixis (MD-
551); T’estem cridant (MD-556).

Cloenda de l’Any de la Vida Consagrada

El passat 2 de febrer, dia en el qual l’Esglé-
sia celebra la festa de la Presentació de Je-
sús al temple, es va cloure l’Any de la Vida 
Consagrada, que va començar el 30 de no-
vembre de 2014. La data de la Candelera, 
com es coneix tradicionalment, coincideix 
amb la Jornada Mundial de la Vida Con-
sagrada, que enguany té el lema “La vida 
consagrada, profecia de la misericòrdia”.

A la nostra diòcesi, el bisbe Agustí va 
presidir l’eucaristia de les 19.00 h a la Ca-
tedral de Sant Llorenç, concelebrada amb 
altres 14 religiosos preveres i amb una 
nombrosa presència de religiosos, religio-
ses i altres fidels. Durant la celebració es 
van recordar els diversos esdeveniments 
de la Vida Consagrada durant aquest any, 
com ara capítols de les diverses congrega-
cions presents a la diòcesi, professions re-
ligioses, defuncions, beatificacions, etc. Al 
moment de les ofrenes es va fer present el 
Pla Pastoral engegat enguany i el compro-
mís per aprofundir-lo i pregar per la seva 
aplicació, per part dels religiosos i religio-
sos, juntament amb els laics.

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

es proclama una de les dues lectures no 
evangèliques, recomanem la primera del 
llibre de l’Èxode. 

	1ª lectura
Lectura del Llibre de l’Èxode (34,4b-6.8-9)
En aquells dies, Moisès es llevà a la 

matinada i pujà a la muntanya del Sinaí, 
tal com el Senyor li havia manat. Portava 
a les mans les dues tauletes de pedra. El 
Senyor baixà enmig del núvol i proclamà 
el seu nom. Moisès s’estigué allà amb ell. 
Llavors el Senyor passà davant d’ell tot 
cridant: “Jo sóc el Senyor, Déu compas-
siu i benigne, lent per al càstig, fidel en 
l’amor”. Moisès es prosternà tot seguit, 
l’adorà amb el front fins a terra, i digué: 
“Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, 
vingueu vós mateix a acompanyar-nos. És 
veritat que és un poble rebel al jou, però 
vós ens perdonareu les culpes i els pecats, 
i fareu de nosaltres la vostra heretat”. Pa-
raula de Déu.

	Salm responsorial (Sl 50,3-6.12-
14.17)

Antífona: Pietat, oh Déu, vós que sou 
tan bo (MD-276), 

o bé: Compadiu-vos de mi, Déu meu, 
vós que estimeu tant (MD-277)

Compadiu-vos de mi, Déu meu, vós que 
estimeu tant; per la vostra gran misericòr-
dia, 

esborreu les meves faltes; renteu-me 
ben bé de les culpes, purifiqueu-me dels 
pecats.

Ara reconec les meves faltes, tinc sem-
pre present el meu pecat. 

Contra vós, contra vós sol he pecat, i he 
fet el que és dolent als vostres ulls.

Déu meu, creeu en mi un cor ben pur, 
feu renéixer en mi un esperit ferm. 

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit 
Sant. Amén.

Que la misericòrdia del Pare, la pau de 
nostre Senyor Jesucrist, i la comunió de 
l’Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. I 
amb el vostre esperit. 

El temps de Quaresma és sempre un 
temps de conversió, una oportunitat per 
tornar al Senyor en la proximitat de la Pas-
qua. Però més encara en aquest Any Sant 
de la Misericòrdia, que ha de ser (tal com 
diu el papa Francesc) un “moment fort per 
celebrar i experimentar la misericòrdia de 
Déu”. En aquest context, adquireix una 
especial rellevància el sagrament de la 
Reconciliació, certament el sagrament de 
la Misericòrdia pel qual Déu, el Pare bo i 
misericordiós, ens dóna el seu amor i el 
seu perdó. Disposem, doncs, el nostre cor, 
i demanem al Senyor que ens concedeixi 
la gràcia d’una penitència sincera i d’una 
reconciliació fructuosa.

Preguem.
Senyor, Déu nostre, vós no us enutgeu 

per sempre quan us ofenem, sinó que us 
ablaniu quan ens penedim; mireu-nos ara 
que confessem els nostres pecats, feu que 
celebrem dignament el sagrament de la 
vostra misericòrdia, i que, havent esme-
nat la nostra vida, puguem alegrar-nos del 
goig que vós ens donareu per sempre. Per 
Crist, Senyor nostre.

Litúrgia de la paraula.
Es poden llegir una lectura, el salm 

i l’evangeli; o bé dues lectures amb el 
salm i l’evangeli. Es recomana un lector 
per a cada lectura, i un salmista que can-
ti el salm; si no hi ha salmista, un lector 
diferent del lector de les altres lectures el 
llegeix i tothom canta l’antífona. Si només 
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desagraïts i amb els dolents. Sigueu mise-
ricordiosos com el vostre Pare és miseri-
cordiós. No judiqueu, i no sereu judicats; 
no condemneu, i no sereu condemnats; 
perdoneu, i sereu perdonats. Doneu, i us 
donaran: us abocaran a la falda una bona 
mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins 
a vessar. Tal com mesureu sereu mesu-
rats”. Paraula del Senyor.

Homilia.
Després de l’homilia, que convé que si-

gui breu, un dels preveres confessors que 
participen de la celebració, o un lector laic, 
llegeix l’examen de consciència. També 
pot llegir-lo el mateix celebrant, incorporat 
al final de l’homilia. Una altra possibilitat 
seria repartir el text de l’examen de cons-
ciència perquè se’l llegeixi i reflexioni cada 
penitent particularment després, mentre 
esperen acudir al confessor, i així s’agilitza 
la celebració. 

Examen de consciència.
I. Amor a Déu
1. ¿Estimo Jesucrist amb totes les forces 

de què sóc capaç? ¿Altres atractius m’es-
clavitzen i em priven de lliurar-me a Jesús i 
al seu Evangeli sense entrebancs?

2. ¿Em reconec estimat per Déu i tinc 
ganes de fer conèixer aquest amor als al-
tres?

3. ¿Em sento, de debò, fill de Déu? ¿De-
dico temps a escoltar la seva Paraula, em 
dono a la pregària, veritable conversa ami-
cal amb el Crist?

4. ¿En els moments de prova he restat 
ferm en l’esperança, o bé m’he deixat en-
dur pel pessimisme i per l’oblit de Déu?

5. ¿Celebro el diumenge com a dia de 
joia i de reconciliació, i assisteixo amb 

No em llanceu de la vostra presència, ni 
em prengueu el vostre esperit sant.

Torneu-me el goig de la vostra salvació, 
que em sostingui un esperit magnànim. 

Obriu-me els llavis, Senyor, i proclama-
ré la vostra lloança.

	2ª lectura
Lectura de la segona Carta de sant Pau 

als cristians de Corint (5,16-21)
Germans: Nosaltres, des d’ara, ja no 

coneixem ningú de manera purament hu-
mana, i si en altre temps havíem conegut 
així  el Crist, ara ja no ho fem. És a dir, els 
qui viuen en Crist són una creació nova.  El 
que era antic ha passat; ha començat un 
món nou.  I tot això és obra de Déu, que 
ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist 
i ens ha confiat a nosaltres aquest servei 
de la reconciliació.  Efectivament, Déu, 
en Crist, reconciliava el món amb ell ma-
teix, no tenint-li més en compte els seus 
pecats, i a nosaltres ens ha encomanat 
l’anunci de la reconciliació.  Per tant, som 
ambaixadors de Crist, i Déu mateix us ex-
horta a través nostre. Us ho demanem en 
nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu!  Al 
qui no havia experimentat el pecat, Déu, 
per nosaltres, li va carregar el pecat,  per-
què gràcies a ell experimentéssim la seva 
justícia salvadora. Paraula de Déu.

Aclamació abans de l’evangeli: Glòria i 
lloança a vós, oh Crist, Senyor nostre (MD-
303), o bé: Glòria a vós, oh Crist, Paraula 
de Déu (MD-304).

	Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(6,35-38)

En aquell temps, Jesús digué als seus 
deixebles. “Estimeu els vostres enemics, 
feu bé i presteu sense esperar res a canvi: 
llavors serà gran la vostra recompensa, i 
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

3. ¿Sé estimar cada persona pel que 
és (i no pel que fa), pel que val als ulls de 
Déu (i no pel profit que en puc treure)? 
¿Em preocupo de respectar, de fomentar i 
d’educar la llibertat dels altres?

4. ¿Tinc una veritable preocupació pels 
pobres, pels malalts, pels marginats? ¿Faig 
tot el que puc per posar fi a les desigual-
tats entre la gent?

5. ¿Em prenc amb responsabilitat els 
meus deures cívics i polítics? ¿Busco re-
alment el bé comú, o bé procuro obtenir 
avantatges personals o partidistes?

 
IV. Vida personal
1. ¿Tinc un desig, potser inconscient, 

d’autoritat i de dominació? ¿Sé oblidar-me 
de mi mateix?

2. ¿Sóc generós envers els altres? ¿Com 
administro el diner i els béns materials? 
¿La preocupació per coses supèrflues no 
em treu la llibertat d’esperit?

3. ¿Treballo amb esforç i responsabili-
tat? ¿Faig tot el que haig de fer, o potser 
carrego als altres les tasques que hauria 
de fer jo? ¿El meu afany d’adquirir coneixe-
ments és just, o més aviat pretenc deixar 
enrere els altres?

4. ¿Com distribueixo el temps lliure i els 
esplais? ¿En faig una oportunitat per a mi-
llorar la meva salut física i mental, per a ins-
truir-me, per a fomentar la vida de família?

5. ¿Sóc respectuós del meu propi cos i 
del dels altres? ¿Tinc interès a formar-me 
criteris rectes en matèria de sexualitat? 
¿Evito les frivolitats i tot el que em pugui 
fer mal?

Ritu de la reconciliació.
Germanes i germans, reconeguem ara 

els nostres pecats, implorem la misericòr-
dia de Déu, i preguem els uns pels altres.

Tothom diu: Jo confesso...

atenció, activament, a la celebració de 
l’Eucaristia?

 
II. Amor a l’Església
1. ¿Estimo l’Església com a lloc de la 

meva trobada amb el Crist i assumeixo 
amb generositat les dificultats i les sofren-
ces de la comunitat a la qual pertanyo?

2. ¿Faig un esforç per a apreciar la vida 
comunitària de la meva parròquia o del meu 
grup, o bé m’enutjo fàcilment per les seves 
imperfeccions criticant els seus defectes, 
en lloc de participar segons les meves pos-
sibilitats a la renovació de la vida eclesial?

3. ¿Tinc una fe oberta a les noves pos-
sibilitats, tot cercant una unitat i un amor 
més grans entre els cristians, obrint nous 
camins per als joves, o bé em tanco en una 
visió sectària de l’Església i menyspreo els 
qui no pensen com jo?

4. ¿Estimo els pastors de la comunitat 
cristiana? ¿Els ajudo en les seves dificul-
tats i em sento solidari del seu sofriment 
per fer present Jesús entre els homes?

5. ¿És ferma la meva fe? ¿Procuro tenir 
una formació cristiana d’acord amb les exi-
gències del món d’avui, fent conèixer Jesu-
crist als meus germans?

 
III. Amor al proïsme
1. ¿Estimo de debò els altres, comen-

çant pels de la pròpia família (el meu còn-
juge, els meus fills, els meus pares, els 
meus germans...)? ¿Desitjo de debò el seu 
bé? ¿Sé «perdre temps» en profit d’ells?

2. ¿Estic disposat sempre a compren-
dre’ls i a perdonar-los? ¿Faig tots els pos-
sibles perquè a través del meu comporta-
ment aprenguin a conèixer més Déu? ¿Què 
faig per estalviar-los sofriments? ¿Ja irra-
dio alegria al meu voltant? ¿Guardo rancú-
nia infinitament?
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7 per la seva gran misericòrdia ens perdoni 

els pecats i ens alliberi de qualsevol mal.
Tothom diu: Pare nostre...
Oh Déu, que en els sagraments ens heu 

donat un remei adient a la nostra feblesa, 
feu que manifestem en la vida el goig de 
sentir-nos restablerts per la vostra miseri-
còrdia. Per Crist, Senyor nostre.

Confessió i absolució individual.
Ara té lloc la confessió i absolució indi-

vidual. Cada penitent s’acosta als preveres 
i confessen cadascú els propis pecats, de 
forma breu. Si hi ha un nombre considera-
ble de penitents, en aquesta fórmula II del 
sagrament de la Penitència es recomana 
que els confessors esperin drets els peni-
tents en els llocs adients, convenientment 
separats els uns dels altres, i els penitents 
s’hi acosten. Per assegurar l’agilitat de les 
confessions, cal que mentre un fidel es con-
fessa ja estigui a punt el següent, però evi-
tant una fila semblant a la de la processó de 
la comunió, i assegurant la distància conve-
nient entre el penitent que es confessa i el 
següent. No és aquest el moment per a la 
direcció espiritual, el confessor convidarà 
els penitents que ho desitgin a tenir una 
conversa més llarga en un altre moment. 
El confessor dóna l’absolució sacramental 
de forma individual a cada penitent amb la 
fórmula establerta. Durant la confessió es 
pot posar música que ajudi a la pregària i 
a mantenir la discreció de les confessions.

Sense excloure la conveniència de pro-
posar una obra penitencial a cada penitent, 
especialment a aquells a qui el confessor 
consideri particularment, es pot proposar 
una obra penitencial comunitària: 

Germanes i germans, el papa Francesc 
ens convida a meditar sobre les Obres de 
Misericòrdia com una manera privilegiada 

Preguem humilment el Senyor mise-
ricordiós perquè ell, que purifica els cors 
dels qui es confessen pecadors i allibera 
de tota culpa els qui se n’acusen, ens gua-
reixi les ferides i ens perdoni els pecats. 
Responguem a cada invocació: Senyor, 
tingueu pietat.

Un lector llegeix aquestes invocacions, 
i tothom respon cantant (o resant) el “Se-
nyor, tingueu pietat”:
	Vós, que heu estat ungit per portar 

la Bona Nova als desvalguts i confortar els 
cors penedits. Senyor, tingueu pietat. Se-
nyor, tingueu pietat...
	Vós, que no heu vingut a cridar els 

justos sinó els pecadors. Senyor, tingueu 
pietat...
	Vós, que no defugíreu de tractar amb 

publicans i pecadors. Senyor, tingueu pie-
tat...
	Vós, que us carregàreu a les vostres 

espatlles l’ovella perduda i la retornàreu al 
ramat. Senyor, tingueu pietat...
	Vós, que no condemnàreu la dona 

adúltera i l’acomiadàreu en pau. Senyor, 
tingueu pietat...
	Vós, que cridàreu Zaqueu, el publicà, 

a la conversió i a una vida nova. Senyor, 
tingueu pietat...
	Vós, que a la creu donàreu la vida per 

nosaltres. Senyor, tingueu pietat...
	Vós, que seieu a la dreta del Pare, 

intercedint per nosaltres. Senyor, tingueu 
pietat...

Preguem ara Déu, el nostre Pare. Ell és 
el Déu compassiu i benigne, lent per al càs-
tig, ric en el perdó; ell perdona les culpes 
i guareix de tota malaltia; ell conforta els 
cors desfets i embena les nostres ferides. A 
ell, doncs, que és tot amor envers els seus 
fills, ens adrecem amb les mateixes parau-
les que Jesucrist ens va ensenyar, perquè 
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   la paraula que diguéreu a la samarita-
na: Si sabessis el do de Déu!

Vós sou el rostre visible del Pare invisible,
   del Déu que manifesta la seva omni-

potència sobretot amb el perdó i la mise-
ricòrdia:

   feu que, en el món, l’Església sigui el 
rostre visible de vós,

   el seu Senyor, ressuscitat i gloriós.
Vós heu volgut que també els vostres 

ministres fossin revestits de debilitat
   perquè sentin sincera compassió pels 

qui estan en la ignorància o en l’error:
   feu que qui s’acosti a un d’ells se senti 

esperat, estimat i perdonat per Déu.
Envieu el vostre Esperit i consagreu-nos 

a tots amb la seva unció
   perquè el Jubileu de la Misericòrdia 

sigui un any de gràcia del Senyor
   i la seva Església pugui, amb entusi-

asme renovat, portar la Bona Nova als po-
bres,

   proclamar la llibertat als presoners i 
oprimits i restituir la vista als cecs.

Us ho demanem per intercessió de Ma-
ria, Mare de Misericòrdia,

   A vós que viviu i regneu amb el Pare 
i l’Esperit Sant pels segles dels segles. 
Amén.

Ritu de conclusió.
El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el 

vostre Esperit.
Que ens beneeixi el Pare, que ens ha 

engendrat per a la vida eterna. Amén.
Que ens salvi el Fill, que per nosaltres 

ha mort i ressuscitat. Amén.
Que ens santifiqui l’Esperit Sant, vessat 

en els nostres cors, que ens guia pel camí 
de la veritat. Amén.

Que us beneeixi Déu misericordiós 
Pare, Fill + i Esperit Sant. Amén.

d’esdevenir en la nostra vida “misericordi-
osos com el Pare”. Aquestes obres són ac-
cions caritatives mitjançant les quals aju-
dem el proïsme en les seves necessitats 
corporals i espirituals. També avui poden 
esdevenir per a tots un programa d’acció 
i d’amor ben actual que us pot servir per 
viure el do de la misericòrdia que hem re-
but, i també per a obra penitencial d’agra-
ïment per la gràcia del perdó que acabem 
de rebre. Comprometem-nos, doncs, a viu-
re més i millor aquestes obres en la nostra 
vida de cada dia.

Acabem la nostra celebració llegint junts 
la Pregària de l’Any Sant de la Misericòrdia 
que ens proposa el papa Francesc, com una 
acció de gràcies per la misericòrdia rebuda, 
tot confiant que ella mateixa ens impulsa-
rà també a ser nosaltres cada vegada més 
“misericordiosos com el Pare del cel”.

Es pot repartir a cadascú l’estampa amb 
la Pregària de l’Any Sant de la Misericòrdia 
editada pel CPL, o també la que ha publi-
cat la Conferència Episcopal Tarraconense 
que inclou també la llista de les Obres de 
Misericòrdia, o el text fotocopiat. Aquí la 
reproduïm també. Així doncs, tots alhora, 
resem aquesta oració.

Senyor Jesucrist, vós ens heu ensenyat 
a ser misericordiosos com el Pare del cel,

   i ens heu dit que qui us veu a vós, el 
veu també a ell.

Mostreu-nos el vostre rostre i obtin-
drem la salvació.

La vostra mirada plena d’amor alliberà 
Zaqueu i Mateu de l’esclavatge del diner;

   l’adúltera i la Magdalena, de buscar la 
felicitat només en una criatura;

   va fer plorar Pere després de la traïció, 
i assegurà el Paradís al lladre penedit.

   Feu que cadascú de nosaltres escolti 
com a pròpia
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7 - Església parroquial de Sant Esteve 

(Granollers, Vallès Oriental)

Arxidiòcesi de Tarragona:
- Catedral de Tarragona
- Santuari de la Mare de Déu de Miseri-

còrdia (Reus, Alt Camp)
- Santuari de la Mare de Déu de Mont-

serrat (Montferri, Baix Camp)
- Santuari de la Mare de Déu de la Ser-

ra (Montblanc, Conca de Barberà)

Bisbat de Girona:
-  Catedral de Girona
-  Basílica de Sant Feliu (Girona)
- Basílica de Santa Maria (Castelló 

d’Empúries, Alt Empordà)
-  Església del monestir de Santa Maria 

de Solius (Baix Empordà)
-  Església parroquial de Santa Coloma 

de Farners (la Selva)
-  Santuari de la Mare de Déu de la Mi-

sericòrdia (Canet de Mar, Maresme)
-  Santuari de la Mare de Déu de la Font 

Santa (Jafre, Baix Empordà)
-  Santuari de la Mare de Déu del Collell 

(Pla de l’Estany)
-  Santuari de la Mare de Déu dels Àn-

gels (Gironès)
-  Santuari de la Mare de Déu del Tura 

(Olot, la Garrotxa)
-  Santuari de la Mare de Déu de la Sa-

lut (Terrades, Alt Empordà)
- Santuari de la Mare de Déu del Vilar 

(Blanes, la Selva)
- Santuari de la Mare de Déu del Mont 

(Alt Empordà)

Bisbat de Lleida:
- Catedral de Lleida
- Església de Nostra Senyora de Gràcia 

(La Granadella, Les Garrigues)

Germanes i germans, el Senyor us ha 
perdonat. Ara, doncs, sigueu misericordi-
osos com ho és el Pare. Aneu-vos-en en 
pau. Donem gràcies a Déu.

Cant final: Enaltiu el Senyor (MD-46); 
La bondat i l’amor del Senyor (MD-50); 
Cantarem al Senyor cants de joia (MD-54); 
Victòria, tu regnaràs (MD-542).

Llista dels temples jubilars als bisbats de 
Catalunya amb motiu de l’Any Sant de la 
Misericòrdia

Durant el Jubileu de la Misericòrdia, tots 
els fidels podran rebre el do de la indul-
gència pelegrinant i travessant la Porta 
santa en un d’aquests temples establerts 
per a cada bisbat, a més de les altres dis-
posicions: participar de l’Eucaristia, rebre 
el sagrament del Perdó (aquest dia o en un 
dels dies propers), recitar la Professió de 
fe i pregar per les intencions del sant pare 
(vegeu explicació al final del llistat).

Arxidiòcesi de Barcelona:
-  Catedral de Barcelona
-  Basílica de la Mare de Déu de la Mer-

cè (Barcelona)
-  Basílica del Sagrat Cor del Tibidabo 

(Barcelona)
-  Basílica de Santa Maria (Mataró, Ma-

resme)

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat:
-  Catedral de Sant Llorenç (Sant Feliu 

de Llobregat)
- Monestir de Santa Maria de Montser-

rat 
Bisbat de Terrassa:
-  Catedral del Sant Esperit de Terrassa
-  Santuari de la Mare de Déu de la Sa-

lut (Sabadell, Vallès Occidental)
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

santedat de l’Església que dóna a tots de 
prendre part en els beneficis de la redemp-
ció de Crist, per tal que el perdó arribi fins 
a les extremes conseqüències amb què 
assoleix l’amor de Déu. Visquem intensa-
ment el Jubileu demanant al Pare el perdó 
dels pecats i la dispensació de la seva in-
dulgència misericordiosa” (Papa Francesc, 
Misericordiae Vultus n.22, 11-IV-2015).

“Desitjo que la indulgència jubilar arribi 
a cadascú com a genuïna experiència de 
la misericòrdia de Déu, la qual va a l’en-
contre de tots amb el rostre del Pare que 
acull i perdona, oblidant completament el 
pecat comès. Per viure i obtenir la indul-
gència els fidels són cridats a realitzar un 
breu pelegrinatge cap a la Porta Santa, 
oberta en cada catedral o a les esglésies 
establertes pel bisbe diocesà i en les qua-
tre basíliques papals a Roma, com a signe 
del desig profund d’autèntica conversió... 
És important que aquest moment estigui 
unit, primer que res, al Sagrament de la 
Reconciliació i a la celebració de la santa 
Eucaristia amb un reflexió sobre la miseri-
còrdia. Serà necessari acompanyar aques-
tes celebracions amb la professió de fe i 
amb la pregària per mi i per les intencions 
que porto en el cor per al bé de l’Església i 
de tot el món” (Papa Francesc, carta sobre 
el Jubileu, 1-IX-2015).

Bisbat de Solsona:
- Catedral de Solsona

Bisbat de Tortosa:
- Catedral de Tortosa

Bisbat d’Urgell:
- Catedral de Santa Maria (la Seu d’Ur-

gell)
- Santuari de la Mare de Déu de Núria 

(Ripollès)
- Basílica del Sant Crist (Balaguer, La 

Noguera)
- Basílica de la Mare de Déu de Vallde-

flors (Tremp, Pallars Jussà)
- Santuari de la Mare de Déu de Merit-

xell (Andorra)

Bisbat de Vic:
- Catedral de Vic

“El Jubileu comporta també la referèn-
cia a la indulgència. En l’Any Sant de la Mi-
sericòrdia adquireix una rellevància parti-
cular. El perdó de Déu pels nostres pecats 
no coneix límits... En el sagrament de la 
Reconciliació, Déu perdona els pecats, que 
realment queden cancel·lats; i, tanmateix, 
roman l’empremta negativa que els pecats 
tenen en els nostres comportaments i en 
els nostres pensaments. La misericòrdia 
de Déu és fins i tot més forta que això. Ella 
esdevé indulgència del Pare que a través 
de l’Esposa de Crist arriba al pecador per-
donat i l’allibera de tot residu de la con-
seqüència del pecat, habilitant-lo a obrar 
amb caritat, a créixer en l’amor més aviat 
que recaure en el pecat... Viure la indul-
gència en l’Any Sant significa acostar-se 
a la misericòrdia del Pare amb la certesa 
que el seu perdó s’estén sobre tota la vida 
del creient. Indulgència és experimentar la 
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7 d’Ecumenisme de l’Església Evangèlica de 

Catalunya; el P. Constantin Toader, prevere 
de l’Església Ortodoxa Patriarcat de Roma-
nia; el P. Diaca José Santos, de l’Església 
Ortodoxa Patriarcat de Sèrbia; Mn. Xavier 
Artigas DP i Mn. Genís Sans DP, de la De-
legació d’Ecumenisme; i Mn. Josep Maria 
Gómez, delegat per al Diaconat Perma-
nent. El pastor Felip Carmona va excusar 
la seva assistència per problemes de sa-
lut, però ens va recolzar espiritualment 
amb la seva pregària. Van assistir-hi fidels 
i alguns preveres de la diòcesi. Com cada 
any, la Coral Masquefa, va amenitzar la 
celebració amb els cants, acabant com és 
costum amb l’Himne Acatist a la Mare de 
Déu, del segle V, propi de l’Església Orto-
doxa Bizantina.

Setmana de pregària per la unitat del 
cristians

Proclameu la grandesa del Senyor.
Aquest ha estat el lema que ha inspirat 
tota la Setmana de Pregària per la Unitat 
dels Cristians, del 18 al 25 de gener. El dis-
sabte 16 de gener, a les 17.30 h, el delegat 
d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses 
de la nostra diòcesi va intervenir en un 
acte a la Sala Capitular de la Catedral del 
Sant Esperit de Terrassa, juntament amb 
la pastora Ruth Giordano. Després de la 
ponència, que duia per títol «Misericòr-
dia i ecumenisme», es va obrir un debat, 
moderat pel delegat d’Ecumenisme del 
Bisbat de Terrassa, Mn. Josep Esplugas. El 
divendres 22 de gener, a les 19.00 h, a la 
Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de 
Llobregat va tenir lloc una pregària per la 
plena reconciliació de les diferents confes-
sions cristianes. En aquest cinquè dia de 
la Setmana es tenia com a referència «La 
fraternitat dels Apòstols» i es va escoltar 
la frase de Jesús a l’Evangeli segons sant 
Joan: «Tothom coneixerà que sou dei-
xebles meus per l’amor que us tindreu 
entre vosaltres». L’acte va estar presidit 
pel bisbe Agustí i van assistir-hi Mn. Joan 
Pere Pulido, secretari general i canceller; 
la pastora Marta López Ballalta, delegada 

[ ]Ecumenisme
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pacitat per canviar les coses, construir la 
casa comuna, on cada ésser viu, cada és-
ser humà, trobi el seu lloc i sigui valorat 
per si mateix i pugui donar glòria a Déu 
amb la seva existència. 

Des de Mans Unides et convidem a 
participar en la construcció d’aquest fu-
tur: “Planta-li cara, a la fam: sembra”. Ens 
proposem sembrar bones llavors, bona 
terra, bona aigua, sembrar capacitats per 
exercitar els nostres drets i treballar en 
modes productius sostenibles, promoure 
la responsabilitat i cooperació dels estats 
davant el problema de la fam i, sobretot, 
sembrar en nosaltres mateixos actituds i 
estils de vida solidaris amb tota la família 
humana i amb la casa que ens acull.

Estem cridats a sembrar vida, dignitat, 
a superar la injustícia, a enderrocar les es-
tructures que oprimeixen les persones i la 
creació, a recórrer nous camins de solida-
ritat universal.

Projecte Mans Unides Sant Feliu de Llo-
bregat: Programa mòbil d’atenció primària 
de salut

El projecte es localitza a l’Estat de Kar-
nataka, a 10 pobles del districte de Chik-
magalur. Els beneficiaris són els treballa-
dors de les plantacions de cafè (i les seves 
famílies), que només solen tenir treball du-
rant dos o tres mesos a l’any o propietaris 
de petites explotacions familiars. 

L’Estat de Karnataka té un índex de 
mortalitat infantil del 5,5% de nascuts 
vius. El 40% de la mortalitat perinatal està 
relacionada amb l’anèmia de les mares du-
rant l’embaràs. Les adolescents sovint te-
nen problemes psicosocials que es deuen 
a abusos i depressió, la qual cosa les porta 
a abandonar l’escola.

L’anèmia és major entre nens i ado-
lescents. El 65% dels nens menors de 5 

Campanya de Mans Unides 2016

Llums d’esperança

El 2015, l’Església ens ha regalat tres do-
cuments que ens han obert les portes de 
l’esperança: l’encíclica Laudato si’ del papa 
Francesc, que ens parla de la cura de la casa 
comuna, la Terra; la Misericordiae vultus, 
sobre la convocatòria del Jubileu extraordi-
nari de la Misericòrdia; i Església, servido-
ra dels pobres, la Instrucció pastoral de la 
Conferència Episcopal Espanyola sobre la 
crisi i el compromís social de l’Església.

Són missatges oportuns que ens plan-
tegen la necessitat de la implicació de 
tothom en els problemes comuns, que 
ens insten al diàleg i la cooperació, a la 
conversió ecològica, a l’acompanyament 
als empobrits, al servei als més febles, a 
la superació de l’individualisme. Propos-
tes per als diversos actors de la vida so-
cial, política, religiosa. Tots ells cridats a 
la responsabilitat, a l’acció constructiva, 
a tornar l’ètica a l’economia, a superar les 
greus desigualtats i a promoure estils de 
vida menys consumistes i més solidaris. 

Ens recorden que en un moment de la 
història ple de desafiaments que posen 
en risc la vida de milions de persones i del 
mateix planeta, la humanitat encara té ca-

[ ]Evangelització i 
Apostolat 
Seglar
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7 La contribució local representa una 

quarta part del cost total, La clínica mòbil 
serà gestionada per un equip mèdic itine-
rant que comptarà amb el suport logístic 
de l’Hospital de Chikmagalur. 

Els beneficiaris directes seran les 3.863 
persones que formen la població dels 10 
pobles on es durà a terme el projecte. 

Pressupost: 77.235 euros
Responsable del projecte: Gna. Lucy 

John 
(Germanes de la Santa Creu / Holy 

Cross Hospital)

anys estan per sota del pes normal. La 
falta de conscienciació i coneixement de 
com alimentar-los, contribueix a la pobra 
nutrició. Només estan vacunats el 78% 
dels infants que viuen als pobles. L’índex 
d’analfabetisme és del 15% entre els ho-
mes però gairebé el doble entre les dones 
(27%). 

Hi ha una forta immigració des dels 
estats del nord per trobar treball en les 
èpoques puntes dels cafetars. L’índex 
d’analfabetisme d’aquesta població que 
arriba és encara més elevat. L’alcoholis-
me representa una xacra crònica des de fa 
més de 50 anys per la facilitat de produir 
localment les begudes a preus molt bai-
xos. Afecta no només l’individu sinó el seu 
entorn, família, amics i la societat en gene-
ral. Entre els joves, la meitat de les morts 
que es produeixen per accidents, homici-
dis i suïcidis són degudes a l’alcohol.

S’estima que el 40% de la població 
d’Índia està infectada amb el bacteri de la 
tuberculosi. Es donen també nombrosos 
casos de dengue i de malària. Cal un esforç 
encara més gran per reduir la mortalitat. 

Les religioses de la Santa Creu han 
constatat que la gent que acudeix a l’hos-
pital de Chikmagalur arriba des d’una àm-
plia àrea de la zona dels cafetars. Per això, 
a instàncies dels beneficiaris, han pensat 
a atendre’ls en els seus pobles mitjançant 
una clínica mòbil i conscienciar-los en te-
mes bàsics de nutrició infantil, salut i pre-
venció de malalties. 

Demanen la col·laboració econòmica de 
Mans Unides per a la compra i equipament 
de la clínica mòbil, així com per a altres 
despeses derivades de les activitats de 
conscienciació de la població i dels pro-
grames de formació dels treballadors sa-
nitaris locals. 
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7 renovat en l’Any jubilar de la Misericòrdia, 

al qual ens convida a participar-hi el papa 
Francesc.

Després de l’Eucaristia, en un restau-
rant proper a la catedral, es va compartir el 
sopar i, en la sobretaula, Mons Josep-Àn-
gel Saiz, va lliurar un diploma a Mn. Sebas-
tià Payà i Sánchez, de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, amb motiu del XXV ani-
versari de la seva ordenació diaconal i en 
atenció a la tasca feta en el seu ministeri.

Celebració patronal dels diaques 

La festa dels màrtirs sant Fructuós, bisbe, i 
dels seus diaques sant Auguri i sant Eulo-
gi, acull, -cada any-, els diaques de Barce-
lona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, en 
una de les diòcesis, de manera rotatòria. 
Enguany ha estat a la S.E. Catedral Basíli-
ca, del Sant Esperit de Terrassa.

La trobada es va iniciar a la Catedral 
Basílica del Sant Esperit de Terrassa, a les 
vuit del vespre, amb la celebració de l’Eu-
caristia presidida per Mons, Josep-Àngel 
Saiz i Meneses, bisbe de Terrassa, conce-
lebrada amb Mn. Fidel Catalan, Secretari 
general i Canceller, Mn Manuel Coronado 
Portillo, Secretari personal del bisbe, Mn 
Josep Serra, president de la Comissió per 
al Diaconat permanent i els ministeris laï-
cals, amb altres preveres i diaques de les 
tres diòcesis que configuren la Província 
eclesiàstica, de les esposes dels diaques, 
dels candidats al diaconat i fidels de la ca-
tedral. En l’homilia Mons Josep-Àngel, va 
incidir en aspectes del ministeri diaconal 
lligats a la Litúrgia, i la Paraula, però va 
posar l’accent, d’una manera molt especi-
al en la tasca social de l’Església i el testi-
moniatge que des d’aquest àmbit, donen i 
han de donar els diaques, en clau missio-
nera i evangelitzadora, que pren un sentit 

[ ]Província 
Eclesiàstica de 
Barcelona
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gratòria a Europa, a Espanya i a Catalunya 
i quin és el treball que Càritas porta a ter-
me en relació a aquesta emergència huma-
nitària. S’han fet propostes encaminades 
a l’ajut als desplaçats i refugiats, especi-
alment en els països d’origen d’aquestes 
persones, així com també en aquells paï-
sos que reben una major afluència migra-
tòria. 

4. El coordinador del Secretariat Interdi-
ocesà de Joventut (SIJ), Mn. Bruno Bérchez 
i la secretària del SIJ, Sra. Sílvia Ruzo, jun-
tament amb Mons. Francesc Pardo, han 
presentat el projecte de la Jornada Mundi-
al de la Joventut (JMJ), que se celebrarà a 
Cracòvia del 24 al 31 de juliol, i de quina 
manera les delegacions diocesanes par-
ticiparan en aquest important esdeveni-
ment eclesial. Els bisbes animen els joves 
catalans a participar-hi, per conèixer al-
guns dels llocs més emblemàtics de la his-
tòria cristiana de Polònia i prendre part en 
la JMJ amb el papa Francesc i amb milers 
de joves que s’hi trobaran d’arreu del món.

5. Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, 
ha presentat el programa de la Jornada 
Presbiteral que se celebrarà a Vic el proper 
11 d’abril de 2016, en ocasió del centenari 
de la mort del Venerable Dr. Josep Torras i 
Bages. El Cardenal Beniamino Stella, pre-
fecte de la Congregació per al Clergat, pro-
nunciarà la conferència i presidirà l’Euca-
ristia a la catedral. Els bisbes conviden els 
preveres i diaques a participar en aquesta 
Jornada, emmarcada també en l’Any Sant 
de la Misericòrdia.

6. Mons. Joan Enric Vives, responsable 
de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia 
(CIL), ha informat que la Congregació per 
al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments 
ha donat el vistiplau a la nova edició de la 
Litúrgia de les Hores en català, que s’ha 

Comunicat de la reunió n. 217

Tiana, 17-2-2017

1. Els dies 16 i 17 de febrer de 2016 ha tin-
gut lloc la reunió núm. 217 de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense (CET) a la Casa 
d’Espiritualitat «Maria Immaculada» de Ti-
ana. La reunió ha estat presidida per Mons. 
Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarra-
gona. Ha excusat la seva assistència el bis-
be Sebastià Taltavull. Per primera vegada 
ha participat a la reunió de la CET Mons. 
Joan Josep Omella que, com a arquebisbe 
de Barcelona, n’és el vicepresident.

2. Els bisbes expressen la seva joia pel 
nomenament del P. Manuel Nin, monjo de 
Montserrat, fill de El Vendrell, com a Exarca 
(bisbe) dels catòlics grecs de ritus bizantí 
amb residència a Atenes, i preguen pel 
bon desenvolupament del servei eclesial 
que li ha estat encomanat. El P. Nin rebrà 
l’ordenació episcopal el proper 15 d’abril 
a la Basílica papal de Sant Pau Extramurs 
de Roma.

3. La Dra. Carme Borbonès, presidenta 
de Càritas Catalunya i la Gna. Adoració Pu-
jadas, directora de Càritas Diocesana de 
Vic i responsable de la Comissió d’Immi-
gració de Càritas Catalunya, han exposat 
als bisbes la situació actual de la crisi mi-

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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7 la Misericòrdia»; i Dr. Salvador Pié-Ninot, 

«Les obres de misericòrdia».
11. Els bisbes han reflexionat sobre les 

notícies aparegudes aquests dies passats 
relacionades amb dues escoles i han apro-
vat la següent

Nota
Davant les denúncies d’abusos a me-

nors en alguns centres educatius de Ca-
talunya, de titularitat catòlica, que s’han 
fet públiques recentment, els Bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense reite-
rem la nostra total condemna a qualsevol 
abús, de qualsevol tipus, comès contra un 
infant o un menor d’edat. 

El papa Francesc, com els seus immedi-
ats predecessors, ha repetit diverses vega-
des aquesta condemna i ha manifestat la 
seva proximitat a les víctimes. En comunió 
plena amb ell, ens comprometem a lluitar 
contra aquesta plaga que destrueix tantes 
infanteses.

Les normes de l’Església són clares. Ens 
demanen actuar amb rapidesa i decisió 
davant les denúncies, garantir la transpa-
rència i actuar amb tolerància zero. Entre 
altres mesures, seguint les indicacions de 
la Santa Seu, s’han d’apartar cautelarment 
de les seves funcions les persones acusa-
des i oferir tota la col·laboració a l’acció de 
la justícia i a les autoritats civils. 

L’Església ofereix tot el seu suport, 
atenció, escolta i acompanyament a les 
víctimes dels abusos, fins i tot en el cas de 
delictes que poden estar prescrits penal-
ment. La Pontifícia Comissió per a la Pro-
tecció dels Menors, els darrers anys, ha 
realitzat una important tasca de promoció 
dels drets dels menors i de prevenció dels 
abusos en tots els àmbits, i especialment 
en aquells països amb menys sensibilitat 

revisat d’acord amb les instruccions de la 
Santa Seu per a la deguda aplicació del 
Concili Vaticà II.

7. Els bisbes han designat Mons. Joan 
Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, 
com a bisbe delegat a Càritas Catalunya 
i responsable de l’àrea de Pastoral Social 
de la CET. També han designat Mons. Jau-
me Pujol com a president del Centre d’Es-
tudis Pastorals (CEP).

8. Mons. Joan Enric Vives, secretari de 
la CET, ha presentat als bisbes el Balanç 
econòmic de l’any 2015 i el Pressupost de 
l’any 2016 del Fons Comú Interdiocesà, els 
quals han estat estudiats i aprovats. 

9. Els bisbes han tractat també diverses 
qüestions relatives a l’Any Sant de la Mise-
ricòrdia, com ara l’obertura de les portes 
santes de les catedrals, el nomenament de 
23 preveres diocesans i religiosos de les 
diòcesis catalanes com a missioners de la 
misericòrdia, o les publicacions aparegu-
des fins ara. 

10. La Misericòrdia ha estat el tema de 
la XXVII reunió de treball de la CET amb els 
professors de l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià, integrat per la Facultat de Teologia 
de Catalunya, la Facultat de Filosofia de 
Catalunya i la Facultat Antoni Gaudí d’His-
tòria de l’Església, Arqueologia i Arts Cris-
tianes. Hi han assistit el rector de l’Ateneu 
Sant Pacià, Dr. Armand Puig i Tàrrech, els 
vicerectors Dr. Santiago Bueno i Dr. Ramon 
Corts, i els degans de les tres facultats, Dr. 
Joan Planellas, Dr. Jaume Aymar i Dr. David 
Abadias. Les ponències han anat a càrrec 
dels professors Dra. Rosa Ribas, «La mise-
ricòrdia en l’art»; Dr. Carles Llinàs, «Arrels 
antropològiques de la misericòrdia»; Dr. 
Gaspar Mora, «Algunes reflexions teològi-
ques sobre la misericòrdia»; Dr. Joan Pla-
nellas, «La Indulgència en l’Any Sant de 
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Nota final de la 237º reunión de la Comi-
sión Permanente de la CEE

La Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado su 
237º reunión en la Casa de la Iglesia, en 
Madrid, los días 23 y 24 de febrero de 
2016.

El arzobispo de Pamplona y obispo de 
Tudela, Mons. Francisco Pérez González, 
y el arzobispo de Burgos, Mons. Fidel He-
rráez Vegas, han participado por primera 
vez en la reunión de la Comisión Perma-
nente para el trienio 2014-2017. Mons. 
Pérez González se incorpora en represen-
tación de la provincia eclesiástica de Pam-
plona, al quedar ésta sin representación 
por el nombramiento de Mons. Juan José 
Omella Omella como arzobispo de Barce-
lona. Por su parte, Mons. Herráez Vegas 
representa a la provincia eclesiástica de 
Burgos, tras su toma de posesión el 28 de 
noviembre de 2015.

Los obispos han dialogado sobre distin-
tos temas:

• El Presidente de la Comisión Episco-
pal para la Doctrina de la Fe, Mons. Adolfo 
González Montes, ha presentado el borra-
dor del documento “Jesucristo, Salvador 
del hombre y Esperanza del mundo”. El 
texto, con las aportaciones de la Comisión 

sobre la protecció dels menors. Aquest 
també és el nostre compromís i el de tota 
l’Església present a Catalunya. 

Constatem que els Germans Maristes i 
altres institucions realitzen una tasca soci-
al i educativa amb centenars d’obres arreu 
del món i sempre s’han dedicat a l’atenció 
i a la promoció dels infants. Les Diòcesis 
amb seu a Catalunya ens hem beneficiat 
de la seva tasca. El treball de les comuni-
tats educatives, dels mestres i educadors, 
i dels pares i mares que fan confiança a 
aquestes Escoles, no pot quedar qüestio-
nat per aquests casos que tots deplorem 
i condemnem. De la mateixa manera, l’ex-
tensa xarxa d’institucions educatives que 
l’Església posa al servei de les famílies del 
país, creiem que no pot ser sotmesa a una 
permanent sospita. 

La prevenció dels abusos als menors és 
una qüestió molt greu que afecta l’àmbit 
escolar, però també afecta altres instituci-
ons educatives, de lleure, i també l’àmbit 
familiar. Totes les administracions, agents 
socials i institucions hem de comprome-
tre’ns en una acció efectiva que comporti 
una gran regeneració ètica i moral de la 
nostra societat.

Tiana, 17 de febrer de 2016.

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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7 ro la CEE convocó una Jornada de ayuno 

y oración en el comienzo de este Plan 
Pastoral. En estos días, la Comisión Per-
manente ha dialogado sobre su puesta 
en marcha, teniendo en cuenta el objeti-
vo concreto que el documento establece 
para este año 2016: “La Iglesia, anuncia-
dora y fermento del reino de Dios”. Así, 
en este primer año del Plan Pastoral, y en 
el marco del 50º aniversario de la CEE, se 
proponen una serie de acciones para re-
conocer lo que se está haciendo y poner 
a los órganos de la conferencia episcopal 
en estado de revisión, conversión y mi-
sión.

• El obispo de León, Mons. Julián López 
Martín, ha informado sobre el 51º Congre-
so Eucarístico Internacional que ha tenido 
lugar, del 24 al 31 de enero, en Cebú, Fili-
pinas, sobre el tema: “Cristo en ustedes, 
esperanza de gloria”. El prelado, como 
obispo delegado para los Congresos Euca-
rísticos, ha representado a la CEE.

Convenio Fundación ENDESA
La Comisión Permanente ha aprobado 

las ayudas concedidas con cargo al conve-
nio con la Fundación ENDESA para la ilumi-
nación de las siguientes catedrales y otros 
templos, por un total de218.170,00 €.

• Iglesia Conv. del Monasterio de Monte 
Sión, Barcelona

• Catedral de Ntra. Sra. de la Merced, 
Huelva

• Iglesia Parroquial de Santa María, Ori-
huela (Alicante)

• Colegiata de Pastrana (Guadalajara)
• Iglesia de San Jaime Apóstol, Riudoms 

(Tarragona)
• Iglesia de San Miguel Arcángel, Mont-

blanc (Tarragona)
• Catedral de Santa María, Vitoria-Gas-

teiz

Permanente, se presentará en la Asamblea 
Plenaria que tendrá lugar del 18 al 22 de 
abril.

• El director del departamento de Pas-
toral de Juventud, dentro de la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar, Raúl Ti-
najero, ha informado de los preparativos 
de la Jornada Mundial de la Juventud, que 
se celebrará el próximo mes de julio en 
Cracovia (Polonia). Desde este departa-
mento se está prestando un servicio de 
apoyo a las diócesis. Además están traba-
jando con distintos itinerarios para facili-
tar la participación de los jóvenes según 
sus respectivas posibilidades.

De momento, hay 21.000 preinscripcio-
nes. Con la CEE, ya están inscritos 7.000. 
Habrá también otras peregrinaciones en 
grupos diversos. Acudirán también 48 
obispos españoles.

• La Comisión Permanente ha aproba-
do los temas que la Conferencia Episcopal 
Española va a presentar a la secretaría 
general del Sínodo de los obispos como 
propuesta para poder ser debatidos en la 
próxima Asamblea General Ordinaria. Los 
obispos españoles han remitido sus apor-
taciones, así la Permanente ha elegido en-
tre los temas más sugeridos.

De momento no está fijada la fecha del 
próximo Sínodo, pero la Santa Sede, si-
guiendo un procedimiento habitual, ya ha 
pedido a distintas conferencias episcopa-
les, entre ellas a la CEE, sus aportaciones. 
Estas propuestas, unidas a la opinión del 
Consejo Ordinario de la secretaría general, 
se entregarán al Papa Francisco para que 
elija el tema que definitivamente se abor-
dará en la próximo Asamblea.

• La CVI Asamblea Plenaria (16-20 de 
noviembre de 2015) aprobó el nuevo Plan 
Pastoral 2016-2020. El pasado 22 de ene-
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Missatge per al Jubileu de la Misericòrdia 
dels joves

Vaticà, 6-1-2016

Créixer misericordiosos com el Pare
Benvolguts joves,
L’Església està vivint l’Any Sant de la 

Misericòrdia, un temps de gràcia, de pau, 
de conversió i d’alegria que concerneix a 
tots: grans i petits, propers i llunyans. No 
hi ha fronteres ni distàncies que puguin 
impedir que la misericòrdia del Pare arri-
bi a nosaltres i es faci present entre nos-
altres. Ara, la Porta Santa ja és oberta a 
Roma i a totes les diòcesis del món.

Aquest temps preciós també us ateny a 
vosaltres, benvolguts joves, i jo m’adreço 
a vosaltres per a convidar-vos a participar-
hi, a ser-ne protagonistes, descobrint que 
sou fills de Déu (cf. 1Jn 3,1). Voldria cridar-
vos un a un, voldria cridar-vos pel vostre 
nom, com ho fa Jesús cada dia, perquè sa-
beu bé que els vostres noms estan escrits 
al cel ( cf. Lc 10,20), estan gravats en el cor 
del Pare, que és el Cor misericordiós del 
qual neix tota reconciliació i dolcesa.

El Jubileu és tot un any en què cada mo-
ment és anomenat sant per tal que tota la 
nostra existència sigui santa. És una oca-
sió per a descobrir que viure com germans 

Temas de seguimiento y nombramientos
También se ha aprobado el temario de 

la CVII Asamblea Plenaria, que tendrá lu-
gar del 18 al 22 de abril. El orden del día 
se ha completado con las informaciones 
de los presidentes de las distintas comi-
siones; informaciones económicas y sobre 
diversos temas de seguimiento.

Además han aprobado los siguientes 
nombramientos:

– Mons. Ginés García Beltrán, obispo de 
Guadix, ha sido nombrado Consiliario de  
la Asociación Católica de Propagandistas.

– Sra. Dª. Rosa María Cenalmor Expósi-
to, laica de la Diócesis de Ávila, reelegida 
Presidente Nacional de la “Asociación de 
Caridad de San Vicente de Paul”.

– Sr. D. Manuel de los Reyes López, lai-
co de la Archidiócesis de Madrid, como 
Presidente de la Asociación de Profesiona-
les Sanitarios Cristianos (PROSAC).

– Rvdo. D. Juan Robles Diosdado, sacer-
dote diocesano de Salamanca, como Pre-
sidente de la Asociación de Sacerdotes de 
la O.C.S.H.A.

[ ]Santa Seu
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7 és una gran festa, la més bonica que pu-

guem somiar, la celebració sense fi que 
Jesús ens ha ensenyat a cantar a través del 
seu Esperit. El Jubileu és la festa a la qual 
Jesús convida a tots, sense distincions ni 
excepcions. Per això he volgut viure també 
amb vosaltres algunes jornades de pregà-
ria i de festa. Per tant, us espero el proper 
mes d’abril.

«Créixer misericordiosos com el Pare» és 
el títol del vostre Jubileu, però ho és també 
la pregària que fem per tots vosaltres, aco-
llint-vos en el nom de Jesús. Créixer mise-
ricordiós significa aprendre a ser valent en 
l’amor concret i desinteressat, comporta 
fer-se grans tant físicament com interior-
ment. Us esteu preparant per a ser cristians 
capaços de prendre decisions i gestos va-
lents, capaços de construir cada dia, fins i 
tot en les petites coses, un món de pau.

La vostra edat és una etapa de canvis 
increïbles, en la qual tot sembla possible 
i impossible al mateix temps. Us reitero 
amb insistència: «Romangueu estables 
en el camí de la fe amb una esperança 
ferma en el Senyor. Aquí hi ha el secrets 
del nostre camí. Ell ens dóna el valor per 
a caminar a contracorrent. Ho esteu escol-
tant, joves: caminar contracorrent. Això fa 
bé al cor, però cal ser valents per anar con-
tracorrent i ell ens dóna aquesta força. […] 
Amb ell podem fer coses grans i sentirem 
el goig de ser deixebles seus, testimonis 
seus. Aposteu pels grans ideals, per les 
coses grans. Els cristians no hem estat 
escollits pel Senyor per a petiteses. Hem 
d’anar sempre més enllà, envers les coses 
grans. Joves, poseu en joc la vostra vida 
per ideals grans » (Homilia en la missa de 
confirmació, 28 d’abril de 2013).

No m’oblido de vosaltres, nois i noies 
que viviu en situacions de guerra, de po-

bresa extrema, de penúries quotidianes, 
d’abandonament. No perdeu l’esperança, 
el Senyor té un gran somni que vol fer re-
alitat amb vosaltres. Els vostres amics i 
companys que viuen en condicions menys 
dramàtiques es recorden de vosaltres i es 
comprometen per tal que la pau i la justí-
cia arribin a tots. No cregueu les paraules 
d’odi i terror que es repeteixen sovint; al 
contrari, construïu noves amistats. Oferiu 
el vostre temps, preocupeu-vos sempre 
dels qui us demanen ajuda. Sigueu valents 
i aneu contracorrent, sigueu amics de Je-
sús, que és el Príncep de la Pau (cf. Is 9,6): 
«En ell tot parla de misericòrdia. Res en ell 
no està mancat de compassió» (Misericor-
diæ vultus, 8).

Ja sé que no tots podreu venir a Roma, 
però el Jubileu és veritablement per a tots i 
se celebrarà també a les vostres Esglésies 
locals. Tots esteu convidats a aquest mo-
ment d’alegria. No prepareu només motxi-
lles i pancartes, prepareu especialment el 
vostre cor i la vostra ment. Mediteu bé els 
desitjos que presentareu a Jesús en el sa-
grament de la reconciliació i de l’eucaristia 
que celebrarem junts. Quan travesseu la 
Porta Santa, recordeu que us comprome-
teu a fer santa la vostra vida, per a poder 
construir un món més just i fraternal.

Que el Senyor beneeixi cada un dels 
vostres passos vers la Porta Santa. Prego 
per vosaltres a l’Esperit Sant perquè us 
guiï i il·lumini. Que la Mare de Déu, que és 
Mare de tots, sigui per a vosaltres, per a 
les vostres famílies i per a tots els qui us 
ajuden a créixer en la bondat i la gràcia, 
una porta veritable de la Misericòrdia.

Francesc, papa.
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sed) que es té al si de les relacions conju-
gals i parentals.

L’aliança de Déu amb els homes: una 
història de misericòrdia

El misteri de la misericòrdia divina es 
revela al llarg de la història de l’aliança en-
tre Déu i el seu poble Israel. Déu, en efec-
te, es mostra sempre ric en misericòrdia, 
disposat a vessar en el seu poble, en cada 
circumstància, una tendresa i una compas-
sió visceral, especialment en els moments 
més dramàtics, quan la infidelitat trenca el 
vincle del Pacte i és precís ratificar l’alian-
ça de manera més estable en la justícia i la 
veritat. Aquí estem davant un autèntic dra-
ma d’amor, en el qual Déu desenvolupa el 
paper de pare i de marit traït, mentre Israel 
el de fill/filla i el d’esposa infidel. Són jus-
tament les imatges familiars –com en el cas 
d’Osees (cf. Os 1-2)– les que expressen fins 
a quin punt Déu desitja unir-se al seu poble.

Aquest drama d’amor assoleix el seu 
cim en el Fill fet home. En ell Déu vessa la 
seva il·limitada misericòrdia fins a tal punt 
que fa d’ell la “Misericòrdia encarnada” 
(Misericordiae vultus, 8). En efecte, com 
a home, Jesús de Natzaret és fill d’Israel a 
tots els efectes. I ho és fins a tal punt que 
encarna l’escolta perfecta de Déu que el 
Shemà requereix a tot jueu, i que encara 
avui és el cor de l’aliança de Déu amb Is-
rael: “Escolta, Israel: El Senyor és el nostre 
Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor, 
el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima 
i amb totes les forces” (Dt 6,4-5). El Fill de 
Déu és l’Espòs que fa qualsevol cosa per 
guanyar-se l’amor de la seva Esposa, amb 
qui està unit amb un amor incondicional, 
que es fa visible en les núpcies eternes 
amb ella.

Aquest és el cor del kerygma apostòlic, 
en el qual la misericòrdia divina ocupa un 

Missatge del papa Francesc per a la Qua-
resma 2016 

Vaticà, 4-10-2015

“El que jo vull és amor, i no sacrificis!” 
(Mt 9,13). Les obres de misericòrdia en el 
camí jubilar. Maria, icona d’una Església 
que evangelitza perquè és evangelitzada. 

A la Butlla de convocació del Jubileu 
vaig convidar que “la Quaresma d’aquest 
any Jubilar sigui viscuda amb major in-
tensitat, com a moment fort per celebrar i 
experimentar la misericòrdia de Déu” (Mi-
sericordiae vultus, 17). Amb la invitació a 
escoltar la Paraula de Déu i a participar en 
la iniciativa “24 hores per al Senyor” vaig 
voler fer èmfasi en la primacia de l’escol-
ta orant de la Paraula, especialment de la 
paraula profètica. La misericòrdia de Déu, 
en efecte, és un anunci al món: però cada 
cristià està cridat a experimentar en prime-
ra persona aquest anunci. Per això, en el 
temps de la Quaresma enviaré els Missio-
ners de la Misericòrdia, a fi que siguin per 
a tots un signe concret de la proximitat i 
del perdó de Déu.

Maria, després d’haver acollit la Bona 
Notícia que li dirigeix l’arcàngel Gabriel, 
canta profèticament al Magnificat la mi-
sericòrdia amb la qual Déu l’ha escollida. 
La Verge de Natzaret, promesa amb Josep, 
es converteix així en la icona perfecta de 
l’Església que evangelitza, perquè va ser 
i continua essent evangelitzada per obra 
de l’Esperit Sant, que va fer fecund el seu 
ventre virginal. En la tradició profètica, en 
la seva etimologia, la misericòrdia està es-
tretament vinculada, precisament amb les 
entranyes maternes (rahamim) i amb una 
bondat generosa, fidel i compassiva (he-
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7 de l’Evangeli, on els pobres són els privile-

giats de la misericòrdia divina” (ibíd., 15). 
En el pobre, en efecte, la carn de Crist “es 
fa de nou visible com a cos martiritzat, na-
frat, flagel·lat, desnodrit, en fugida..., per-
què nosaltres el reconeguem, el toquem i 
l’assistim amb cura” (ibíd.). És un misteri 
inaudit i escandalós la continuació en la 
història del sofriment de l’Anyell Innocent, 
esbarzer ardent d’amor gratuït davant el 
qual, com Moisès, només podem treure’ns 
les sandàlies (cf. Ex 3,5); més encara quan 
el pobre és el germà o la germana en Crist 
que pateixen a causa de la seva fe.

Davant aquest amor fort com la mort 
(cf. Ct. 8,6), el pobre més miserable és 
qui no accepta reconèixer-se com a tal. 
Creu que és ric, però en realitat és el més 
pobre dels pobres. Això és així perquè és 
esclau del pecat, que l’empeny a utilitzar 
la riquesa i el poder no per a servir Déu 
i els altres, sinó per a sufocar dins d’ell 
mateix l’íntima convicció que tampoc ell 
no és més que un pobre captaire. I quan 
més gran és el poder i la riquesa a la seva 
disposició, encara més gran pot arribar a 
ser aquest enganyós ofuscament. Arriba 
fins a tal punt que ni tan sols veu el po-
bre Llàtzer, que demana al portal de casa 
seva (cf. Lc 16,20-21), i que és figura de 
Crist que en els pobres demana la nostra 
conversió. Llàtzer és la possibilitat de con-
versió que Déu ens ofereix i que potser no 
veiem. I aquest ofuscament va acompa-
nyat d’un superb deliri d’omnipotència, en 
el qual ressona sinistrament el demoníac 
“sereu com Déu” (Gn 3,5) que és l’arrel de 
tot pecat. Aquest deliri també pot assumir 
formes socials i polítiques, com han mos-
trat els totalitarismes del segle XX, i com 
mostren avui les ideologies del pensament 
únic i de la tecnociència, que pretenen fer 

lloc central i fonamental. És “la bellesa de 
l’amor salvífic de Déu manifestat en Jesu-
crist mort i ressuscitat” (Exh. Ap. Evangelii 
gaudium, 36), el primer anunci que “sem-
pre hem de tornar a escoltar de diverses 
maneres i sempre hem de tornar a anun-
ciar d’una forma o d’una altra al llarg de 
la catequesi” (ibíd., 164). La Misericòrdia 
aleshores “expressa el comportament de 
Déu cap al pecador, oferint-li una ulterior 
possibilitat per examinar-se, convertir-se 
i creure” (Misericordiae vultus, 21), resta-
blint d’aquesta manera la relació amb ell. 
I, en Jesús crucificat, Déu vol atrapar el 
pecador fins i tot en la seva llunyania més 
extrema, justament allí on es va perdre i 
s’allunyà d’Ell. I això ho fa amb l’esperan-
ça de poder així, finalment, entendrir el cor 
endurit de la seva Esposa.

Les obres de misericòrdia
La misericòrdia de Déu transforma el 

cor de l’home fent-li experimentar un amor 
fidel, i el fa al seu torn capaç de misericòr-
dia. És sempre un miracle que la misericòr-
dia divina s’irradiï en la vida de cada un de 
nosaltres, impulsant-nos a estimar el pro-
ïsme i animant-nos a viure allò que la tra-
dició de l’Església anomena les obres de 
misericòrdia corporals i espirituals. Elles 
ens recorden que la nostra fe es tradueix 
en gestos concrets i quotidians, destinats 
a ajudar el nostre proïsme en el cos i en 
l’esperit, i sobre els quals serem jutjats: 
nodrir-lo, visitar-lo, consolar-lo i educar-lo. 
Per això, vaig expressar el meu desig que 
“el poble cristià reflexioni durant el Jubi-
leu sobre les obres de misericòrdia cor-
porals i espirituals. Serà una manera per 
despertar la nostra consciència, moltes 
vegades ensopida davant del drama de la 
pobresa, i per entrar encara més en el cor 
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abisme de solitud que és l’infern. Heus ací, 
doncs, que ressonen de nou per a ells, de 
la mateixa manera que per a tots nosal-
tres, les punyents paraules d’Abraham: 
“Ja tenen Moisès i els Profetes: que els es-
coltin” (Lc 16,29). Aquesta escolta activa 
ens prepararà de la millor manera possible 
per a celebrar la victòria definitiva sobre el 
pecat i sobre la mort de l’Espòs ja ressus-
citat, que desitja purificar la seva Esposa 
promesa, a l’espera de la seva vinguda.

No perdem aquest temps de Quaresma 
favorable per a la conversió. Ho demanem 
per la intercessió materna de la Verge Ma-
ria, que fou la primera que, enfront de la 
grandesa de la misericòrdia divina que va 
rebre gratuïtament, va confessar la seva 
pròpia petitesa (cf. Lc 1,48), reconeixent-
se com la humil esclava del Senyor (cf. Lc 
1,38).

Francesc, papa. 

Missatge del papa Francesc per a la 50ª 
Jornada Mundial de les Comunicacions 
Socials

Comunicació i misericòrdia: un encontre 
fecund

Vaticà, 24-1-2016

Benvolguts germans i germanes,
L’Any Sant de la Misericòrdia ens con-

vida a reflexionar sobre la relació entre 
la comunicació i la misericòrdia. Efectiva-
ment, l’Església, unida a Crist, encarnació 
viva de Déu misericordiós, està cridada a 
viure la misericòrdia com a tret distintiu de 
tot el seu ser i actuar. Allò que diem i com 
ho diem, cada paraula i cada gest hauria 
d’expressar la compassió, la tendresa i el 

que Déu sigui irrellevant i que l’home es 
redueixi a una massa per a utilitzar. I actu-
alment també poden mostrar-lo les estruc-
tures de pecat vinculades a un model fals 
de desenvolupament, basat en la idolatria 
dels diners, com a conseqüència del qual 
les persones i les societats més riques es 
tornen indiferents al destí dels pobres, a 
qui tanquen les seves portes, negant-se 
fins i tot a mirar-los.

La Quaresma d’aquest Any Jubilar, 
doncs, és per a tots un temps favorable 
per a sortir a la fi de la nostra alienació 
existencial gràcies a l’escolta de la Parau-
la i a les obres de misericòrdia. Mitjançant 
les corporals toquem la carn de Crist en 
els germans i germanes que necessiten 
ser nodrits, vestits, allotjats, visitats, men-
tre que les espirituals toquen més direc-
tament la nostra condició de pecadors: 
aconsellar, ensenyar, perdonar, amones-
tar, resar. Per tant, mai no hem de sepa-
rar les obres corporals de les espirituals. 
Precisament tocant en el miserable la carn 
de Jesús crucificat el pecador podrà rebre 
com a do la consciència que ell mateix és 
un pobre captaire. A través d’aquest camí 
també els “superbs”, els “poderosos” i 
els “rics”, dels quals parla el Magnificat, 
tenen la possibilitat d’adonar-se que són 
immerescudament estimats per Crist cru-
cificat, mort i ressuscitat per ells. Només 
en aquest amor hi ha la resposta a la set 
de felicitat i d’amor infinits que l’home  
–enganyant-se– creu poder omplir amb 
els ídols del saber, del poder i del posseir. 
Però sempre queda el perill que, a causa 
d’un tancar-se cada vegada més hermèti-
cament a Crist, que en el pobre continua 
cridant a la porta del seu cor, els superbs, 
els rics i els poderosos acabin per con-
demnar-se a si mateixos a caure en l’etern 
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7 Voldria, per tant, convidar les persones 

de bona voluntat a descobrir el poder de 
la misericòrdia de sanejar les relacions 
malmeses i de tornar a portar pau i har-
monia a les famílies i a les comunitats. 
Tots sabem de quina manera les velles fe-
rides i els ressentiments que arrosseguem 
poden atrapar les persones i impedir-los 
comunicar-se i reconciliar-se. Això val 
també per a les relacions entre els pobles. 
En tots aquests casos la misericòrdia és 
capaç d’activar una nova manera de par-
lar i dialogar, com tan eloqüentment ho va 
expressar Shakespeare: «La misericòrdia 
no és obligatòria, cau com la dolça pluja 
del cel sobre la terra que hi ha sota seu. 
És una doble benedicció: beneeix qui la 
concedeix i qui la rep» (El mercader de Ve-
nècia. Acte IV, Escena I).

Cal desitjar també que el llenguatge 
de la política i de la diplomàcia es deixi 
inspirar per la misericòrdia, que mai no 
dóna res per perdut. Faig una crida sobre-
tot a tots aquells que tenen responsabili-
tats institucionals, polítiques i de formar 
opinió pública, perquè estiguin sempre 
atents a la manera d’expressar-se quan es 
refereixen a qui pensa o actua de manera 
diferent, o a qui ha comès errors. És fàcil 
cedir a la temptació d’aprofitar aquestes 
situacions i alimentar d’aquesta manera 
les flames de la desconfiança, de la por i 
de l’odi. Es necessita, però, valentia per a 
orientar les persones cap a processos de 
reconciliació. I és precisament aquesta au-
dàcia positiva i creativa la que ofereix solu-
cions veritables a antics conflictes així com 
l’oportunitat de realitzar una pau durado-
ra. «Feliços els compassius perquè seran 
compadits. […] Feliços els qui treballen per 
la pau, perquè seran anomenats fills de 
Déu» (Mt 5,7.9).

perdó de Déu amb tots. L’amor, per la seva 
naturalesa, és comunicació, porta a l’ober-
tura, no a l’aïllament. I si el nostre cor i els 
nostres gestos estan animats per la cari-
tat, per l’amor diví, la nostra comunicació 
serà portadora de la força de Déu.

Com a fills de Déu estem cridats a co-
municar-nos amb tothom, sense exclusió. 
En particular, és característic del llenguat-
ge i de les accions de l’Església transme-
tre misericòrdia, per a tocar el cor de les 
persones i sostenir-les en el camí vers la 
plenitud de la vida, que Jesucrist, enviat 
pel Pare, ha vingut a portar a tots. Es tracta 
d’acollir en nosaltres i de difondre al nos-
tre voltant l’escalf de l’Església mare, de 
manera que Jesús sigui conegut i estimat, 
aquest escalf que dóna contingut a les pa-
raules de la fe i que encén, en la predicació 
i en el testimoniatge, l’«espurna» que els 
fa vius.

La comunicació té el poder de crear 
ponts, d’afavorir l’encontre i la inclusió, 
enriquint d’aquesta manera la societat. 
És bonic veure persones que s’afanyen a 
escollir amb cura les paraules i els gestos 
per a superar les incomprensions, guarir la 
memòria ferida i construir pau i harmonia. 
Les paraules poden construir ponts entre 
les persones, les famílies, els grups socials 
i els pobles. I això és possible tant en el 
món físic com en el digital. Per tant, que 
les paraules i les accions siguin apropia-
des per a ajudar-nos a sortir dels cercles 
viciosos de les condemnes i les venjances, 
que continuen emmascarant individus i 
nacions i que porten a expressar-se amb 
missatges d’odi. La paraula del cristià, 
però, es proposa fer créixer la comunió i, 
fins i tot quan ha de condemnar amb fer-
mesa el mal, intenta no trencar mai la rela-
ció i la comunicació.
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estimat i apreciat més pel que som que no 
pas per les nostres capacitats i pels nos-
tres èxits. Els pares volen naturalment el 
millor per als seus fills, però el seu amor 
mai no està condicionat per l’aconsegui-
ment dels objectius. La casa paterna és el 
lloc on sempre ets acollit (cf. Lc 15,11-32). 
Voldria encoratjar tothom a pensar en la 
societat humana, no com un espai en el 
qual els estranys competeixen i cerquen 
prevaler, sinó més aviat com una casa o 
una família, on la porta és sempre ober-
ta i en la qual els seus membres s’acullen 
mútuament.

Per això és fonamental escoltar. Comu-
nicar significa compartir, i per a compartir 
cal escoltar, acollir. Escoltar és molt més 
que sentir. Sentir fa referència a l’àmbit 
de la informació; escoltar, però, evoca la 
comunicació i necessita proximitat. L’es-
colta ens permet assumir l’actitud justa, 
deixant enrere la condició tranquil·la d’es-
pectadors, usuaris, consumidors. Escoltar 
significa també ser capaços de compartir 
preguntes i dubtes, de recórrer un camí al 
costat de l’altre, d’alliberar-se de qualse-
vol presumpció d’omnipotència i de po-
sar humilment les capacitats pròpies i els 
dons propis al servei del bé comú.

Escoltar mai no és fàcil. A vegades és 
més còmode fingir que som sords. Escoltar 
significa posar atenció, tenir desig de com-
prendre, de valorar, respectar, custodiar la 
paraula de l’altre. En l’escolta s’origina 
una espècie de martiri, un sacrifici d’un 
mateix en el qual es renova el gest realit-
zat per Moisès davant la bardissa ardent: 
treure’s les sandàlies en el «lloc sagrat» de 
l’encontre amb l’altre que em parla (cf. Ex 
3,5). Saber escoltar és una gràcia immen-
sa, és un do que s’ha de demanar per a po-
der després exercitar-se practicant-lo.

Com voldria que la nostra manera de 
comunicar, i també el nostre servei de 
pastors de l’Església, mai no expressés 
l’orgull superb del triomf sobre l’enemic, 
ni humiliés aquells als quals la mentalitat 
del món considera perdedors i material 
de rebuig. La misericòrdia pot ajudar a 
mitigar les adversitats de la vida i a ofe-
rir calor a aquells que han conegut només 
la fredor del judici. Que l’estil de la nos-
tra comunicació sigui de tal manera que 
superi la lògica que separa netament els 
pecadors dels justos. Nosaltres podem 
i hem de jutjar situacions de pecat –vio-
lència, corrupció, explotació, etc.–, però 
no podem jutjar les persones, perquè 
només Déu pot llegir amb profunditat els 
seus cors. La nostra tasca és amonestar 
qui s’equivoca, denunciant la maldat i la 
injustícia de certs comportaments, amb la 
finalitat d’alliberar les víctimes i d’aixecar 
el caigut. L’evangeli de Joan ens recor-
da que «la veritat» ens «farà lliures» (Jn 
8,32). Aquesta veritat és, en definitiva, 
Crist mateix, la dolça misericòrdia del qual 
és el model per a la nostra manera d’anun-
ciar la veritat i condemnar la injustícia. La 
nostra tasca primordial és afirmar la veri-
tat amb amor (cf. Ef 4,15). Sols paraules 
pronunciades amb amor i acompanyades 
de mansuetud i de misericòrdia toquen 
els cors dels qui som pecadors. Paraules 
i gestos durs i moralistes corren el risc 
d’enfonsar més aquells als quals voldríem 
conduir a la conversió i a la llibertat, refor-
çant el seu sentit de negació i de defensa.

Alguns pensen que una visió de la so-
cietat arrelada en la misericòrdia és injus-
tificadament idealista o excessivament in-
dulgent. Però provem de reflexionar sobre 
les nostres primeres experiències de rela-
ció en el si de la família. Els pares ens han 
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7 tat entre els fills de Déu i els germans en 

humanitat.

Francesc, papa

També els correus electrònics, els mis-
satges de text, les xarxes socials, els fò-
rums poden ser formes de comunicació 
plenament humanes. No és la tecnologia 
la que determina si la comunicació és au-
tèntica o no, sinó el cor de l’home i la seva 
capacitat per a utilitzar bé els mitjans que 
té a la seva disposició. Les xarxes socials 
són capaces d’afavorir les relacions i de 
promoure el bé de la societat, però també 
poden conduir a una polarització o divi-
sió ulterior entre les persones i els grups. 
L’entorn digital és una plaça, un lloc d’en-
contre, on es pot acariciar o ferir, tenir una 
discussió profitosa o un linxament moral. 
Demano que l’Any Jubilar viscut en la mi-
sericòrdia «ens faci més oberts al diàleg 
per a conèixer-nos i comprendre’ns millor; 
elimini qualsevol forma de tancament i de 
menyspreu, i allunyi qualsevol forma de 
violència i de discriminació» (Misericordiæ 
vultus, 23). També en xarxa es construeix 
una ciutadania veritable. L’accés a les xar-
xes digitals comporta una responsabilitat 
per l’altre, que no veiem però que és real, 
té una dignitat que ha de ser respectada. 
La xarxa pot ser ben utilitzada per a fer 
créixer una societat sana i oberta a la po-
sada en comú.

La comunicació, els seus llocs i els seus 
instruments, han portat un allargament 
dels horitzons per a moltes persones. Això 
és un do de Déu, i és també una gran res-
ponsabilitat. M’agrada definir aquest po-
der de la comunicació com a proximitat. 
L’encontre entre la comunicació i la mi-
sericòrdia és fecund en la mesura en què 
genera una proximitat que se solidaritza, 
consola, guareix, acompanya i celebra. 
En un món dividit, fragmentat, polaritzat, 
comunicar amb misericòrdia significa con-
tribuir a la bona, lliure i solidària proximi-



8 5

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 6

7

D o c u m e n t s

cialment els marginats, que busquen viure 
en la justícia i la pau.

A la comunitat cristiana i als joves de 
Gaza: no us oblidem. La guerra de 2014 va 
comportar la destrucció de milers d’habi-
tatges i de les infraestructures materials 
i socials de Gaza, així com la mort d’isra-
elians i palestins. Un any i mig més tard, 
mentre trobem signes d’esperança i la 
resistència de la població és destacable, 
molts segueixen sense llar i traumatitzats 
per la guerra. El bloqueig continua por-
tant desesperació a les seves vides i viuen 
efectivament en una presó. A la Parròquia 
de la Sagrada Família hem escoltat: “En 
aquest Any de la Misericòrdia, una de les 
obres de misericòrdia és visitar els preso-
ners i us agraïm la vostra visita a la presó 
més gran del món.” La capacitat de tants 
Cristians i Musulmans per recolzar-se mú-
tuament en aquesta situació és un signe 
visible d’esperança i, en un temps en què 
molts busquen dividir les comunitats, un 
exemple per a tots nosaltres.

A la comunitat cristiana de Beit Jala, on 
la confiscació israeliana de terres i l’ex-
pansió del mur de separació a la Vall de 
Cremisan, violant les lleis internacionals, 
minen encara més la vostra presència a 
Terra Santa: no us oblidem. Al llarg de 
2016 donarem a conèixer nacionalment i 
internacionalment la vostra situació.

A aquells israelians i palestins que bus-
quen la pau: no us oblidem. El dret d’Israel 
a viure en seguretat és clar, però l’ocupa-
ció continuada desanima els ocupants i els 
ocupats. Els líders polítics de tot el món han 
de posar més esforç en assolir una solució 
diplomàtica que posi fi a gairebé 50 anys 
d’ocupació i que resolgui el conflicte actual 
perquè els dos pobles i les tres religions pu-
guin viure junts en la justícia i la pau.

XVI Reunió de la Coordinadora de bisbes 
d’Europa i Amèrica amb els bisbes de Ter-
ra Santa en suport dels cristians 

“No us oblidem”

Comunicat final de la Coordinadora de 
Bisbes de les Conferències Episcopals  en 
suport de l’Església a Terra Santa, 14 gener 
2016

“Fa falta tornar a sentir que ens neces-
sitem els uns als altres, que tenim una res-
ponsabilitat pels altres i pel món, que val 
la pena ser bons i  honestos”. (Laudato si’, 
n.229).

Com a Bisbes de la Coordinadora de 
Terra Santa, ens fem ressò de la crida del 
papa Francesc en la seva recent encíclica 
Laudato si’ (Lloat sigueu!), per recordar la 
nostra interdependència en un món glo-
balitzat.  Aquí, en aquesta terra santa per 
als jueus, cristians i musulmans, se’ns 
ha recordat durant la nostra visita la pre-
sència permanent de l’Església entre els 
febles i vulnerables als qui massa sovint 
s’oblida. Ens emportem les nostres expe-
riències i les històries que hem sentit, i 
ens sentim compromesos a donar veu als 
sense veu.

La violència actual fa que sigui més ur-
gent que mai recordar i ajudar a tots, espe-

[ ]Altres
informacions
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7 Bisbe William Nolan, Escòcia

Bisbe Thomas Maria Renz, Alemanya
Arquebisbe Joan-Enric Vives, Espanya i Andorra

Nota de l’editor:
Des de 1998, la Coordinadora de les 

Conferències Episcopals en suport de l’Es-
glésia a Terra Santa s’ha reunit per invi-
tació de l’Assemblea d’Ordinaris Catòlics 
de Terra Santa. Per mandat de la Santa 
Seu, la Coordinadora de Terra Santa es 
reuneix cada mes de gener a Terra Santa, 
centrant-se en la pregària, el pelegrinatge 
i la persuasió, amb l’objectiu de mostrar la 
solidaritat amb la comunitat cristiana que 
experimenta una intensa pressió política i 
social-econòmica.”

Als refugiats cristians que hem trobat a 
Jordània: no us oblidem. Hem escoltat el 
drama i les dificultats en intentar recons-
truir les vostres vides. Per a la majoria, tor-
nar a casa ja no és una opció. Jordània està 
fent esforços per gestionar el fet que un 
quart de la seva població siguin refugiats. 
Els esforços de l’Església local i les ONGS 
per acollir a tots els refugiats –cristians o 
musulmans– són significatius i encomia-
bles per tal de retornar als refugiats la per-
duda dignitat humana, però la comunitat 
internacional ha de fer més per alleujar la 
seva situació i treballar per la pau a tota 
la regió.

Als sacerdots, comunitats religioses i 
laics de l’Església a Jordània: no us obli-
dem. L’Església a Jordània està viva i en 
creixement, però els cristians temen l’ex-
pansió de l’extremisme creixent a la regió. 
Esperem que l’entrada en vigor l’1 de ge-
ner de l’Acord Global entre la Santa Seu i 
l’Estat de Palestina, ens ofereixi un model 
de diàleg i cooperació entre els estats que 
respecti i preservi la llibertat religiosa i de 
consciència de tothom.

Amb la promesa d’una solidaritat acti-
va, fem nostra la pregària del Papa Fran-
cesc a Laudato si’: “Oh Déu dels pobres, 
ajudeu-nos a rescatar els abandonats i 
oblidats d’aquesta terra que tant valen als 
vostres ulls”. 

Arquebisbe Stephen Brislin, Sud-Àfrica
Bisbe Peter Bürcher, Dinamarca, Finlàndia, 

Islàndia, Noruega, Suècia
Bisbe Oscar Cantú, Estats Units d’Amèrica

Arquebisbe Rodolfo Cetoloni, Itàlia
Bisbe Christopher Chessun, Església d’Anglaterra

Bisbe Michel Dubost, França
Bisbe Lionel Gendron, Canadà

Bisbe Félix Gmür, Suïssa
Bisbe William Kenney, Anglaterra i Gal·les, COMECE

Bisbe Declan Lang, Anglaterra i Gal·les
Bisbe John McAreavey, Irlanda



UN NOU CONCEPTE EN SERVEIS FUNERARIS

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

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

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

24 hores / 365 dies
902 231 132

www.sfbsa.es  www.memora.es

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

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


