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Cants de conversió: benedicció entusias-
ta amb els humils (Sl 33) (6-3-2016)

Pocs cops traspassem a l’oració un entu-
siasme tan viu. És possible que molts no 
ho hagin fet mai. De vegades el cant ens hi 
ajuda i ens hi deixem portar. Però el to de 
les nostres oracions normalment és molt 
serè… sec, gairebé monòton. Potser per-
què també ho és la nostra vida de fe?

La nova versió oficial del Salm 33, en 
la seva primera part, expressa una exal-
tació realment intensa. Representa una 
lliçó de com hem de pregar. D’una banda, 
el salmista canta “en tot moment”, “sen-
se parar” (v. 2); “en tot moment” significa 
que hem de cantar constantment, tant si 
les coses van bé com si van malament. I, a 
més, ho fa “amb tot l’ésser” (v. 3), posant 
la persona sencera en la pregària, amb un 
ímpetu que brolla de cap a peus, de dins 
de l’esperit, del sentiment profund i del 
cos. Potser, a més de cantar-lo, aquest 
salm hauria de ser ballat. També en ple 
camí quaresmal es pot cantar així.

Ens interessa sobretot el motiu d’aquest 
cant. És doble. Qui resa ha experimentat en 
si mateix el poder de la bondat de Déu. Neix 
de l’experiència de sofriment i de recerca 
del rostre de Déu: Ell el va respondre. No és 
que Déu li solucionés tots els seus proble-
mes, sinó que “el va alliberar de totes les 
seves pors” (v. 5).

Però a més – potser la raó més convin-
cent per a la invitació a cantar – els qui es 
beneficien d’aquesta bondat de Déu són 
els humils.

Es tracta de convidar i encomanar. 
Sant Agustí, comentant aquest salm, posa 
l’exemple dels crits dels partidaris d’un o 
un altre bàndol en els jocs circenses: diu 
“se sent en públic, ¡aplaudiu amb mi!”. I 
afegeix,

“Però el cristià no clama a l’Església 
que sigui amb ell estimada la Veritat de 
Déu! Estimuleu l’amor en vosaltres, ger-
mans, crideu a cadascun dels vostres i di-
gueu: ¡Glorifica amb mi el Senyor!”

No és difícil traslladar l’exemple al nos-
tre temps, quan veiem el públic espectador 
cridant desaforat a favor del seu equip de 
futbol. No demanarem d’imitar-lo en la for-
ma, però sí en la intensitat i l’entusiasme…

Hi ha d’haver un gran misteri en el vin-
cle que sempre veiem en la Sagrada Es-
criptura entre l’alegria del fidel creient i la 
predilecció de Déu pels senzills i pobres. 
Qui resa aquest salm expressa un desig:

“Que ho sentin els humils i se n’ale-
grin... Glorifiqueu amb mi el Senyor, exal-
cem plegats el Senyor” (vv. 3b-4)

Ens recorda el Magníficat de Maria 
(“Exalça els humils… omple de béns els 
pobres”: Lc 1,52) i l’oració el de Jesús, ano-
menada també “el seu Magníficat”, quan 
veié els seus deixebles plens d’entusias-
me, retornant de la tasca evangelitzadora 
(“Has revelat aquestes coses als senzills”: 
Lc 10,21).

S’adreça aquest cant a germans que 
pateixen. És bonic convidar els humils i 
cantar junts! L’orant cristià es veu vinculat 
als humils i pobres, sobretot al moment de 
trobar-se pregant davant el Déu de Jesu-
crist. Potser perquè es participa material-

[ ]Escrits
dominicals
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ment de la seva pobresa; en tot cas, per-
què s’està en comunió vital i real amb ells.

La pobresa i el sofriment és una vergo-
nya als ulls de la gent, però qui contempla 
el rostre de Déu, que és Jesucrist, l’invoca 
i gaudeix de la seva resplendor, veurà il-
luminat el seu propi rostre.

Cants de conversió: entre la sembra i la 
collita (Sl 125) (13-3-2016)

A l’hora de resar encara no hem après la 
lliçó que ens donaven els nostres germans 
israelites de l’Antic Testament.

Ja que la pregària és un tracte d’amistat, 
allò que la fa veritable i eficaç és “estar en 
sintonia amb Déu. És a dir, viure l’empatia 
amb els seus sentiments, la seva lògica, la 
seva manera de pensar i la seva voluntat. 
Com aconseguien els israelites aquesta 
sintonia amb el cor de Déu? En la memòria, 
recordant la història del propi Poble.

En la història els nostres pares van 
aprendre això que es deia entre els cre-
ients clàssics i es va plasmar en forma de 
refrany: “Déu estreny, però no ofega”.

Aquest refrany reconeix que el pla de 
Déu sobre nosaltres pot incloure moments 
d’estretors. És a dir, que en la seva Pro-
vidència tenen cabuda les llàgrimes i els 
laments. I això no ens ha d’escandalitzar, 
encara que de moment no endevinem el 
motiu pel qual Déu permet el patiment.

Però sí que és cert que en la seva Provi-
dència, hi entren també les rialles i els càn-
tics. El desert del Nègueb a Palestina, com 
el d’Atacama a Xile i altres, són deserts 
reals, en els quals amb prou feines hi ha 
vida. Però alguna vegada, sota els efectes 
d’una certa humitat, floreixen, oferint un 
panorama bellíssim. És com les rialles i els 
càntics de la terra.

“Quan el Senyor renovà la vida de Sió
ho crèiem un somni:
la boca s’omplí de rialles,
la llengua de càntics ...
Renova la nostra vida, Senyor,
com la pluja renova l’estepa del Nègueb. “
La veritat és que, en conèixer de prop el 

sofriment humà, desitjaríem ardentment 
cantar aquest salm. La història ens ense-
nya que Déu pot canviar, amb sorpresa, la 
sort de tants que pateixen, tant si són res-
ponsables del propi sofriment com si són 
víctimes d’accions alienes. I això justifica 
la nostra pregària incessant.

Però aquest salm, resat des de la parau-
la i la vida de Crist, canta una veritat més 
profunda. Expressa la lògica, el misteri del 
cor de Déu. De fet els cristians no podem 
resar-lo sense que ressonin en el nostre in-
terior les Benaurances.

El salm diu:
“Els qui sembraven amb llàgrimes als
 ulls, canten d’alegria a la sega”
Els compassius, els pobres d’esperit, 

els que pateixen, els que treballen per la 
pau, els qui ploren, els perseguits per cau-
sa de la justícia, estan sembrant la vida. 
Amb el ben entès que, com diu sant Pau, 
qui fa créixer i madurar, qui fins i tot dóna 
força al pagès, és l’Esperit de Crist.

A la Quaresma, cantem aquest salm 
núm. 125 tenint davant els ulls, al fons, el 
Misteri Pasqual de Crist, la seva Mort i la 
seva Resurrecció. És el veritable canvi de 
“sort” de la humanitat, pel qual totes les 
llàgrimes es convertiran en rialles i càntics.

Cants de conversió: tot el sofriment del 
món (Sl 21) (20-3-2016)

Mirar i tocar el sofriment humà és una ex-
periència commovedora. La societat del 
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apropar-se una imatge que evidencia el 
dolor humà. Les notícies tràgiques que ens 
arriben a través dels mitjans de comunica-
ció, en general, no pretenen sinó produir 
un cop emocional, però el ritme de la vida 
i altres vivències compensatòries tapen 
qualsevol reacció que contribueixi a canvi-
ar les persones i les coses.

Els cristians no volem que passi això. 
Des dels primers moments del cristianis-
me, més encara, el primer que van fer els 
cristians en la seva litúrgia, va ser contem-
plar i viure de prop “tot el sofriment del 
món”, fent present Jesús en la seva Passió 
i Mort. La seva narració va ser, de fet, el 
primer relat del que després va arribar a 
formar el Nou Testament. Així va ser, no 
“malgrat creure en el Déu de la vida”, sinó 
precisament per creure en aquest Déu, 
que va acabar ressuscitant Jesús.

Els creients, sobre la base de les Escrip-
tures de l’Antic Testament, i de les pròpies 
paraules de Jesús, van veure en la seva 
Passió i Mort tot el sofriment de món.

Sant Tomàs More, tancat a la presó, a 
l’espera de ser degollat a causa de la seva 
negativa a cedir davant qualsevol interès 
polític i de mantenir-se fidel als seus prin-
cipis de fe, va voler aprofundir en el dolor 
de Jesús en la seva Passió: va escriure 
la seva coneguda obra Sobre la tristesa 
de Crist. En ella es fa ressò de la qüestió 
que alguns plantejaven sobre si molts al-
tres màrtirs i altres víctimes no han sofert 
més turments i més prolongadament que 
Jesús. Respongué que no s’havia de veu-
re tant la “quantitat” de sofriment, sinó la 
seva qualitat, és a dir, la seva gravetat, la 
seva intensitat i el seu motiu. Qui sofreix a 
la Passió és aquell que més perfectament 
ha gaudit de l’amor del seu Pare Déu, en 

una mena de contradicció abismal i infini-
ta entre el més lluminós amor i la realitat 
més “antidivina”, com és la mort humana 
provocada pel pecat.

En tot cas, ressonen en nosaltres aque-
lles paraules de D. Bonhoeffer, aquell altre 
testimoni de la fe que, també a la presó, 
esperant la sentència de mort escrivia:

“És infinitament més fàcil sofrir obeint 
un mandat humà, que obeint la llibertat 
d’una acció pròpia i responsable. És in-
finitament més fàcil sofrir en comunitat 
que en solitud. És infinitament més fàcil 
sofrir públicament i amb honor, que aïllat 
i en la vergonya. És infinitament més fàcil 
sofrir comprometent l’existència corporal, 
que comprometent l’esperit. Crist va morir 
lliurement, en solitud, apartat i amb vergo-
nya, en el cos i en l’esperit i, des de llavors, 
molts cristians amb Ell”.

Més encara, en Crist reconeixem tots 
els qui voluntàriament donen la seva vida 
per amor, tots els qui són víctimes de la so-
litud, la foscor, la humiliació, la traïció i la 
injustícia. Per això la Passió de Crist és “la 
veritat” del Salm 21, el seu compliment i la 
seva verificació.

“Déu meu, Déu meu, per què m’has 
abandonat?... Sóc la befa de la gent! Tots 
els qui em veuen, es riuen de mi… El cor 
com si fos cera, se’m fon dins les entra-
nyes. La meva boca està resseca com 
terrissa; la llengua se m’encasta al pala-
dar... Puc comptar tots els meus ossos! Es 
reparteixen entre ells els meus vestits, es 
juguen als daus la meva roba.”

Els cristians no som en absolut amics 
del sofriment humà. Però sí que reconei-
xem que en Jesús l’amor ha assolit el seu 
cim. En Ell tot el dolor del món ha estat as-
sumit i, per l’amor, ha esdevingut transfor-
mat en glòria.
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Cants de vida: Aquest és el dia (Sl 117) 
(27-3-2016)

Els dos últims papes, Benet XVI i Francesc, 
ens han convidat insistentment a viure la 
nostra fe amb esperança i alegria. Ho han 
fet perquè estem temptats de seguir una 
religiositat més propensa al dolor i a la 
tristesa, que a l’entusiasme i el goig. La 
fe cristiana no és així. Al seu centre, cer-
tament, hi ha el que anomenem “el Misteri 
Pasqual”, que és Mort i Resurrecció. Però 
el que és definitiu, l’última paraula, el sen-
tit i l’objectiu de tot, no és la mort, sinó la 
resurrecció.

Podem dir que el cristianisme és resur-
recció.

La resurrecció està en l’essència i el cor 
de la nostra fe. I és, precisament el que 
més costa de creure. Recordem aquells 
savis filòsofs d’Atenes, que escoltaven 
gustosos sant Pau, fins al moment en què 
li van girar l’esquena quan aquest els va 
anunciar la Resurrecció de Jesús i la nos-
tra. No estem tan lluny d’aquells savis.

Si bé bastants salms reflecteixen el do-
lor i el sofriment, són molts més els que 
expressen una intensa alegria i entusias-
me. Una alegria que sempre va unida a la 
lloança a Déu, ja que tots els salms són 
oració.

Però, fent un pas més, ens preguntem 
sobre el motiu últim d’aquest entusiasme. 
Perquè la vida mateixa ens ofereix de tant 
en tant algunes satisfaccions. Podem fins i 
tot fer d’aquests moments un motiu d’ora-
ció. Tanmateix, pregant amb els salms, 
trobem un secret, que només a la llum del 
Misteri Pascual queda descobert i revelat 
a plena llum.

El Salm 117 és un de tants salms que 
neixen de l’amor a Déu, agraït i entusiasta, 

perquè s’ha comprovat la seva obra a favor 
dels homes.

“Doneu gràcies al Senyor, perquè ell és 
bo, perquè el seu amor és etern.

Que ho digui Israel: ‘L’amor del Senyor 
és etern.’

El poder del Senyor és extraordinari! El 
poder del Senyor va aconseguir la victòria!

No moriré, sinó que he de viure per ex-
plicar el que el Senyor ha fet!

La pedra que els constructors van me-
nysprear s’ha convertit en la pedra princi-
pal.

Això ho ha fet el Senyor, i n’estem me-
ravellats.

Aquest és el dia en què el Senyor ha 
actuat:

estiguem avui contents i feliços!”
Mirem que l’alegria que amara aquesta 

oració no neix solament del fet que les co-
ses vagin bé al poble d’Israel; ni tan sols 
procedeix de la simple verificació del po-
der de Déu a favor dels homes. El secret 
d’aquesta alegria rau en el fet que Déu 
ha tret de la prostració precisament al qui 
sofria, a l’humiliat, al menyspreat. Més en-
cara, en el fet que Déu ha reivindicat, ha 
retornat la vida i la glòria, al rebutjat pels 
homes, precisament perquè era just, per-
què s’havia mantingut fidel fins al final.

Sabem que Crist va ressuscitar portant 
amb ell també totes les víctimes de tot 
tipus d’injustícia. Però la font de l’alegria 
més intensa i completa la tenim a Pasqua, 
quan veiem que Déu en Crist ha ressusci-
tat, ha fet triomfar definitivament la ma-
teixa justícia. És una victòria de Déu, en la 
qual venç la humanitat mateixa.

La nostra alegria ja és inestroncable, 
perquè l’amor de Déu és etern, és a dir, no 
s’esgota, passi el que passi, per més que 
la injustícia intenti matar el just.
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8 el cant entusiasta neix d’un mateix senti-

ment compartit, sobretot si aquest senti-
ment neix d’una reivindicació i una volun-
tat de reafirmar la unitat entorn d’un ideal. 
Perquè el mateix cant serveix a la causa i 
contribueix a acréixer aquesta voluntat. 
Els règims polítics totalitaris han sabut 
aprofitar bé aquest recurs per inculcar una 
idea, un sentiment, o fomentar l’adhesió a 
un líder.

L’alegria i el cant al Poble de Déu par-
ticipen d’aquesta experiència humana. 
Però el seu motiu, la seva forma i la seva 
fi són ben diferents, encara que sembli el 
contrari.

El cant que entonava el poble en l’en-
trada de Jesús a Jerusalem incloïa una cita 
d’aquest Salm: “Hosanna, beneït el que ve 
en nom del Senyor” (v. 26: Jn 12,13), però 
la forma com va entrar Jesús era la pròpia 
d’un rei senzill i pobre… D’altra banda, Je-
sús es va aplicar a si mateix el versicle 22: 
“La pedra que van rebutjar els arquitectes, 
és ara la pedra angular, és el Senyor qui ho 
ha fet” (Mc 14,26). I aquest mateix versicle 
és citat per sant Pere en el seu discurs da-
vant els dirigents i notables del poble (Ac 
4,11) amb un significat semblant: Jesús és 
aclamat, però la seva glòria i el seu poder, 
ni són de domini polític, ni es queden sola-
ment en ell mateix, sinó en el seu Pare, el 
Senyor que està sempre al costat del des-
valgut i el pobre.

Però també és citat aquest versicle en 
la 1ª Carta de Pere, per parlar d’aquestes 
altres pedres que som nosaltres… “Vosal-
tres, com a pedres vives sou edificats for-
mant la casa espiritual i sacerdoci sant…” 
(1Pe 2,4-5) ¿També rebutjades pels arqui-
tectes i col·locades pel Senyor sobre la 
pedra fonamental que és Crist? El cas és 
que avui són aquestes pedres les que han 

Amb el salmista ens situem en l’“avui”, 
al moment històric que vivim cadascun 
i tota l’Església: passi el que passi, man-
tenint-nos fidels, és legítima la nostra ale-
gria i la nostra felicitat.

Cants de vida: L’Església exultant (Sl 117) 
(3-4-2016)

Seguim envoltats per l’atmosfera d’ale-
gria i lloança pròpia d’aquest extraordinari 
Salm 117.

En efecte, tot el salm respon a una dra-
matització, que bé podria constituir les 
diferents parts d’una escena de pel·lícula: 
un rei torna victoriós del combat, la multi-
tud del poble es reuneix entorn seu, acla-
mant Déu i formant una processó cap al 
temple, mentre els sacerdots obren la por-
ta i beneeixen el rei. Des de l’inici de la pro-
cessó (primera part, vv. 1-18), l’arribada a 
les portes del temple (segona part, vv. 19-
21) fins al cant en el mateix temple (tercera 
part, vv. 22-29), el poble, el rei i els sacer-
dots dialoguen entre si, alhora que ento-
nen aquest bell himne que acompanya la 
marxa d’accés fins a l’altar on s’ha d’oferir 
el sacrifici de comunió i d’acció de gràcies.

Ens fixem sobretot en aquesta última 
part del salm (vv. 22-29). S’ha de pregar 
sentint l’entusiasme compartit, les veus 
dels germans, que, a l’uníson, canten, cri-
den la lloança al Senyor i caminen. És una 
sensació inefable, quan a l’alegria perso-
nal, s’afegeix un fort sentiment de perti-
nença a una comunió fraterna i pelegrina. 
Ja els primers versets que obren l’himne 
són una crida a tota la família, la casa, el 
poble i a tots els fidels. És a dir, l’Església, 
el Poble de Déu pelegrí.

Què és el que fa que una multitud canti 
entusiasmada a una sola veu? En principi 
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de cantar el salm. Elles, mirant la base de 
l’edifici veuen Crist, posat aquí pel poder 
de Déu Pare; mirant als costats veuen i 
senten els germans, travats i aplegats per 
la mateixa fe i el mateix amor, que uneixen 
les seves veus amb entusiasme

“Doneu gràcies al Senyor perquè és bo, 
perquè és eterna la seva misericòrdia”.

Cants de vida: Del dol a la festa (Sl 29) 
(10-4-2016)

Cantàvem amb el Salm 125 que la nostra 
vida es desenvolupa entre els treballs de 
la sembra i l’alegria de la collita. Ho fèiem 
el 5è Diumenge de Quaresma i dèiem que 
aquest Salm 125, evocant la florida ocasio-
nal del desert sota l’efecte d’una certa hu-
mitat, ens remetia a la Benaurances: elles 
anuncien un futur de consol per als qui so-
freixen qualsevol tipus de desert, com el 
plor, la persecució, els treballs per la pau, 
la cerca de la justícia, etc.

El Salm 29 és semblant. Com el Salm 
125 transmet esperança basant-se que 
Déu ha actuat, ha intervingut salvant el 
poble. Concretament, Déu ha alliberat 
l’orant d’una malaltia mortal, així com en 
el Salm 125 Déu havia alliberat de l’exili el 
poble. Però la nostra oració avui té un cai-
re diferent: cantem aquest Salm 29 en ple 
temps de Pasqua.

Cantar avui aquest salm significa quel-
com ben important per a nosaltres.

En primer lloc, tenim davant nostre un 
malalt greu. No solament un individu ma-
lalt, sinó també tots els malalts del món. I 
no solament tots els malalts, sinó tota la 
humanitat, tots nosaltres, que estem re-
alment malalts. Malalts de mort. Una ma-
laltia que provoca la burla en els enemics 
de la humanitat, és a dir, els qui ironitzen i 

menyspreen els qui pensen que la vida hu-
mana té sentit… Contemplàvem el Diven-
dres Sant que Jesús va morir per i amb les 
nostres malalties.

Però a més amb aquest salm cantem de 
debò, amb alegria sincera i clarivident. Per 
dues raons. La primera, perquè la mirada 
esperançada no s’adreça a un futur més o 
menys llunyà, sinó a un fet cert, ja esdevin-
gut, amb el qual s’inaugura al món la salut 
plena. La segona, perquè els fets salvadors 
de Déu, que funden l’esperança, no són 
accions esporàdiques, que no asseguren 
que tornem a estar malalts o sofrir a causa 
de qualsevol contradicció, sinó un fet de-
finitiu. La humanitat té cura, ha començat 
a guarir-se, tenim el remei infal·lible; la fe-
rida ha començat a produir teixits sans a 
partir d’“una cèl·lula sana”, absolutament 
immune” a la malaltia, de manera que el 
procés de guarició és ja imparable.

Ignoro el detall del procés de com, a 
partir d’un teixit sa, per exemple en la tèc-
nica dels trasplantaments, la resta dels 
teixits danyats arriben a regenerar-se, com 
unes cèl·lules sanes tenen més força que 
les cèl·lules mortes i arriben a substituir-
les. És una de tantes meravelles de la na-
tura, que “vol viure” costi el que costi. En 
tot cas, sabem que sempre és un procés 
lent.

No és així com Jesucrist guareix la hu-
manitat? Un dels noms que apliquem al 
seu Esperit és el de “metge de les ànimes”, 
“medicina dels nostres mals”. L’alegria 
que amara aquest càntic és semblant a la 
del malalt quan surt de l’hospital recupe-
rat. Si sabés que, encara que tornés a cau-
re malalt, ja sabria quin és el remei infal-
lible i que, passi el que passi, el tindria al 
seu abast i podria aplicar-lo, tot recordant 
Déu, Senyor de la història, cantaria:
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8 Sobre això cal aclarir moltes coses. 

D’una banda, que Jesús no va tenir cap in-
convenient a parlar del servei que devem 
a Déu. Així al temptador, citant Dt 6,13: 
“Només adoraràs el Senyor, el teu Déu i a 
ell sol serviràs”; i “no podeu servir dos se-
nyors, Déu i els diners”, Mt 6,24. Tot el Nou 
Testament està ple de l’apel·latiu “Senyor” 
aplicat a Déu i a Jesucrist. El servei a Jesús 
com a Senyor és fonamental en l’espiritu-
alitat de sant Ignasi de Loiola, i en tantes 
altres espiritualitats…

Però, tot d’una, hem d’advertir que el 
senyoriu de Déu i de Jesús és realment 
molt especial. Ell mateix ja ho va advertir: 
“Sabeu que els senyors de la terra la do-
minen com si en fossin amos, però entre 
vosaltres no ha de ser així…” (Mc 10,42); 
“vosaltres em dieu Mestre i Senyor, i feu 
bé de dir-ho, perquè ho sóc… (Però) Si jo 
us he rentat els peus, també vosaltres us 
els heu de rentar els uns als altres” (Jn 
13,14). Tenint això present, el Salm adqui-
reix un altre to:

“Aclameu el Senyor arreu de la terra,
honoreu el Senyor amb cants de festa,
entreu davant d’ell amb crits d’alegria.
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
que és el nostre creador i que som seus;
som el seu poble i el ramat que ell pastura.
«Que n’és, de bo, el Senyor!
Perdura eternament el seu amor,
és fidel per segles i segles»”
 La dificultat més gran, font de moltes 

objeccions a la fe cristiana i de resistènci-
es a pregar amb aquest salm, rau a no re-
conèixer que l’amor vinculi, fa que ens per-
tanyem els uns als altres i que, en conse-
qüència, l’amor inclogui necessàriament 
el servei. Ell, el Senyor, es va fer Servent 
de Déu per nosaltres per amor, i nosaltres 
som servents de Déu i dels germans per 

“Has mudat en danses els meus planys,
m’has tret el dol i m’has vestit de festa.
Per això el meu cor et cantarà; no callaré.
Senyor, Déu meu, et lloaré per sempre”
Llavors el cant no podrà cessar mai, 

encara que sobrevingui qualsevol crisi o 
qualsevol dolor. Res ni ningú no ens podrà 
arrabassar l’alegria. Això és la Pasqua.

Cants de vida: Lliures o servents? (Sl 99) 
(17-4-2016)

Cal reconèixer que moltes paraules i pre-
gàries cristianes provoquen en persones 
no creients un rebuig gairebé instintiu. I 
tanmateix responen a vivències, de les més 
belles i més profundament evangèliques.

Aquest seria el cas del Salm 99. Un salm 
bell i senzill, que convida a imaginar-nos 
el poble reunit, disposat a entrar al temple 
en processó, per oferir el sacrifici d’acció 
de gràcies. Ho canten els fidels d’Israel, és 
a dir, l’Església, que se sent “poble elegit 
de Déu” (v. 3), però crida “tots els pobles 
de la terra a unir-se al seu cant” (v. 1). Esta-
rien disposats tots a compartir el fons i la 
font que nodreix aquest cant?

Una majoria, per no dir tots, sentiria 
de gust la crida a l’alegria exultant (“amb 
crits”, diu el salmista). Però no tots estari-
en d’acord a vincular aquesta alegria amb 
el servei, l’adoració i la lloança al Senyor.

En efecte, “servir el Senyor amb ale-
gria” és per a molts quelcom impensable, 
contradictori, ja que aquest servei no pot 
incloure més que submissió i humiliació. 
Un fet absolutament rebutjable. S’adme-
tria més fàcilment “servir” un necessitat, 
perquè això se sol fer des de la capacitat 
i el poder, conservant qui ajuda, fins i tot 
sense confessar-ho, la categoria de “se-
nyor”…
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Així doncs, no hi ha límit ni excepció en 
l’amor. No n’hi ha en l’amor que Déu ens té 
i, per conseqüència, no n’hi ha en l’amor 
que les criatures, sense excepció, li devem 
a Ell. La lloança, que és l’expressió més ní-
tida de l’amor haurà de ser igualment sen-
se excepció i sense límit.

A més la crida de l’Any Jubilar de la Mi-
sericòrdia ens mostra l’amor de Déu total i 
incondicionat. I alhora ens convida a prac-
ticar aquest mateix amor amb el germà, 
amb qualsevol germà. L’Exhortació Apos-
tòlica va encara més enllà: el seu missatge 
central és que el matrimoni i la família cris-
tians constitueixen un lloc privilegiat on 
es viu i s’expressa l’amor esponsal de Déu 
amb la humanitat i de Crist amb l’Església.

Dit així, sona bé i s’entén. Tanmateix, la 
mirada a la realitat pot deixar-nos una mica 
perplexos. Aquestes afirmacions no sonen 
a exageració? Coneixent les vicissituds de la 
nostra convivència, les relacions humanes 
en tots els àmbits de la vida social (amis-
tat, treball, economia, política, cultura); 
coneixent històries concretes de la vida de 
la parella, estadístiques i estudis sobre la 
família, no seran aquests pensaments una 
mena de llicència poètica o unes fórmules 
utòpiques, tan llunyanes de la realitat que 
conviden a veure-les com a tancades en 
l’armari del pensament i de la literatura, 
sense cap repercussió en la vida?

Ens resistim a caure en aquesta temp-
tació. Qualsevol que hagi estimat de debò, 
sabrà que l’amor no s’acontenta amb mit-
janies, sinó que demana l’absolut. Però, 
encara que no fos així, la lògica del Salm 
144, segueix essent-hi, és a dir, que de fet 
Déu ens ha estimat així i això fa canviar 
tota lògica i tot càlcul.

S’entén, doncs, que l’Any Jubilar inclo-
gui la crida al perdó i situï al seu bell mig 

amor: “Ell és el nostre creador i som seus” 
i, amb la fórmula de l’Aliança: “Vosaltres 
sereu el meu poble, jo seré el vostre Déu”.

Seria bo que, amb el mateix amor amb 
el qual ens convertim en servents del Se-
nyor, esdevinguéssim igualment servents 
els uns dels altres. Llavors Ell seria real-
ment servit.

Cants de vida: És possible l’amor total? 
(Sl 144) (24-4-2016)

Els ressons de l’Exhortació Apostòlica del 
papa Francesc L’alegria de l’amor ens arri-
ben, barrejats amb les vivències de l’Any 
Jubilar de la Misericòrdia. L’Any Jubilar 
ens ha situat davant l’amor de Déu sense 
límits. L’Exhortació Apostòlica ens mostra 
l’amor viscut per la família com a procés i 
camí vers la seva perfecció més elevada.

Hom no sabria dir si el Salm 144 és fruit 
d’una gran passió, un immens entusias-
me, o és una conclusió lògica d’un princi-
pi de fe. O ambdues coses alhora. És un 
himne de lloança “pura”, és a dir, un càntic 
que busca només i sempre lloar Déu. Es-
coltant-lo es té la impressió que la vida 
sencera no consisteixi més que a donar 
glòria a Déu. És un salm que s’atreveix a 
fer crides i afirmacions “absolutes”.

El cas és que la paraula constantment 
repetida en aquest cant és “tot”, amb les 
seves diferents variants. El Senyor mereix 
tota lloança (v. 3), perquè és bo amb tots i 
afectuós amb totes les seves obres (v. 9); 
totes les seves criatures li han de donar 
gràcies (v. 10) i tot vivent ha de beneir el 
seu nom (v. 21), perquè omple de favors a 
tots els éssers vius (v. 16); tots els ulls es-
tan fixos en Ell (v. 15), perquè és bondadós 
en totes les seves accions i en tots els seus 
camins (vv. 13 i 17)
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Carta a les parròquies sobre la col·lecta a 
favor d’Ucraïna 

Sant Feliu de Llobregat, 15-4-2016

Com ja sabeu, el Sant Pare Francesc va 
convocar, durant el rés del Regina Coeli del 
passat dia 3 d’abril, Festa de la Divina Mi-
sericòrdia, una col·lecta especial a benefici 
d’Ucraïna que se celebrarà a tota l’Església 
catòlica d’Europa el proper 24 de abril, V 
Diumenge de Pasqua. A les seves parau-
les, el papa Francesc es va referir “al drama 
dels qui pateixen les conseqüències de la 
violència a Ucraïna: en els que romanen 
a les terres devastades per les hostilitats 
que han causat ja diversos milers de morts, 
i en els més d’un milió que van ser empe-
sos a deixar-les per la greu situació que 
perdura “, de manera que, continua, “vaig 
decidir promoure un suport humanitari a 
favor seu. Per això, tindrà lloc una col·lecta 
especial en totes les Esglésies catòliques 
d’Europa el proper diumenge 24 d’abril”.

El que es reculli d’aquesta col·lecta serà 
enviat, a través de la Nunciatura Apostòli-
ca a Secretaria d’Estat, i la distribució en 
els territoris afectats es realitzarà a través 
del Pontifici Consell “Cor Unum”.

Amb aquest motiu hem contactat amb 
les organitzacions caritatives i assisten-

el Sagrament de la Reconciliació. I s’entén 
igualment que l’Exhortació Apostòlica par-
li constantment de l’amor com a dinamis-
me, procés i camí.

Si renunciéssim a l’amor absolut su-
cumbiríem davant els continus fracassos 
dels petits amors. Per contra, el triomf de 
l’amor absolut en la Resurrecció no permet 
no deixar de cercar, no cansar-nos de tor-
nar a intentar-ho, aixecar-nos cada vegada 
que caiguem… No és més apassionant una 
vida així, que una existència paralitzada i 
tancada per la por a estimar de debò?

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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“Sempre tenim necessitat de contem-
plar el misteri de la misericòrdia. És font 
d’alegria, de serenitat i de pau. És condició 
per a la nostra salvació. Misericòrdia: és la 
paraula que revela el misteri de la Santís-
sima Trinitat. Misericòrdia: és l’acte últim 
i suprem amb el qual Déu ve al nostre en-
contre. Misericòrdia: és la llei fonamental 
que habita en el cor de cada persona quan 
mira amb ulls sincers el germà que troba 
en el camí de la vida. Misericòrdia: és la 
via que uneix Déu i l’home, perquè obre el 
cor a l’esperança de ser estimats malgrat 
el límit del nostre pecat.

Hi ha moments en què d’una manera 
molt més intensa som cridats a tenir la 
mirada fixa en la misericòrdia per poder 
ser també nosaltres mateixos signes efi-
caços de l’obra del Pare. És per això que 
he anunciat un Jubileu Extraordinari de la 
Misericòrdia com a temps propici per a 
l’Església, perquè faci més fort i eficaç el 
testimoniatge dels creients.”

(De la Butlla del papa Francesc, Miseri-
cordiae Vultus, nn. 2,3)

A la Diòcesi hem definit dos llocs on 
poder celebrar aquest Any Sant i rebre el 
do de la Misericòrdia de Déu: la Catedral 
de Sant Llorenç i el Santuari de la Mare de 
Déu de Montserrat.

És per aquest motiu que convido a tots 
els membres de la Cúria diocesana a cele-
brar i acollir el do de la Misericòrdia de Déu, 
el dia 2 de maig de 2016, a Montserrat.

Secretaria General informarà dels de-
talls d’aquesta Jornada que, ja des d’ara, 
us convido a acollir amb interès i que serà, 
també, una bona ocasió de convivència 
entre tots els qui formem la Cúria dioce-
sana.

Agustí Cortés Soriano, bisbe

cials de la Diòcesi per fer una campanya 
conjunta amb aquesta finalitat, amb el 
lema “amb el papa, per Ucraïna”. En ella 
hi participen CONFER, Càritas, Mans Uni-
des i Ajuda a l’Església Necessitada i s’ha 
preparat un material de suport de la cam-
panya, amb un dossier informatiu sobre la 
situació i un cartell de sensibilització. El 
cartell, juntament amb material en vídeos 
i “banners” serà distribuït a través d’inter-
net per facilitar la difusió i permetre que 
a cada parròquia o comunitat religiosa en 
puguin fer ús segons els seus recursos. 

El número de compte on s’haurà de fer 
l’ingrés de la col·lecta és: IBAN ES43 2100 
0072 60 0200532809, havent de concre-
tar al concepte: el número de parròquia 
i “Col·lecta Ucraïna“. Confiem que en les 
parròquies es faci la informació oportuna 
i també en el full diocesà, els programes 
de ràdio i les pàgines web, a través de 
xarxes socials i internet, perquè la difusió 
d’aquesta Campanya abasti el major nom-
bre de persones possible. 

Agraint la vostra col·laboració, rebeu la 
nostra salutació en el Senyor.

Agustí Cortés i Soriano, bisbe 

Carta als membres de la Cúria diocesana 

Sant Feliu de Llobregat, 18-4-2016

Benvolguts/des:
Com sabeu estem celebrant a l’Esglé-

sia l’Any Sant de la Misericòrdia. En tots 
els àmbits diocesans, hem acollit la in-
vitació del papa Francesc a fer d’aquest 
esdeveniment una experiència ben signi-
ficativa per a acollir, personalment i com 
a comunitat cristiana, el do de la miseri-
còrdia de Déu.
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8 de fer l’Església és alhora únic i divers. És 

únic, perquè no n’hi ha cap altre que Jesu-
crist mateix (cf. Jn 14,6). És divers perquè 
l’Església de Sant Feliu ha de caminar vers 
ella mateixa, cercant ésser cada dia més 
autèntica; ha de caminar vers el món, es-
devenint-ne llum i llevat; ha de caminar 
vers Jesucrist, de qui rep tot el que és, tot 
el que viu i fa. Si junt a aquesta conscièn-
cia de fer camí plegats, hi ha a més la vo-
luntat de canviar, introduint o modificant 
organismes o maneres d’organitzar-nos, 
comprendrem d’on va néixer el Pla Pasto-
ral Diocesà amb les seves tres branques: 
l’autenticitat de vida, l’evangelització i la 
reforma d’estructures.

Però uns objectius o un pla pastoral, tot 
i haver estat elaborat per nosaltres matei-
xos, no deixa de ser un conjunt de papers 
i de paraules escrites o dites de viva veu. 
Esdevenir més autèntics demana l’esforç 
de posar els mitjans concrets per confron-
tar la vida personal amb la Paraula, escol-
tar-la, creure-la i compartir la fe. Demana, 
per tant, voluntat i generositat. Dins el Pla 
Pastoral restava assumit l’Any Jubilar de 
la Misericòrdia. Tenim al nostre abast una 
bona pila de documents i materials auxi-
liars elaborats a posta. Però l’Any Jubilar 
no és literatura ni discursos. ¿Hem mirat 
d’entrar en la lògica de la misericòrdia, la 
lògica de demanar-la, rebre-la i oferir-la al 
germà concret, sense prepotència, amb la 
mateixa gratuïtat com l’hem rebuda?...

Avui, en el marc de la Missa Crismal, 
som particularment conscients que la 
vida cristiana, la vida de l’Església, no és 
pas papers, ni paraules, sinó esperit viu i 
concret, Esperit Sant viscut històricament; 
com deia fa anys un teòleg, “la nostra vida 
cristiana és esperit encarnat”. Cal recordar 
que aquelles paraules “l’Esperit del Se-

Homilia de la Missa Crismal 

Sant Feliu de Llobregat, 23-3-2016

Estimat Pare Abat de Montserrat. Germans 
preveres i diaques, seminaristes, religi-
oses i religiosos, germans tots ben esti-
mats.

Aquesta celebració marca cada any 
una fita en el nostre camí com a església 
particular. Tot compartint la joia de trobar-
nos amb Jesucrist, animats pel seu Espe-
rit, mirem de revifar la nostra consciència 
d’Església, tota ella ungida, Poble Sacer-
dotal, comunió fraterna, poble messiànic i 
profètic...

Recordem que l’any passat vàrem vo-
ler subratllar “que som una fraternitat en 
camí”. Dèiem que “la celebració del desè 
aniversari de la creació de la Diòcesi ens 
havia portat a ésser més conscients de la 
nostra condició de pelegrins, Església en 
moviment, Església cercadora de la seva 
plenitud”.

Aquesta consciencia d’Església en 
camí inspirava la doble tasca de revisió de 
la nostra realitat a la llum de l’Evangeli i 
d’elaboració d’uns objectius o pla pasto-
ral per tres anys, segons el que pensàvem 
que necessitàvem i ens demanava l’Espe-
rit. Érem conscients que el camí que ha 

[ ]Homilies
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germans, què fem amb els consagrats, què 
en fem del sacerdoci i del diaconat, què en 
fem dels sagraments... què en fem, en de-
finitiva, de l’amor que ens ha regalat?

Avui beneïm els sants olis i consagrem 
el Crisma, destinats a la celebració dels sa-
graments. Avui, a més, celebrem l’Eucaris-
tia, amb participació d’una representació 
de tots el fidels, en comunió plural de ger-
mans. D’aquest do sublim sorgeix tot un 
seguit de tasques, que defineixen la vida 
de la nostra església. La primera d’elles, 
com hem dit abans i tenim formulat en el 
Pla Pastoral, és treballar sense descans 
per la nostra autenticitat, situant-nos sota 
la mirada del nostre Messies i Espòs, Je-
sucrist, per tal de deixar-nos estimar per 
Ell. Després, permetre que, sota el sol 
d’aquest amor, tots els dons creixin, flo-
reixin i donin el seu fruit. Finalment, amb 
la riquesa que ens ha estat donada, esti-
mar aquest món, les persones concretes 
que tenim a prop del cor i especialment 
les que més pateixen. Tot amb el mateix 
amor amb el qual hem estat estimats: 
anunciar-los l’Evangeli, oferir-los la vida 
dels sagraments, convidar-los a participar 
en la meravellosa comunió d’amor que és 
l’Església.

Al servei d’aquesta comunió d’amor hi 
ha el nostre presbiteri diocesà, els preve-
res units amb el bisbe, que no tenen altra 
raó de ser que lliurar les seves vides per Je-
sucrist, el Bon Pastor i pels germans. Com 
no rebre’ls avui com un dels dons més pre-
uats que hem rebut del mateix Jesucrist? 
Com no fer-los costat en el seu compromís 
de créixer en autenticitat i de testimoniar 
davant el món l’amor del Bon Pastor? Com 
no agrair a l’Esperit tot el bé que rebem de 
la seva generositat i el seu sacrifici perso-
nal? 

nyor reposa sobre meu” (Lc 4,18) varen ser 
pronunciades per la persona concreta de 
Jesús, en el lloc precís, la Sinagoga del seu 
poble, Natzaret, fa més de dos mil anys, en 
un context social, religiós, cultural i polític 
ben definit. I cal advertir que l’anunci que 
hem escoltat a la segona lectura, com tot 
el missatge de l’Apocalipsi, s’adreçava a 
una Església que lluitava entre l’angoixa i 
l’esperança, a causa de problemes interns, 
com ara la gelor d’una fe adormida, l’am-
bigüitat d’una fe no vertadera o la divisió 
interna; i també a causa de problemes 
externs, molt més greus, com ara les per-
secucions, l’assetjament i l’opressió del 
poder polític.

I, el que és més important, sabem que 
Jesús, no només va proclamar que posseïa 
l’Esperit, sinó que tot seguit ho va demos-
trar amb les obres de consol, guarició i per-
dó, fins a la seva obra màxima de la Mort i 
la Resurrecció. I aquella Església va donar 
fruits ben concrets amb una multitud de 
fills, que van rentar els seus vestits amb la 
sang de l’Anyell per la fe i per l’amor.

El que celebrem avui, en efecte, és el 
fet de ser el poble que Ell “ha estimat, que 
ha alliberat amb la seva sang, per tal que 
esdevinguéssim casa reial, sacerdots de-
dicats a Déu, el seu Pare” (Ap 1,5-6). Ens 
sentim per això ben honorats per Jesucrist. 
Tot el que som i tenim és regal seu: a més 
de la vida natural, tenim la Paraula, tenim 
els germans, especialment els ministres, 
els consagrats, els diaques i preveres que 
ens acompanyen i serveixen, tenim sobre-
tot els sagraments, la Reconciliació i l’Eu-
caristia: tot és fruit del seu amor. I quan 
Jesús col·loca a les nostres mans un regal, 
tot d’una neix una tasca, un procés sem-
blant a la sembra d’una llavor. ¿Què en 
fem de la seva Paraula, què dels nostres 
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8 dels sorolls i els trons dels atemptats, 

dels crits de les víctimes, dels refugiats i 
marginats, enmig dels silencis forçats... 
No tenim dret a callar, ni a deixar de fer 
un esforç apassionat perquè l’harmonia 
de l’amor avui sigui una realitat concreta 
i efectiva.

Que la unció de l’Esperit, que va cobrir 
amb la seva ombra la Mare de Déu fecun-
dant el seu si, faci de nosaltres l’Església 
viva que fa viure el món.

Amén.

Agustí Cortés Soriano, bisbe 

Germans, alguns són particularment 
sensibles als problemes que avui tenim a 
l’Església, internament, i també mirant el 
context social, cultural i polític, i manifes-
ten una certa por davant el futur.

Sant Ignasi d’Antioquia saludava l’Es-
glésia de Filadèlfia, entre els segles primer 
i segon, dient:

“Ignasi, anomenat també “portador de 
Déu”, a l’Església de Déu Pare i del Senyor 
Jesucrist que és a Filadèlfia, a l’Àsia: la que 
ha obtingut misericòrdia, fermament as-
sentada en una sagrada concòrdia, que ha 
trobat una joia sense clivelles en la Passió 
de Nostre Senyor, i fermament convençuda 
per pura misericòrdia, de la seva resurrec-
ció: una salutació en la sang de Jesucrist, 
a aquesta Església que és joia eterna, que 
no passa, sobretot si formen una sola cosa 
amb el bisbe i amb els preveres i els dia-
ques que l’envolten, designats segons la 
ment de Jesucrist, el qual, pel seu propi 
voler, els ha afermats i confirmats pel seu 
Esperit” (A Fil. 1)

Desitgem aquesta bella salutació per a 
la nostra església de Sant Feliu de Llobre-
gat: l’església que obté misericòrdia, que 
viu la joia immarcescible fonamentada en la 
fe i compartida en l’harmonia de la unitat.

No hauríem de tenir por de res, si bus-
quem ser cada vegada més autènticament 
deixebles de Crist, si vivim penjats de la 
seva misericòrdia, si ens mantenim en la 
humilitat del qui serveix, i – avui mirem de 
viure-ho d’una manera especial – si man-
tenim la unitat, la comunió de l’amor “com 
les cordes d’una lira, que, tocades per la 
mà del músic expert, fan vibrar l’aire de 
l’Esperit, entonant una música harmonio-
sa i bella”, segons dirien els sants Pares.

No dubtem que el món necessita ur-
gentment sentir aquesta música, enmig 
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al darrer sopar, al calvari, en la seva obra 
redemptora. Més encara, quan presideixo 
aquesta assemblea eucarística, introduei-
xo els altres que hi són presents en l’obra 
de Crist”

Una experiència paradigmàtica que es 
dóna en referència a tot el ministeri sacer-
dotal: Paraula, Sagrament, Cura pastoral. 
Que es verifica més palesament a l’Euca-
ristia i al Sagrament de la Reconciliació: 
“Jo t’absolc en el nom del Pare...”.

Una experiència que volem aprofundir 
sense sortir del seu àmbit vital (no tan 
especulatiu), tot assumint importants pre-
guntes que se’n deriven: com es podria 
definir aquesta experiència del cardenal 
Hume? la compartim? com la vivim: no ens 
preocupa (satisfets amb la resposta teolò-
gica), o bé resta lluny del nostre interès, o 
bé evitant de fet les fórmules litúrgiques 
massa explícites (a la missa, “aquest sa-
crifici nostre”), amb agraïment, amb preo-
cupació?

Implícitament ens planteja una altra 
qüestió: mirant-me globalment, quan 
exerceixo el ministeri i quan sóc sol i ac-
tuo espontàniament, em pregunto pel “jo” 
personal, qui sóc realment, un “jo” ambi-
gu, unificat, dividit, dispers?... La pregària 
de D. Bonhoeffer a la presó: “Qui sóc jo?”

Qui sóc? Em diuen sovint quan surto de 
la cel·la, serè, rialler i ferm, como un noble 
del seu palau. Qui sóc? Em diuen sovint 
quan parlo amb els carcellers lliurement, 
amistosament i francament, com si manés 
jo. Qui sóc? Em diuen també que suporto 
els dies d’infortuni amb indiferència, som-
riure i orgull, com un acostumat a vèncer. 
Sóc realment el que els altres diuen de mi? 
O bé només sóc el que jo mateix sé d’allò 
meu? Intranquil, ansiós, malalt, com oce-
llet engabiat, pugnant per respirar, com si 

“El “jo” del prevere”, conferència als pre-
veres de la diòcesi de la Seu d’Urgell 

La Seu d’Urgell, 21-3-2016

Introducció
El cardenal G. Basil Hume, quatre dies 
abans de l’ordenació d’uns monjos de la 
comunitat, escrivia, recordant els seus 
particulars sentiments davant la seva prò-
pia ordenació, en el context de la qüestió 
del contrast entre la vocació baptismal – 
monàstica i la vocació al ministeri sacer-
dotal:

“És difícil comunicar el que significa dir 
per primera vegada les paraules de la con-
sagració i adonar-se que l’adjectiu que fem 
servir és la primera persona del singular: 
‘el meu cos’... Hi ha una experiència que 
transcendeix tota teologització en la ment 
i que és més gran que tot el debat (teolò-
gic). És la pura verificació que jo faig servir 
la primera persona del singular, que és la 
meva veu, les meves mans, la meva ment, 
que són compromeses en l’acte tremend, 
centre de l’Eucaristia, en el qual Crist es 
manifesta per mitjà de la meva persona. 
En aquest moment que sobrepassa tots el 
altres jo sóc la icona de Crist, la imatge de 
Crist. Sóc utilitzat per Crist, de manera que 
Ell associa a mi mateix tot el que Ell féu 

[ ]Articles i 
altres escrits
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8 mònica i madura, segons A. Cencini (Erik-

son): capacitat d’autodefinició / sentit 
d’unicitat de la persona / l’acceptació de 
si mateix / el compromís per certs valors, 
fins o creences / capacitat de perseveran-
ça en l’esforç / confiança en el futur.

El que som per ordenació
El que ens diu la fe i la teologia.
Recordem la promesa escatològica 

d’Ezequiel davant la denúncia als pastors 
dolents: “Jo mateix reuniré, pasturaré...” 
(Ez 34). Es promet per als temps messi-
ànics la presència i l’acció immediata de 
Déu com a pastor.

Compliment en Crist (en el marc de la 
seva auto – identificació com a Messies: 
Lc 4,16-20 (“avui es compleix...”): màxima 
personalització, concentració en la seva 
persona / novetat radical: “Jo sóc el Bon 
Pastor” (Jn 10,14). Únic i Gran Sacerdot.

La teologia presenta el ministeri sa-
cerdotal avui –després de plantejaments 
unívocs (cristomonistes i eclesiomonis-
tes)– com una participació específica en 
el Sacerdoci de Crist... Des d’aquí anem a 
l’arrel trinitari del ministeri sacerdotal, on 
trobem l’equilibri just en la comprensió de 
la seva essència. Assumint aquest punt de 
partida, hi ha hagut diversos intents de 
sintetitzar la teologia del ministeri sacer-
dotal, assumint com a factor unificador un 
o altre aspecte de la tasca sacerdotal. Con-
siderem més encertada i adient al nostre 
propòsit la definició del prevere com “sa-
grament vivent de la persona de Crist Cap, 
Pastor, Espòs i Mediador a l’Església”.

Això suposat, encara hi ha accents: o 
bé la vinculació cristològica (fundació per 
Crist, successió apostòlica...), o bé l’obra 
de l’Esperit (recepció sacramental, caris-
ma ordenat, consagració...). Ens interessa 

algú m’oprimís la gola, delerós de colors, 
de flors, de cants d’aus, assedegat de bo-
nes paraules i de proximitat humana, tre-
molant de còlera davant la menor arbitrari-
etat o greuge, agitat per l’espera de grans 
coses, impotent i neguitós pels amics en la 
infinita llunyania, cansat i buit per pregar, 
pensar i crear, esgotat i disposat a acomi-
adar-me de tot. Qui sóc? Aquest o aquell? 
Seré avui aquest i demà un altre? Seré tots 
dos alhora? Davant els homes un hipòcri-
ta, i davant de mi mateix un ser menyspre-
able, queixós i feble? O bé el que encara 
queda en mi s’assembla a l’exèrcit abatut 
que es retira desordenat davant la victòria 
que tenia segura? Qui sóc? Les preguntes 
solitàries es burlen de mi. Sigui qui sigui, 
tu em coneixes, sóc teu, oh Déu! 

Parlem d’una típica dualitat. El con-
trast entre el que ens demana (“i som”) 
pel ministeri i el que fem (“i som”) com a 
persones humanes. En el fons, la dualitat 
que expressava sant Agustí: el que sóc per 
vosaltres i el que sóc amb vosaltres.

En un altre àmbit de la reflexió pot te-
nir a veure amb una qüestió moral greu: 
una incoherència conscient i/o voluntària 
incompatible amb el ministeri. “Que no 
ocupin el lloc de la cura d’ànimes els qui, 
en llur manera de viure no compleixen 
amb el que han aprés en l’estudi” (Sant 
Gregori el Gran, Regla Pastoral, cap. 2, on 
aplica la denúncia profètica d’Ez 34,18-19 
contra els mals pastors, que beuen aigua 
neta a la font, però les ovelles han de pas-
turar el que els seus peus han trepitjat i 
han de beure el que els seus peus han 
enterbolit).

En un altre àmbit, el psicològic, podem 
apuntar un perill de “manca d’estructura-
ció interna”. Una manca d’algun dels ele-
ments que definirien la personalitat har-
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És ben conegut l’ús esbarrat i abusiu 
de la teologia del caràcter sacerdotal: se-
rien les interpretacions del caràcter com a 
“poder” o “dignitat” i com excusa per no 
implicar-se personalment i interiorment en 
les accions pastorals, especialment en la 
celebració dels sagraments (només preo-
cupats per la validesa formal). Però en re-
alitat la teologia del caràcter sacerdotal el 
que diu és:
	És do de l’Esperit infós per un 

sagrament específic
	Pel qual el prevere és configurat a 

Crist
	En vistes a actuar “en la seva persona” 

en la tasca de fer visible (accessible i 
concret) l’ofici de mediador

	D’una manera permanent (indeleble)
En el sagrament de l’orde l’Esperit aga-

fa (s’apropia; assumeix) absolutament la 
persona del ministre: tot el que és i per 
sempre.

El caràcter sacerdotal obeeix al princi-
pi bàsic que l’únic sacerdot és Crist i que 
només Ell és qui actua a l’Església... més 
enllà de la santedat del ministre.

Però, com a do de l’Esperit, si és deter-
minació personal i ontològica, no és per 
augmentar “la dignitat” o el “poder” per 
sobre dels merament batejats, sinó per 
esdevenir principi actiu i dinàmic: és font, 
origen i motor de la caritat pastoral (“of-
ficium amoris”) en l’exercici del ministeri.

“El prevere, consagrat en el seu ésser, 
és absorbit per una caritat que el fa viure 
per als altres i amb els altres. El caràcter 
fa del sacerdot un home per als altres, a 
imatge de Crist”.

En conseqüència, el caràcter sacerdotal 
fa palesa precisament la diferència perma-
nent entre el ministeri i la santedat subjec-
tiva, alhora que esperona constantment al 

subratllar tant el vincle cristològic com el 
pneumatològic. 
	Pel que fa a l’origen del ministeri: 

l’elecció, la crida i “la constitució” 
(creació) dels Apòstols com a Col·legi 
dels Dotze (Mc 3,14-16) en vistes 
a continuar la seva missió (només 
com a presència sacramental de la 
mediació de l’únic Mediador, no com 
a continuació de la funció cultual, que 
pertany a tot el poble sacerdotal: A. 
Vanhoye). L’Apostolat forma part de 
la nova creació, nou ésser, nou Poble, 
que neix de Crist...

	Pel que fa a la pervivència del 
ministeri com a signe de “l’alteritat” i 
la dependència de l’Església respecte 
de Crist i la seva gràcia...

Aleshores, el ministeri apostòlic
“És el signe de l’amor provinent de Crist 

envers la seva Església, de la seva fidelitat 
com espòs; és la visibilització sacramental 
del ‘se ipsum tradidit pro ea’; és el símbol 
del misteri de la gratuïtat de Déu en la sal-
vació i de la primacia de la gràcia divina... 
Recorda a tothom que és Crist com a Cap 
qui segueix, per l’Esperit, aplegant i man-
tenint unit i viu el seu Cos... El ministeri 
apostòlic és signe i servidor de l’alteritat 
Crist – Església” (I. Oñatibia).

Ens situem en la línia de la definició 
ontològica, no merament funcional (com-
petencial) del ministeri sacerdotal. Hi ha 
un sagrament que recrea, transforma i 
configura. No afirmem que el ministeri 
afavoreixi una mena d’“hàbit professio-
nal”, sinó que parlem d’una real transfor-
mació personal, que anomenem ”consa-
gració”

Aquesta re-creació, el nou ésser o nova 
determinació ontològica, és el que anome-
nem “caràcter sacerdotal”. 
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8 St. Pau respon a aquesta pregunta en la 

primera part de la 2Co (2,17-3,21): 
	La carta que ens acredita sou vosal-

tres. Una carta escrita al cor per l’Es-
perit.

	Enfront als ministres de l’Antiga Ali-
ança (mèrits en el compliment – im-
possible – de la Llei: aparença física, 
qualitats, mèrits), és Crist, amb el seu 
Esperit, qui crida i capacita. 

	L’Apòstol ho confirma amb la seva 
pròpia experiència des de la conver-
sió. El seu ministeri consisteix a fer 
resplendir la glòria del rostre de Crist, 
que ell mateix va contemplar... 

Aquesta, “grandesa” però, contrasta 
amb la debilitat real de l’apòstol: és el 
“però”, que obre la segona part de la Car-
ta (2Co 4,7-5,10). Quina debilitat? Física, 
ontològica... i també moral:
	Una solemne afirmació del ministeri: 

2Co 4,5-6. El seu origen en el Déu cre-
ador (omnipotent) de llum / La seva 
naturalesa (servent vostre per amor 
de Jesús), irradiar i reflectir la glò-
ria de Déu, que brilla en el rostre de 
Crist. (La imatge de la lluentor, ve del 
context, incredulitat – ceguetat: v. 4)

	Un to i tema general: perquè es man-
té amb alegria, fermesa, d’on i per-
què dels seus sofriments.

	Una afirmació central: “Sempre por-
tem en el nostre cos les marques de 
l’agonia de Jesús, perquè també en 
el nostre cos es manifesti la vida” (v. 
10). A) Participació cristiana en el seu 
misteri pasqual: “Patim amb ell” (Rm 
8,17), “conèixer la comunió amb els 
seus patiments (Fil 3,10) / B) Però re-
alitzada específicament per l’apòstol: 
el “pro eis” (cf Jn 17) i el “cum vobis”. 
Testimoni de la vida de Jesús en el 

compromís d’ajustar tots dos pols vitals, 
mitjançant la generositat renovada del 
prevere (conversió contínua).

L’experiència de sant Pau
Ens preguntem com es viu l’experiència 

de desproporció a la llum del que ens diu la 
fe i la teologia sobre el caràcter sacerdotal.

St. Pau, testimoni. La 2ª Corintis.
Una al·lusió a la unció i el segell de l’Es-

perit, en el context de la fermesa i perma-
nència del seu ministeri (context del retret 
dels corintis sobre el canvi de plans de 
viatge): 

“El Fill de Déu, Jesucrist, que hem anun-
ciat entre vosaltres, tant jo com Siles i Ti-
moteu, no ha estat mai ara sí, ara no: en 
ell només hi ha el sí! En Jesucrist, totes les 
promeses de Déu han trobat un «Sí», i per 
això, gràcies a ell, diem «Amén» a Déu i li 
donem glòria. És Déu mateix qui ens ha 
ungit i ens referma en Crist, juntament 
amb vosaltres. Ell ens ha marcat amb el 
seu segell i, com a penyora del que vindrà, 
ha posat en els nostres cors el do del seu 
Esperit” (2Co 1,19-22)

El caràcter apostòlic és el signe de 
l’“amén” que és Jesucrist, la fermesa del 
seu sí d’amor, la presència indeleble del 
seu Esperit en el cor de l’apòstol, que el 
capacita / l’empeny / i en determina la 
missió.

Però, havent definit la missió com l’en-
càrrec d’escampar pertot arreu la bona 
olor de Crist (“som el perfum de Crist”) St. 
Pau es pregunta “Qui pot estar a l’altura 
d’una missió com aquesta?” (2Co 2,16). 
Sembla que aquesta qüestió motiva tot 
el que segueix, potser tota la Carta (o les 
cartes) i en general els seus escrits, junt a 
l’altra qüestió sobre la legitimitat del seu 
ministeri...



1 1 1

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 6

8

B i s b e  d i o c e s à

do, disposats a la determinació per-
sonal (global, ontològica) que com-
porta i conscients que el rebem per a 
Ell i per als altres. Com deia D. Bon-
hoeffer: “per la imposició de les mans 
no se’ns atorga un poder sobre la Pa-
raula, sinó que la Paraula s’apodera 
de nosaltres”.

	Reconeixement sincer de la limitació 
personal, tant ontològica com moral, 
en radical desproporció.

	Remetem constantment a Crist i el 
seu Esperit tot el valor i el pes del mi-
nisteri. Però, si de fet ja som apòstols, 
també és veritat que “anem sent-ho”, 
com sant Pau que s’identificava com 
aquell que “és cridat a ser apòstol” 
(Rm 1,1). El procés ha de ser lent, per-
què es tracta de crear tota una perso-
nalitat.

	A l’anàlisi que fa A. Cencini sobre la 
identitat sacerdotal des del punt de 
vista psicològic – espiritual, la nostra 
tesi subratllaria la identitat ontològi-
ca, enfront a la corporal – física i la 
psicològica. Afegim el valor saludable 
de la tensió “present-futur”, “realitat-
ideal”.

	Potser hem d’aprendre de la teo-
logia ortodoxa a subratllar l’efecte 
transformador (“transfigurador”) de 
l’Esperit en nosaltres. El realisme i la 
concreció d’aquest efecte, sobretot 
en un dels seus espais més signifi-
catius, com és el de l’amor, és a dir, 
l’amor pastoral.

	Només pot ser apòstol qui sap viure 
aquesta manera específica de partici-
par del Misteri Pasqual / una partici-
pació que ha de tenir els seus signes 
concrets i visibles de mort (ascesi) i 
de resurrecció (mística).

mateix cos, per a la vida en els altres 
(vv. 11-12) – Esperança de glorificació 
amb vosaltres (v. 14) (cf 2Co 1,5ss.: 
consol i sofriment per i per a vosal-
tres) – Si roman en desterrament... 
“només és per vosaltres” (Fl 1,21-23).

	La manera de participació: mort a 
l’home exterior – casa terrenal i reno-
vellament de l’home interior (verta-
der) –casa celestial.

El desajust ministeri – apòstol és “cons-
titutiu”, programàtic, no només “de facto”. 

La font i el fonament continu del minis-
teri és Crist 

Però, qui és Crist? S’albira una raó pro-
funda: a la 1ª part de 2Co, el títol amb què 
anomena el Senyor és “Crist” amb la seva 
glòria revelada; el títol que es fa servir en 
la 2ª part és “Jesús”, el qual va ser sotmès 
a la debilitat extrema i va morir... És la pro-
funditat del misteri de l’Encarnació, la lògi-
ca de la qual acaba en el Misteri de la Mort 
i Resurrecció. També amb Ell l’apòstol s’ha 
de configurar, esperant la participació en 
la Resurrecció.

Conseqüència: l’apòstol es veu inserit 
en un procés de transformació constant 
(des de la deformació, per la transforma-
ció a la conformació), segons les lleis de 
l’Esperit (espiritualització) que actua amb 
la lògica de la Mort i Resurrecció. Alhora 
aquest procés vital és verificació i testimo-
niatge del sacrifici, del sacerdoci de Crist 
pels germans i el món...

Nota: Sota aquesta llum es pot rellegir 
el diàleg de Jesús amb sant Pere: Mt 16, 
13-28. La càtedra i el cristià que l’ocupa; 
el compromís d’inacabable ajustament, de 
Simó a Pere, de Saule a Pau... i l’accepta-
ció del seguiment en Creu i Resurrecció.

Respostes concretes
	El primer pas: recepció agraïda del 
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8 	Una de les concrecions més cridane-

res d’aquest fet és el jo del ministre 
del Sagrament de la Reconciliació. La 
fórmula sacramental és motiu d’una 
meditació fecunda. 

	“Déu que va reconciliar amb si mateix 
el món per la Mort i Resurrecció del 
seu Fill”: En el sagrament, el prevere 
“dóna continuïtat a la misericòrdia 
de Déu en Crist”: Mt 18,18. No només 
perdonar com el Pare (Mt 5,44-45), ni 
tan sols per què el Pare (cf. Mt 18,21-
35); sinó que el Pare perdona en el 
mateix gest de perdó del ministre... 
Però el “com” i el “perquè” segueixen 
sent deure per al ministre... D’aquí el 
repte i compromís: maduració i crei-
xement en l’amor...

	“Et concedeixi, pel ministeri de l’Es-
glésia el perdó i la pau”. El “jo” també 
és l’Església”

	“Jo t’absolc dels teus pecats, en el 
nom del Pare, el Fill, l’Esperit Sant”

2Co 5,5-21: en el context de la auto – 
comprensió com a ministre de la Nova Ali-
ança, sant Pau diu haver rebut el ministeri 
de la reconciliació,

“Efectivament, Déu, en Crist, reconcilia-
va el món amb ell mateix, no tenint-li més 
en compte els seus pecats, i a nosaltres 
ens ha encomanat l’anunci de la reconcili-
ació. Per tant, som ambaixadors de Crist, i 
Déu mateix us exhorta a través nostre. Us 
ho demanem en nom de Crist: reconcilieu-
vos amb Déu!”

Conclusió: el tresor del perdó en la ger-
ra de terrissa del nostre cor estret, camí 
d’estimar sense límits...

Agustí Cortés Soriano, bisbe 
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8 Monestirs de Santa Cecília i de Sant Benet 

i que han de ser inscrits en els llibres de 
registres sacramentals, ho siguin en els 
libres del Monestir de Montserrat, pel tal 
d’unificar els registres en el despatx de la 
Basílica.

Aquest Decret fa efecte a partir d’avui.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 04/16.- Jubilació de Mn. Gonçal 
Español Gutiérrez 

Sant Feliu de Llobregat, 22-3-2016

Rebuda la petició de Mn. Gonçal Español 
Gutiérrez, en què sol·licita poder acollir-se 
a la jubilació.

Pel present document acceptem la peti-
ció de jubilació del Rev. Sr. Gonçal Español 
Gutiérrez i el pas a la situació de prevere 
jubilat, per les raons adduïdes.

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

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 03/16. Sobre la delegació general 
de matrimonis als monestirs de Santa Ce-
cília i Sant Benet de Montserrat 

Sant Feliu de Llobregat, 18-3-2016

Tenint en compte el decret de l’Arquebis-
bat de Barcelona amb Prot. 12/03, amb 
data 17 de febrer de 2003, en referència a 
la delegació general per assistir els matri-
monis que, excepcionalment, se celebrin 
als Monestirs de Santa Cecília de Montser-
rat i de Sant Benet de Montserrat,

Atès la creació de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat amb data 15 de juny de 2004,

Pel present decret, i per tal de facilitar 
l’atenció pastoral, d’acord amb el que es-
tableix el c. 1.111 del Codi de Dret Canònic, 
confirmem la concessió de delegació ge-
neral per assistir els matrimonis que, ex-
cepcionalment, se celebrin als Monestirs 
de Santa Cecília de Montserrat i de Sant 
Benet de Montserrat, al Rvdm. P. Abat del 
Monestir de Montserrat, al Rev. Prior i als 
Pares Rector i Vicerector del Santuari, amb 
facultats per subdelegar en cada cas, men-
tre detinguin aquest càrrec, amb les condi-
cions que estableix el c. 137, § 3, del Codi 
de Dret Canònic.

Al mateix temps, renovem l’autoritza-
ció que tots aquells actes celebrats en els 

[ ]Decrets
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• El bisbe Agustí amb data 2 de març 
de 2016 ha nomenat el Sr. Javier Velasco 
Arias coordinador del Secretariat d’Ani-
mació Bíblica de la Pastoral a la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat. 

• El bisbe Agustí amb data 10 d’abril de 
2016 ha nomenat el Rev. Sr. Joan-Lluís Sa-
las Valle, DP per al càrrec de Notari-Secre-
tari al Tribunal Eclesiàstic.

• El bisbe Agustí amb data 13 d’abril de 
2016 ha nomenat el Rev. Sr. Josep M. Rufas 
Martínez, DP membre del Consell Pastoral 
Diocesà del Bisbat Sant Feliu de Llobregat, 
en representació de l’àmbit de l’economia 
diocesana, fins el 7 de novembre de 2017.

Conferències del bisbe Sebastià Taltavull 
al clergat diocesà en les Jornades de for-
mació i espiritualitat a Montserrat 

Montserrat, 1-3-2016

El Jubileu de la Misericòrdia, Pastors del 
Poble de Déu, servidors de la Misericòrdia

Introducció
Deixar-nos «sorprendre» per Déu
El papa Francesc, a la Butlla MV, com 

en una conclusió en la qual hi ha el més 
essencial per a la nostra vida de diaques, 
preveres i bisbes, ens diu que «Ell [Déu] 
mai no es cansa d’obrir de bat a bat la 
porta del seu cor per repetir que ens es-
tima i que vol compartir amb nosaltres 
la seva vida. L’Església sent la urgèn-
cia d’anunciar la misericòrdia de Déu. 
La seva vida és autèntica i creïble quan 
amb convicció fa de la misericòrdia el seu 
anunci. Ella sap que la primera tasca, so-
bretot en un moment com el nostre, ple 
de grans esperances i fortes contradicci-
ons, és la d’introduir tothom en el misteri 
de la misericòrdia de Déu, contemplant el 
rostre de Crist... Cada vegada que algú en 
tindrà necessitat hi podrà venir, perquè la 
misericòrdia de Déu no té fi. És insonda-
ble la profunditat del misteri que amaga, 

[ ] [ ]Nomenaments Altres
informacions
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8 6. La misericòrdia té a veure amb la in-

clusió social dels pobres (EG 187-8,191)
7. L’insistent tema de la “misericòrdia” 

(EG 193)
8. «Per què complicar el que és tan sim-

ple?» (EG 194-196)
9. Estreta unitat entre la confessió de 

fe i el compromís social (EG 179, Mt 25,40)
10. Misericòrdia i primacia de la gràcia 

(LG 1; EG 112)
11. El sagrament del Perdó, lloc per a 

exercir la misericòrdia (EG 44)
12. El papa Francesc, un home seduït 

per la misericòrdia (Mt 9,9-13)
13. Sigueu misericordiosos, ens ho diu 

Jesús (Mt 5,48; Lc 6,27-36)
14. La misericòrdia ens fa lliures (EG 43)
15. En el cor de les benaurances, feliços 

els compassius! (Mt 5,7; EG 137; EG 44)
16. Coneguem i meditem el que diu i fa 

Jesús: Lc 10,25-37; Mt 25,31-46
17. Un Any sant de la Misericòrdia: un 

temps privilegiat de gràcia
El Rostre de la Misericòrdia (Papa Fran-

cesc, Butlla Misericordiae Vultus)
• «Jesucrist és el rostre de la misericòr-

dia del Pare» (MV1).
• «Sempre tenim necessitat de contem-

plar el misteri de la misericòrdia» (MV 2).
• «Cada Església particular estarà di-

rectament compromesa a viure aquest
Any Sant com un moment extraordinari 

de gràcia i de renovació espiritual» (MV 3).
• «Travessarem la Porta Santa en la ple-

na confiança de saber-nos acompanyats per 
la força del Senyor Ressuscitat que continua 
sostenint la nostra peregrinació» (MV 4).

• «Com desitjo -diu el papa Francesc- 
que els anys a venir estiguin impregnats 
de misericòrdia per poder anar a l’encon-
tre de cada persona portant la bondat i la 
tendresa de Déu» (MV 5).

és inesgotable la riquesa que en prové.» 
(MV 25). Hi ha punts claus perquè ens 
fem moltes preguntes

1. Quina responsabilitat tenim nosal-
tres, diaques, preveres i bisbes (abans 
que altres pel fet d’assumir la missió de 
Cap i Pastor dins cada una de les nostres 
comunitats i diòcesi), en el fet que Jesús 
obri la porta del seu cor de bat a bat per 
repetir que ens estima i que vol compartir 
amb nosaltres la seva vida?

2. Podem dir que som conscients que 
som la cara visible d’aquesta Església que 
està cridada a ser testimoni veraç de la mi-
sericòrdia professant-la i vivint-la com allò 
més central de la revelació de Jesucrist?

3. En la nostra relació personal amb 
Déu, en els moments més íntims de pre-
gària personals i d’acció pastoral (aque-
lla que està més directament dirigida a 
situacions de feblesa o de perifèria), com 
percebem que és “des de la intimitat més 
profunda del misteri de Déu que brolla i 
corre sense parar el gran riu de la mise-
ricòrdia”?

4. M’estic demanant moltes vegades si 
el que ens diu el papa Francesc en aquest 
final de la Butlla, que “la primera tasca és 
la d’introduir tothom en el misteri de la 
misericòrdia de Déu, contemplant el ros-
tre de Crist” ¿és aquesta la nostra primera 
convicció i, en conseqüència, la nostra o 
“meva” primera prioritat pastoral?

1. La revolució de la tendresa obre el 
vial de la misericòrdia (MV 25, EG 3, EG 88)

2. La seva misericòrdia no s’esgota (EG 3)
3. La més gran de totes les virtuts (EG 

7; Ga 5,6)
4. «... quan s’estremeixen les entranyes 

davant del dolor aliè» (EG 193, EG 53-54)
5. La misericòrdia és el “cor” afectat per 

la “misèria” dels altres (Sant Agustí)
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ment i el cor de tota persona [...] On l’Es-
glésia sigui present, allí ha de ser evident 
la misericòrdia del Pare. En les nostres 
parròquies, en les comunitats, en les asso-
ciacions i moviments, en fi, on sigui que hi 
hagi cristians, qualsevol hauria de poder 
trobar-hi un oasi de misericòrdia» (MV 12).

7. «La vida és una peregrinació. Jesús 
indica les etapes de la peregrinació mit-
jançant la qual és possible assolir aquesta 
meta: «No judiqueu, i no sereu judicats; 
no condemneu, i no sereu condemnats; 
perdoneu, i sereu perdonats... » (Lc 6,37-
38) (MV 14).

8. «Jesús parla moltes vegades de la 
importància de la fe, més que de l’obser-
vança de la llei. El reclam a observar la 
llei no pot obstaculitzar l’atenció per les 
necessitats que toquen la dignitat de les 
persones» (MV 20). La misericòrdia no és 
contrària a la justícia sinó que expressa 
el comportament de Déu cap al pecador, 
oferint-li una ulterior possibilitat per exa-
minar-se, convertir-se i creure. L’experièn-
cia del profeta Osees ve a ajudar-nos per 
mostrar-nos la superació de la justícia en 
direcció cap a la misericòrdia» (MV 21).

9. «La misericòrdia posseeix un valor 
que sobrepassa els confins de l’Església. 
Ella ens relaciona amb el judaisme i l’Is-
lam, que la consideren un dels atributs 
més qualificatius de Déu» (MV 23).

10. «El pensament es dirigeix ara a la 
Mare de la Misericòrdia. Que la dolçor de 
la seva mirada ens acompanyi en aquest 
Any Sant, perquè tots puguem redescobrir 
l’alegria de la tendresa de Déu. Ningú com 
Maria ha conegut la profunditat del misteri 
de Déu fet home. Tot en la seva vida va ser 
plasmat per la presència de la misericòrdia 
feta carn. La Mare del Crucificat Ressusci-
tat va entrar en el santuari de la misericòr-

1. «Es propi de Déu usar misericòrdia i 
especialment en això es manifesta la seva 
omnipotència» (MV 6).

2. «L’amor de Déu perdura sempre» 
(ref. Salm 135, narrant la història de la sal-
vació amb detall) i «abans de la Passió, Je-
sús prega amb el salm de la misericòrdia» 
(MV 7).

3. «Amb la mirada fixa en Jesús i en el 
seu rostre misericordiós podem percebre 
l’amor de la Santíssima Trinitat [...] El que 
movia Jesús en totes les circumstàncies 
no era sinó la misericòrdia amb la qual 
llegia el cor dels interlocutors i responia 
a les necessitats més reals». Citant aquí 
la vocació de Mateu, el papa Francesc la 
col·loca a l’horitzó de la misericòrdia i diu 
textualment: «Passant davant del banc 
dels impostos, els ulls de Jesús es posen 
sobre els de Mateu. Era una mirada car-
regada de misericòrdia que perdonava 
els pecats d’aquell home i, vencent la re-
sistència dels altres deixebles, l’escull a 
ell, el pecador i publicà, perquè sigui un 
dels Dotze. Sant Beda el Venerable, co-
mentant aquesta escena de l’Evangeli, va 
escriure que Jesús mirà Mateu amb amor 
misericordiós i l’escollí: miserando atque 
eligendo. Sempre m’ha captivat aquesta 
expressió, tant que vaig voler fer-la el meu 
propi lema» (MV 8).

4. «En les paràboles dedicades a la mi-
sericòrdia, Jesús revela la naturalesa de 
Déu com la d’un Pare que no es dóna mai 
per vençut fins que no hagi dissolt el pecat 
i superat el rebuig amb la compassió i la 
misericòrdia» (MV 9).

5. «La misericòrdia és la biga mestra 
que sosté la vida de l’Església. » (MV 10).

6. «L’Església té la missió d’anunciar la 
misericòrdia de Déu, cor de l’Evangeli que 
batega, que a través seu ha d’abastar la 
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8 dia divina perquè va participar íntimament 

en el misteri del seu amor» (MV 24).
Per a la nostra reflexió i pregària, i com-

partir
1.  Fins quin punt els cristians tenim in-

tegrat en la nostra vida l’exercici de la mi-
sericòrdia? Quin concepte en tenim?

2. Què podem destacar de l’actuació 
de Jesús -fets concrets que descobrim a 
l’Evangeli- i que mostren una forma ben 
nova d’actuar, de relacionar-se amb per-
sones concretes? Per què Jesús actua així 
i què vol aconseguir? Què ens suggereix i 
ens anima a fer en la nostra acció pastoral, 
especialment allà on fa més falta una “pre-
sència” misericordiosa?

3. A partir del pensament i actuació del 
papa Francesc en relació a la misericòrdia, 
què hem de revisar i canviar de la nostra 
actuació com a preveres, avui, a les nos-
tres parròquies i entre la nostra gent amb 
qui convivim? Parlem de fet concrets, tant 
en positiu com en negatiu.

4. Ampliant la reflexió amb els docu-
ments de sant Joan Pau II Dives in miseri-
còrdia (Ric en misericòrdia) i de Benet XVI 
Deus caritas est (Déu és amor), què des-
tacaria?

5. Fem un disseny, com a resultat de 
tota la nostra reflexió, de com volem i po-
dem fer realitat una “Església misericordi-
osa”. En què ens comprometem cadascú? 
En què i a qui hem d’ajudar a implicar-se 
en les nostres parròquies, comunitats, 
moviments i grups? Pensem com reforçar 
el nostre testimoni personal i col·lectiu?

La misericòrdia amb la qual Déu ens ha 
escollit i ens acompanya

• Déu ens parla. Estiguem-ne segurs!
«Sempre que prego per vosaltres, la 

meva oració és plena de goig pensant 
en tot el que heu contribuït a la causa de 

l’Evangeli des del primer dia fins avui. Estic 
segur d’una cosa: Déu, que ha començat 
en vosaltres un bon treball, acabarà de dur-
lo a terme fins el dia de Jesucrist» (Fl 1,4-6)

«Que el vostre amor s’enriqueixi més i 
més, fins a vessar, ple de coneixement i de 
finor d’esperit, perquè sapigueu apreciar 
els valors autèntics i arribeu purs i sense en-
trebancs al dia de Crist, carregats d’aquells 
fruits de justícia que donem per Jesucrist, a 
glòria i lloança de Déu» (Fl 1,8-11)

1. - Jesús ens parla. Confiem! Avui, di-
marts III de Quaresma, ens diu:

«No et dic set vegades, sinó setanta 
vegades set» (Mt 18,22). És la resposta de 
Jesús a Pere en el moment de demanar-li 
quantes vegades ha de perdonar el seu 
germà, set vegades?

1. El bon treball que Déu ha començat 
en cadascú de nosaltres, com el portem?

2. Com l’estem ajudant que el porti a 
bon terme? Què fem? Amb quin ànim?

3. Per quins valors autèntics hem apos-
tat? Quin lloc hi ocupa el perdó?

4. Deixem que Jesús respongui a possi-
bles situacions de “cansament”, de fatiga 
pastoral?

5. Què m’està aportant enguany el 
temps quaresmal?

2.- Contemplar el misteri de la miseri-
còrdia

Ens diu el papa Francesc: «Sempre te-
nim necessitat de contemplar el misteri de 
la misericòrdia. És font d’alegria, de sere-
nitat i de pau. És condició per a la nostra 
salvació. Misericòrdia és la paraula que 
revela el misteri de la Santíssima Trinitat. 
Misericòrdia és l’acte últim i suprem amb 
el qual Déu ve al nostre encontre. Miseri-
còrdia és la llei fonamental que habita en 
el cor de cada persona quan mira amb ulls 
sincers el germà que troba en el camí de la 
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4.- L’impacte de la misericòrdia sobre la 
comunitat dels cristians «Feliços els com-
passius, Déu se’n compadirà» (Mt 5,7)

De les paràboles de la misericòrdia, ens 
fixem en la del rei i els servents.

«Amb el Regne del cel passa com amb 
un rei que volgué demanar comptes als 
seus subordinats. Tot just havia començat, 
quan li’n van portar un que li devia deu mil 
talents. Com que no tenia amb què pagar, 
aquell senyor va manar que, per a poder 
satisfer el deute, el venguessin com a es-
clau, amb la seva dona, els seus fills i tots 
els seus béns. Ell se li va llançar als peus i, 
prosternat, li deia: Tingues paciència amb 
mi i t’ho pagaré tot.

Llavors, compadit d’ell, el senyor deixà 
lliure aquell subordinat i li va perdonar el 
deute.

Quan aquell home sortia, va trobar un 
dels seus companys que tan sols li devia 
cent denaris. L’agafà i l’escanyava dient: 
Paga’m el que em deus. El company se li 
va llançar als peus i li suplicava: Tingues 
paciència amb mi i ja t’ho pagaré.

Però ell s’hi va negar i el va fer tancar a 
la presó fins que pagués el deute.

Quan els altres companys van veure 
el que havia passat, els va saber molt de 
greu, i anaren a explicar-ho al seu senyor. 
Ell va fer cridar aquell home i li digué:

Servidor dolent, quan vas suplicar-me, 
et vaig perdonar tot aquell deute. ¿No t’ha-
vies de compadir del teu company, com jo 
m’havia compadit de tu?

I, indignat, el va posar en mans dels bot-
xins perquè el torturessin fins que hagués 
pagat tot el deute. Igualment us tractarà el 
meu Pare celestial si cadascú no perdona 
de tot cor el seu germà» (Mt 18,23-35)

La paràbola –diu el papa Francesc– ve 
provocada per la pregunta de Pere a Jesús 

vida. Misericòrdia és la via que uneix Déu 
i l’home, perquè obre el cor a l’esperança 
de ser estimats malgrat el límit del nostre 
pecat» (MV 2).

3.Què és la misericòrdia?
«Misericòrdia no és altra cosa que car-

regar-se el cor d’un poc de misèria (dels 
altres). La paraula “misericòrdia” deriva 
el seu nom del dolor pel “miserable”. Les 
dues paraules estan en aquest terme: mi-
sèria i cor. Quan el teu cor és afectat, sac-
sejat per la misèria dels altres, aquí tens la 
misericòrdia. Considereu, germans meus, 
que totes les obres bones que realitzem en 
aquesta vida es refereixen veritablement 
a la misericòrdia. Per exemple, dónes pa 
a un qui té fam: ofereix-lo amb la partici-
pació del teu cor, no amb menyspreu [...] 
Així, doncs, quan facis una obra de mise-
ricòrdia, si dónes pa, compadeix-te del qui 
té fam; si li dónes beure, compadeix-te de 
qui té set; si dónes un vestit, compadeix-
te del qui va despullat; si ofereixes hospi-
talitat, compadeix-te del pelegrí; si visites 
un malalt, compadeix-te d’ell; si enterres 
un difunt, lamenta que hagi mort; si poses 
pau entre els qui es barallen, lamenta el 
seu afany de barallar-se. Si estimem Déu 
i el proïsme, no podem fer res de tot això 
sense dolor al cor» (Sant Agustí, sermó 
358 A).

1. He experimentat o experimento la mi-
sericòrdia de Déu en mi? En quin moment?

2. Com i quan estic transportant a altres 
aquesta experiència fonamental?

3. De quina manera implica la meva 
vocació i missió de pastor “ungit” pel Se-
nyor?

4. Com acullo i atenc personalment la 
gent?

5. Sóc misericordiós en el sagrament 
del Perdó?
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8 demanat que l’Església redescobreixi en 

aquest temps la riquesa continguda en les 
obres de misericòrdia corporals i espiri-
tuals. L’experiència de la misericòrdia, en 
efecte, es fa visible en el testimoni de sig-
nes concrets com Jesús ens ensenyà. Cada 
vegada que un fidel viu personalment una 
o més d’aquestes obres de misericòrdia 
obtindrà certament la indulgència jubilar. 
D’aquí el compromís a viure de la mise-
ricòrdia per a obtenir la gràcia del perdó 
complet i total pel poder de l’amor del 
Pare que no exclou a ningú. Serà, doncs, 
una indulgència jubilar plena, fruit de l’es-
deveniment mateix que es celebra i es viu 
amb fe, esperança i caritat» (de la carta 
del papa Francesc sobre la concessió de 
la indulgència en ocasió del Jubileu de la 
Misericòrdia).

Malalts i presos. També el Jubileu és 
per a ells i per a tots els qui es veuen im-
possibilitats de participar físicament amb 
la comunitat cristiana. «Per a ells (malalts 
i ancians) serà de gran ajuda viure la ma-
laltia i el sofriment com experiència de 
proximitat al Senyor, qui, en el misteri de 
la seva passió, mort i resurrecció indica la 
via mestra per a donar sentit al dolor i a la 
soledat. Viure amb fe i gojosa esperança 
aquest moment de prova, rebent la comu-
nió i participant en la santa missa i en la 
pregària comunitària, també a través dels 
diversos mitjans de comunicació social, 
serà per a ells la manera d’obtenir la indul-
gència jubilar.

El meu pensament es dirigeix també als 
presos, que experimenten la limitació de 
la seva llibertat. El Jubileu sempre ha estat 
l’ocasió d’una gran amnistia, destinada a 
fer partícips a moltes persones que, fins 
i tot mereixent una pena, han pres cons-
ciència de la injustícia que han comès i 

sobre quantes vegades caldria perdonar. 
«No et dic set vegades, sinó setanta vega-
des set» (Mt 18,22). «La paràbola ofereix 
un profund ensenyament a cadascú de 
nosaltres. Jesús afirma que la misericòrdia 
no és només l’obrar del Pare, sinó que ella 
es converteix en el criteri per saber quins 
són realment els seus fills. Així, estem 
cridats a viure de misericòrdia, perquè a 
nosaltres en primer lloc se’ns ha aplicat 
misericòrdia. El perdó de les ofenses esde-
vé l’expressió més evident de l’amor mise-
ricordiós i per a nosaltres cristians és un 
imperatiu del qual no podem prescindir. 
Com n’és de difícil moltes vegades perdo-
nar! I, no obstant, el perdó és l’instrument 
posat en les nostres fràgils mans per asso-
lir la serenitat del cor. Fer desaparèixer el 
rancor, la ràbia, la violència i la venjança 
són condicions necessàries per viure feli-
ços... Escoltem la paraula de Jesús que ha 
assenyalat la misericòrdia com a ideal de 
vida i com a criteri de credibilitat de la nos-
tra fe. «Feliços els compassius: Déu se’n 
compadirà!» (Mt 5,7) és la benaurança en 
què hem d’inspirar-nos durant aquest Any 
Sant» (MV 9).

5.- L’Església viu el desig inesgotable 
de brindar misericòrdia (EG 24)

“La misericòrdia és la biga mestra que 
sosté la vida de l’Església. Tot en la seva 
acció pastoral hauria d’estar revestit per 
la tendresa amb la qual es dirigeix als cre-
ients; res en el seu anunci i en el seu tes-
timoni cap al món no pot estar mancat de 
misericòrdia. La credibilitat de l’Església 
passa a través del camí de l’amor miseri-
cordiós i compassiu. L’Església «viu un de-
sig inesgotable de brindar misericòrdia» 
(MV 10)

Aquest desig queda ben palès amb 
aquestes paraules del papa Francesc: «He 
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descrèdit, a comprometre la seva reputa-
ció i a deixar-lo a mercè de la xafarderia. 
No jutjar i no condemnar significa, en po-
sitiu, saber percebre allò que hi ha de bo 
en cada persona i no permetre que hagi de 
sofrir pel nostre judici parcial i per la nos-
tra presumpció de saber-ho tot. Tanmateix, 
això no és encara suficient per manifestar 
la misericòrdia. Jesús demana també per-
donar i donar. Ser instruments del perdó, 
perquè hem estat els primers a haver-lo 
rebut de Déu. Ser generosos amb tots sa-
bent que també Déu vessa sobre nosaltres 
la seva benevolència amb gran magnani-
mitat».

Misericordiosos com el Pare és el 
“lema” de l’Any Sant. En la misericòrdia 
tenim la prova de com Déu estima. Ell ho 
dóna tot de si mateix, per sempre, gratu-
ïtament i sense demanar res a canvi. Ve 
a ajudar-nos quan l’invoquem. És bonic 
que la pregària quotidiana de l’Església 
comenci amb aquestes paraules: «Sigueu 
amb nosaltres, Déu nostre, Senyor veniu a 
ajudar-nos» (cf. Sl 70,2). L’auxili que invo-
quem és ja el primer pas de la misericòrdia 
de Déu cap a nosaltres. Ell ve a salvar-nos 
de la condició de debilitat en la qual vivim. 
I el seu auxili consisteix a permetre’ns cop-
sar la seva presència i proximitat. Dia rere 
dia, tocats per la seva compassió, també 
nosaltres arribarem a ser compassius amb 
tots» (MV 14).

7.En la línia de l’Exhortació apostòlica 
Evangelii gaudium

Fixem-nos en aquest text:
«La Paraula de Déu ensenya que en 

el germà hi ha la permanent prolongació 
de l’Encarnació per a cadascun de nosal-
tres: «El que vau fer a un d’aquests ger-
mans meus més petits, a mi m’ho féreu» 
(Mt 25,40). El que fem amb els altres té 

desitgen sincerament integrar-se de nou 
a la societat donant la seva contribució 
honesta. Que a tots ells arribi realment la 
misericòrdia del Pare que vol estar a prop 
de qui més necessita el seu perdó. Podran 
guanyar la indulgència a les capelles de 
les presons, i cada vegada que travessin 
la porta de la seva cel·la, dirigint el seu 
pensament i la pregària al Pare, pot ésser 
aquest gest per a ells el pas de la Porta 
Santa, perquè la misericòrdia de Déu, ca-
paç de convertir els cors, es també capaç 
de convertir les reixes en experiència de 
llibertat» (íbid.)

6.- El nou to del nostre pelegrinatge
El nostre pelegrinatge a Montserrat 

és també una icona del camí que com a 
presbiteri estem fent. Un pelegrinatge que 
també per a nosaltres té unes etapes, a les 
quals hi acompanya la pregària, l’estudi, el 
diàleg i tants altres elements que configu-
ren la nostra fraternitat sacerdotal al ser-
vei del poble de Déu que se’ns ha confiat. 
Se’ns ofereixen uns indicadors:

«El Senyor Jesús indica les etapes de la 
peregrinació mitjançant la qual és possible 
assolir aquesta meta: «No judiqueu, i no 
sereu judicats; no condemneu, i no sereu 
condemnats; perdoneu, i sereu perdonats. 
Doneu, i us donaran: us abocaran a la fal-
da una bona mesura, atapeïda, sacsejada 
i curulla fins a vessar. Tal com mesureu 
sereu mesurats» (Lc 6,37-38). Diu, abans 
de res, no jutjar i no condemnar. Si no es 
vol incórrer en el judici de Déu, ningú no es 
pot convertir en el jutge del propi germà. 
Els homes amb els seus judicis s’aturen en 
la superfície, mentre el Pare mira l’interior.

Quant de mal fan les paraules quan es-
tan motivades per sentiments de gelosia i 
enveja! Parlar malament del propi germà 
en la seva absència equival a exposar-lo al 
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8 una dimensió transcendent: «Amb la me-

sura amb què mesureu, se us mesurarà» 
(Mt 7,2); i respon a la misericòrdia divina 
amb nosaltres: «Sigueu compassius com 
el vostre Pare és compassiu. No jutgeu i 
no sereu jutjats; no condemneu i no sereu 
condemnats; perdoneu i sereu perdonats; 
doneu i se us donarà. [...] Amb la mesura 
amb què mesureu, se us mesurarà» (Lc 
6,36-38).

El que expressen aquests textos és l’ab-
soluta prioritat de la «sortida de si mateix 
cap al germà» com un dels dos manaments 
principals que funden tota norma moral i 
com el signe més clar per discernir sobre 
el camí de creixement espiritual en respos-
ta a la donació absolutament gratuïta de 
Déu. Per això mateix «el servei de la caritat 
és també una dimensió constitutiva de la 
missió de l’Església i expressió irrenunci-
able de la seva pròpia essència». Així com 
l’Església és missionera per natura, també 
brolla ineludiblement d’aquesta natura la 
caritat efectiva amb el proïsme, la compas-
sió que comprèn, assisteix i promou» (EG 
179).

Sebastià Taltavull Anglada, 
bisbe auxiliar de Barcelona
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8 6 de març. Jornada diocesana de la Família 

organitzada per la Delegació diocesana de 
Família i Vida en l’Any Sant de la Misericòr-
dia, a la Catedral de Sant Llorenç.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Catedral en el quart diumenge de Quares-
ma amb l’assistència dels participants en 
la Jornada diocesana de la Família.

7-9 de març. XXXVII Trobada de delegats 
de Pastoral de Santuaris, Peregrinacions i 
Turisme de les diòcesis amb seu a Catalu-
nya, a Tiana.

7 de març. El bisbe Agustí presideix la in-
auguració de la XXXVII Trobada de dele-
gats de Pastoral de Santuaris, Peregrina-
cions i Turisme de les diòcesis amb seu a 
Catalunya, a Tiana.
Trobada de la Delegació diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

8 de març. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia en la Festa de Sant Benito Menni, a 
l’Hospital Matern-Infantil de Sant Joan de 
Déu a Esplugues de Llobregat, en la festa 
de Sant Joan de Déu.
Reunió del Moviment Vida Creixent, a la 
Casa de l’Església.
Reunió de la junta permanent de la Dele-
gació diocesana per al Diaconat.

9 de març. Reunió d’arxiprestes de la Vica-
ria Penedès-Anoia-Garraf, a Sant Sadurní 
d’Anoia.

10 de març. El bisbe Agustí presideix la re-
unió del Consell del Presbiteri, a la Casa de 
l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de la 
Pastoral Vocacional, a la Casa de l’Església.

MARÇ

29 de febrer – 2 de març. XII Jornades de 
Formació i Espiritualitat a Montserrat amb 
el tema: “El prevere ministre de la miseri-
còrdia”. Les Jornades comencen amb un 
recés, predicat pel rector de la Basílica, P. 
Joan M. Mayol i les ponències de les Jor-
nades han estat presentades per Mons. 
Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de l’Ar-
quebisbat de Barcelona i el P. Josep Roca, 
missioner de la misericòrdia.

1 de març. Reunió del Consell Episcopal a 
Montserrat.

4 de març. El bisbe Agustí presideix a la 
parròquia de Sant Joan Baptista de Sant 
Joan Despí, la pregària “24 hores pel Se-
nyor” proposada pel papa Francesc per a 
la Quaresma de l’Any Sant de la Misericòr-
dia i participa en l’espai ofert en el temple 
per a rebre el sagrament del perdó. 

5 de març. Curs d’iniciació al voluntariat 
(CIV) de Càritas diocesana, a la Casa de 
l’Església.
Jornada d’animadors al Seminari Conciliar 
de Barcelona organitzada pel Secretariat 
Interdiocesà de la Joventut.

[ ]Crònica
diocesana
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11 de març. 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 una 
comunitat neocatecumenal de la parrò-
quia de Sant Josep Obrer de Sant Boi de 
Llobregat.

12 de març. Jornada de l’Apostolat Seglar, 
al Seminari Conciliar de Barcelona.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Con-
sell Pastoral Diocesà, a la Casa de l’Església.
Curs d’iniciació al voluntariat (CIV) de Càri-
tas diocesana, a la Casa de l’Església.

13 de març. Celebració del Dia del Seminari. 
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Santa Maria de la Palma de 
Cervelló amb la benedicció d’una capella 
dedicada a l’Any Sant de la Misericòrdia i 
el Sagrament del perdó.
El bisbe Agustí imparteix la Conferència 
Quaresmal “Pregària amb Jesús” a la Ca-
tedral, amb intervencions musicals. Tot se-
guit el bisbe Agustí presideix l’Eucaristia, 
en el cinquè diumenge de Quaresma.

14 de març. Reunió de Càritas diocesana, a 
la Casa de l’Església.
Jornada de formació per a administradors 
del web del Bisbat, a la Casa de l’Església.
Admissió a ordes del seminarista Mario 
Pardo i altres seminaristes de Barcelona, 
de mans de Mons. Joan Josep Omella, ar-
quebisbe de Barcelona, al Seminari Conci-
liar de Barcelona.

15 de març. Roda de premsa amb motiu del 
Concert Unesco, organitzada per Càritas 
diocesana contra la pobresa infantil, el dia 
2 d’abril a la Basílica de la Mare de Déu de 
Montserrat.

El bisbe Agustí es reuneix amb represen-
tants de l’Associació Juvenil d’Estudiants 
Catòlics (JEC), com a president de la Sub-
comissió d’Universitats de la Conferència 
Episcopal Espanyola, a la Casa de l’Esglé-
sia.

16 de març. El bisbe Agustí presideix la re-
unió d’arxiprestes de la Vicaria del Llobre-
gat, a la Casa de l’Església.
Jornada de formació per a administradors 
del web del Bisbat, a la Casa de l’Església.

17 de març. Recés de Quaresma en l’Any 
Sant de la Misericòrdia amb els treballa-
dors i voluntaris de Càritas diocesana, al 
Noviciat de Pallejà. El recés és predicat per 
Mn. Antoni Roca, Delegat diocesà de Càri-
tas i l’Eucaristia presidida pel bisbe Agustí.
El bisbe Agustí participa en l’homenatge al 
pintor Joan Torras i Viver en la Sala Cine-
baix de Sant Feliu de Llobregat.

18 de març. Reunió del Consell Episcopal, 
a la Casa de l’Església.

19 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia al Santuari de Sant Josep de la 
Muntanya de Barcelona. Tot seguit com-
parteix el dinar amb la comunitat de reli-
gioses.
Concert Stabat Mater de Karl Jenkins, a la 
catedral de Sant Llorenç.

20 de març. El bisbe Agustí presideix la be-
nedicció solemne de Rams a la plaça de la 
Vila de Sant Feliu de Llobregat i, a continu-
ació, presideix l’Eucaristia del Diumenge 
de Rams a la Catedral.

21-22 de març
Jornades de formació a Montserrat, orga-
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8 26 de març. El bisbe Agustí presideix la 

pregària de l’Ofici de Lectures i Laudes a 
la Catedral. 
El bisbe Agustí presideix la Solemne Vetlla 
Pasqual de la Resurrecció del Senyor, a la 
Catedral.

27 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia del diumenge de Pasqua a l’esglé-
sia de Sant Esteve d’Ordal.

31 de març. Pregària vocacional organitza-
da per la Delegació diocesana de Pastoral 
Vocacional, a la capella de la Casa de l’Es-
glésia.

 ABRIL

2 d’abril. Trobada de la Delegació dioce-
sana de Catequesi i coordinadors arxipres-
tals, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí assisteix al Concert Soli-
dari amb la Orquestra Unesco, contra la 
pobresa infantil, organitzat per Càritas di-
ocesana, a la Basílica de la Mare de Déu de 
Montserrat.

5 d’abril. El bisbe Agustí s’entrevista amb 
el Director d’Afers Religiosos, el Sr. Enric 
Vendrell, a la Casa de l’Església.

7 d’abril. El bisbe Agustí es reuneix amb 
els rectors de parròquia que acullen semi-
naristes, al Seminari Conciliar de Barcelo-
na, amb la presència del rector, formadors 
i delegat diocesà de Pastoral Vocacional.

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

9 d’abril. El bisbe Agustí peregrina amb 
els fidels de l’Arxiprestat de Sant Feliu de 

nitzades per la Delegació diocesana per a 
la Vida Consagrada.

21 de març. El bisbe Agustí imparteix la 
conferència “El Jo del prevere” als mos-
sens de la diòcesi d’Urgell al seminari de 
La Seu i concelebra en la Missa del Cris-
ma, presidida per Mons. Joan-Enric Vives, 
arquebisbe, bisbe de la diòcesi.

23 de març. El bisbe Agustí presideix la 
Missa del Crisma a la Catedral, amb la be-
nedicció dels Sants Olis i una presència 
significada de preveres, diaques i laics. En 
la mateixa celebració es fa una col·lecta 
per a Càritas diocesana. Tot seguit els 
preveres, diaques, seminaristes i alguns 
treballadors participen en l’acte d’home-
natge als mossens que celebren l’aniver-
sari d’ordenació i el dinar de Germanor, a 
la Casa de l’Església. 

24 de març. El bisbe Agustí comparteix el 
dinar amb els preveres i diaca de la ciutat 
de Sant Feliu de Llobregat, en el dia de Di-
jous Sant.

El bisbe Agustí presideix la celebració del 
Dijous Sant, a la Catedral. Tot seguit par-
ticipa en l’Hora Santa davant l’altar de la 
reserva, a la Capella del Sant Sagrament.

25 de març. El bisbe Agustí presideix la 
pregària de l’Ofici de Lectures i Laudes a 
la Catedral. 
El bisbe Agustí presideix la celebració del 
Divendres Sant, a la Catedral. A continua-
ció presideix la pregària del Viacrucis, or-
ganitzada per les parròquies i comunitats 
de religiosos de la ciutat, a la Plaça de la 
Vila de Sant Feliu de Llobregat.
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16 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’acte 
d’inauguració i pregària del 50è aniversari 
del CPM a la Residència salesiana de Martí 
Codolar, com a responsable de la Pastoral 
de família i Vida de les diòcesis amb seu a 
Catalunya.
Vetllada vocacional en la Jornada Mundial 
de Pregària per les vocacions, a la Parrò-
quia de Sant Pere i Sant Pau del Prat de 
Llobregat amb el lema: “Fes-ho i viuràs” 
i els testimonis vocacionals de Mn. Sergi 
Sicília, Gna. Natalia Santano i el matrimo-
ni Marta i Xavier de la Parròquia de Santa 
Maria de La Geltrú. Aquest acte vocacional 
ha estat organitzat per les delegacions di-
ocesana de Joventut, Pastoral Vocacional i 
Delegació per a la Vida Consagrada.

17 d’abril. El bisbe Agustí presideix la Tro-
bada pasqual de la Vicaria del Penedès-
Anoia-Garraf celebrada a les Cabanyes, en 
l’esplanada de l’antiga església de Sant 
Valentí i amb la presentació del treball 
dels diferents arxiprestats en referència al 
Pla Pastoral “Jo sóc el Cep i vosaltres les 
sarments”.

18-22 d’abril. El bisbe Agustí participa en 
la CVII Assemblea Plenària de la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola, a Madrid.

19 d’abril. Trobada de formació de les 
dues Vicaries a la Residència Mare Ràfols 
de Vilafranca del Penedès amb la confe-
rència: 700 anys de Ramon Llull: acció en 
la mística, impartida pel Sr. Albert Soler, 
professor de la Universitat de Barcelona i 
membre de la comunitat cristiana de Santa 
Maria de La Geltrú.
Reunió de la Permanent de la delegació 
diocesana per al diaconat, a la Casa de 
l’Església.

Llobregat al Santuari de la Mare de Déu de 
Misericòrdia de Reus amb motiu de l’Any 
Sant de la Misericòrdia: presideix l’Euca-
ristia i participa en el dinar de Germanor.

10 d’abril. El bisbe Agustí presideix l‘Eu-
caristia del tercer diumenge de Pasqua, a 
la parròquia de Sant Joan Baptista de Sant 
Feliu de Llobregat, on confereix el sagra-
ment de la Confirmació. 

11 d’abril. Trobada del clergat de Catalu-
nya a Vic amb motiu del centenari de la 
mort de bisbe Josep Torras i Bages. A l’au-
ditori L’Atlàntida es projecta un documen-
tal sobre la figura del bisbe Torras i Bages; 
tot seguit hi ha diferents parlaments i una 
ponència del cardenal Beniamino Stella, 
prefecte de la Congregació per al Clergat. 
A continuació se celebra l’Eucaristia a la 
Catedral de Sant Pere de Vic i compartei-
xen un dinar de germanor al recinte firal El 
Sucre. La participació diocesana ha estat 
formada per una cinquantena de preveres 
i diaques i el bisbe Agustí.

12 de març. Reunió de delegats de Pasto-
ral Vocacional al Seminari Conciliar de Bar-
celona, presidida per Mons. Josep Àngel 
Saiz, responsable d’aquest àmbit pastoral 
de les diòcesis amb seu a Catalunya.

14 d’abril. Reunió de coordinadors de la 
Cúria, a la Casa de l’Església.

15 d’abril. Reunió del Consell Episcopal, a 
la Casa de l’Església.

15-17 d’abril. Curs d’Oratori d’infants, a la 
Casa de l’Església.



M a r ç  -  A b r i l  2 0 1 61 2 8
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
8 28 d’abril. El bisbe Agustí presideix la reu-

nió de treballadors i voluntaris de la Cúria, 
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’acte de promo-
ció per a professors estables, a l’Ateneu 
Acadèmic Sant Pacià a la Facultat de Te-
ologia de Catalunya, del Dr. Daniel Palau 
Valero.
El bisbe Agustí presideix la pregària voca-
cional organitzada per la Delegació dioce-
sana de Pastoral Vocacional, a la Casa de 
l’Església.

29 d’abril. Reunió del Consell Episcopal, a 
la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí s’entrevista amb la General 
i Provincial de les Germanes Mercedàries.

30 d’abril. Pasqua del malalt organitzada 
per la Delegació diocesana de Pastoral de 
la Salut, al Complex assistencial Benito 
Menni. El bisbe Agustí presideix l’Eucaris-
tia de la trobada.
El bisbe Agustí presideix la pregària en la 
trobada diocesana d’esplais a Sant Vicenç 
dels Horts.

22 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia a la Capella de les Germanes Domini-
ques de la Presentació en la cloenda de les 
jornades del Consell General ampliat que 
celebren a Barcelona.

24 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia a la parròquia de Sant Josep Obrer de 
Sant Boi de Llobregat en la celebració de la 
festa de la parròquia.

25 d’abril. El bisbe Agustí presideix la Mis-
sa funeral, a la parròquia de Santa Maria 
d’Olesa de Montserrat, de Mn. Joan Mata 
Munné, mort el 22 d’abril.
El bisbe Agustí assisteix a la sessió aca-
dèmica en homenatge al Beat Ramon 
Llull en  el VII centenari de la seva mort 
(1316-2016), a l’Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona i organitzada per 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià de Bar-
celona.

26 d’abril. El bisbe Agustí participa en el 
dinar de germanor amb els mossens resi-
dents a la Residència sacerdotal Sant Jo-
sep Oriol de Barcelona.
Vetlla de Santa Maria a la Basílica de la 
Mare de Déu de Montserrat. 

27 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia al Monestir de Sant Benet de Mont-
serrat, en la Solemnitat de la Mare de Déu 
de Montserrat.
Visita guiada a la Catedral de Sant Feliu 
de Llobregat organitzada per Catalunya 
Sacra.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Catedral, en la Solemnitat de la Mare de 
Déu de Montserrat, Patrona de la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat.
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Mn. Joan Mata Munné

Prevere de l’Església de Sant Feliu de Llo-
bregat i rector emèrit de les parròquies de 
Santa Maria, de La Llacuna i Sant Pere, de 
Màger. Ha mort el dia 22 d’abril de 2016, 
a l’edat de 91 anys, confortat amb els sa-
graments de l’Església. El Senyor Bisbe 
Agustí, el presbiteri i la seva família ho fan 
saber perquè l’encomanin, amb les seves 
pregàries, a la misericòrdia del Senyor. Les 
exèquies, presidides pel Bisbe Agustí Cor-
tés, tindran lloc dilluns 25 d’abril de 2016, 
a les 10.00 h, a la Parròquia de Santa Maria 
d’Olesa de Montserrat.

Jornades de formació i espiritualitat a 
Montserrat

Sant Feliu de Llobregat, 2-3-2016

“El prevere, sagrament de la misericòrdia”
Enguany arriben a la seva dotzena edi-

ció les Jornades de formació i espirituali-
tat a Montserrat per a preveres i diaques. 
S’han celebrat del 29 d’abril al 2 de març, 
amb la participació de 31 preveres i un di-
aca amb estada completa i fins a 51 parti-
cipants en total que s’han fet presents en 
diferents sessions.

El primer dia va tenir lloc la jornada de 
recés de quaresma per al clergat, que en 
lloc de celebrar-se a Vilafranca del Pene-
dès, va quedar emmarcada dins les Jorna-
des a Montserrat. La reflexió d’aquest dia 
va anar a càrrec del rector del santuari i 
delegat diocesà, P. Joan M. Mayol. 

Les ponències de matí i tarda del dia 1 de 
març les va exposar el bisbe auxiliar de Bar-
celona, Sebastià Taltavull, mentre que la del 
dia de cloenda la va realitzar el P. Josep Roca, 
SF, un dels tres capellans de la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat enviats com a “missi-
oners de la misericòrdia” pel papa Francesc. 

Els clergues presents també van tenir 
ocasió de participar en un moment de col-
loqui amb el pare abat, Josep Maria Soler, 

[ ] [ ]Necrològiques Informacions
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8 • La Parròquia de Sant Joan Baptista 

de Sant Joan Despí va comptar amb la pre-
sència del bisbe Agustí, de les 22.30 h a 
les 24.00 h.

• La Parròquia de Sant Pere Apòstol, 
de Sant Boi de Llobregat. 

• A Sant Pere de Ribes, es van fer les 
24 h repartides entre les dues parròquies: 
a Santa Eulàlia, de les 8 a les 20 h de dis-
sabte dia 5, i a Sant Pere, amb el mateix 
horari, l’endemà diumenge. 

Aquesta iniciativa, promoguda pel Pon-
tifici Consell per a la Promoció de la Nova 
Evangelització -com tots els actes del Ju-
bileu de la Misericòrdia-, neix amb l’intent 
de tornar a posar al centre la importància 
de la pregària, de l’adoració eucarística i el 
do del sagrament de la reconciliació. 

Units en el dol a la vila de Sant Feliu

Sant Feliu de Llobregat, 14-4-2016

Davant els fets esdevinguts aquest matí a 
Sant Feliu de Llobregat, la comunitat cristi-
ana s’uneix al dolor que experimenten tots 
els santfeliuencs per la mort violenta d’una 
dona i posterior suïcidi de l’agressor. 

Expressem la plena condemna de fets 
similars i lamentem que els conflictes 
personals o de qualsevol tipus, sigui quin 
sigui el seu origen, tinguin una resolució 
violenta i agressiva. Elevem també la nos-
tra pregària per totes les víctimes de la 
violència i concretament pels familiars del 
cas d’avui.

Convidem a participar totes les perso-
nes que puguin a la concentració silenci-
osa convocada per l’Ajuntament a la Plaça 
de la Vila, a les 13 h d’avui. El bisbe Agustí 
Cortés i el rector de la Catedral de Sant Llo-
renç, Josep Maria Domingo, hi assistiran.  

el vespre del primer dia, mentre que el dia 
1 després de sopar el bisbe Agustí va co-
municar als assistents algunes notícies i 
van compartir plegats un moment de dià-
leg sobre la realitat de la diòcesi.

L’estada a Montserrat es va completar 
amb els moments de la litúrgia compartits 
amb la comunitat benedictina.

24 hores per al Senyor

Sant Feliu de Llobregat, 8-3-2016

El papa Francesc, a la butlla Misericordiae 
Vultus (17) proposava que la iniciativa  “24 
hores per al Senyor”, a celebrar durant el 
divendres i dissabte que precedeixen el 
IV diumenge de Quaresma, s’incrementi a 
les diòcesis. Moltes persones -continua el 
papa- estan tornant a acostar-se al sagra-
ment de la Reconciliació i entre elles molts 
joves, que en aquesta experiència solen 
retrobar el camí per tornar al Senyor, per 
viure un moment d’intensa oració i redes-
cobrir el sentit de la pròpia vida.

També al començament del missatge 
de Quaresma d’enguany recorda aquesta 
invitació, per fer èmfasi en l’escolta orant 
de la Paraula.

Les diòcesis d’arreu del món s’han unit 
espiritualment al papa Francesc amb inici-
atives concentrades majorment entre di-
vendres dia 4 i dissabte 5 de març. 

A la nostra diòcesi també algunes par-
ròquies s’han sumat a la iniciativa:

• A Sant Feliu de Llobregat es va realit-
zar a la Parròquia de Sant Joan Baptista, 
amb la participació de fidels de tot el po-
ble, és a dir, també de la Catedral-Parrò-
quia de Sant Llorenç.

• La Parròquia de Sant Josep, de Sant 
Vicenç dels Horts.
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8 per la seva relació i implicació. Fa algunes 

aportacions i dóna unes referències. A 
continuació els Consellers fan un seguit 
d’aportacions i valoracions referent als 
dos punts de treball. Tot seguit, el Senyor 
Bisbe valora les aportacions fetes pels 
Consellers.

Després del descans, es parla sobre el 
tema del tractament del fet religiós cristià 
en espais institucionals, en general.

A continuació es dialoga sobre la qües-
tió concreta de la publicació de les denún-
cies de delictes de pederàstia en alguns 
col·legis confessionals i del document dels 
bisbes de la Conferència Episcopal Tarra-
conense a propòsit d’aquest assumpte.

El Senyor Bisbe tanca aquest espai 
de diàleg, remarcant que hem d’encertar 
l’equilibri de la resposta de l’Església, i 
proposa continuar aquesta reflexió també 
en els diferents àmbits territorials i funci-
onals representats en el Consell Pastoral 
Diocesà.

Finalment alguns consellers donen in-
formació relativa a l’àmbit de Catequesi i 
Mn. Joan Pere Pulido informa d’alguns es-
deveniments diocesans.

Resum 12-3-2016

En acabar el rés de l’Hora menor i la pregà-
ria de l’Any Sant de la Misericòrdia, el Se-
nyor Bisbe saluda els consellers i conselle-
res, agraint sincerament la presència, així 
com la dedicació personal de cadascun en 
la nostra Església diocesana. Tot seguit 
introdueix els diferents assumptes refe-
rits en la convocatòria i ordre del dia amb 
l’oportunitat d’un bon diàleg i la respon-
sabilitat d’oferir el consell amb bon seny 
per ajudar al discerniment en la nostra Di-
òcesi. El primer punt del nostre diàleg ens 
portarà a aprofundir i valorar el treball del 
Pla pastoral i Any Sant de la Misericòrdia. 
El segon punt vol proposar una valoració 
del diàleg amb la nostra societat.

Es dóna temps per a fer una lectura per-
sonal de l’acta del dia 7 de novembre de 
2015 i, després de fer unes petites esme-
nes, queda aprovada.

Tot seguit es fa un seguiment del Pla 
Pastoral “Jo sóc el cep i vosaltres les sar-
ments” i treball del primer curs 2015-2016: 
Manteniu-vos en el meu amor i Any Sant 
de la Misericòrdia.

Mn. Jaume Berdoy, Vicari general i co-
ordinador de l’Any Sant de la Misericòrdia 
a la Diòcesi proposa unir els dos punts 
del treball de la primera part de la reunió 

[ ]Consell 
Pastoral 
Diocesà
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Resum 10-3-2016 

El passat dia 10 de març de 2016, a la Casa 
de l’Església del bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, ens hem reunit el Consell del 
Presbiteri i després de la pregària de l’hora 
menor, de la salutació del bisbe Agustí i de 
l’aprovació de l’acta de la darrere reunió, 
hem tractat els següents punts:

1.  A partir del que hem recollit a l’acta 
de la darrera reunió, s’han presentat un 
llistat d’accions concretes que repercutei-
xen en l’acompanyament als preveres.

2. Consulta sobre una possible revisió 
de les normes i la retribució econòmica 
dels preveres i seminaristes en etapa pas-
toral, a partir del decret del 8 de febrer de 
2011.

3. Informació sobre la mutualitat del 
clergat.

En el torn obert de paraula es reben 
informacions sobre la trobada del clergat 
a Vic, i el reglament sobre els certificats 
d’absència de delictes d’abusos a menors.

La propera reunió serà el dijous 2 de 
juny de 2016.

Carles Muñiz, prevere
Secretari

[ ]Consell del 
Presbiteri
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8 lalt el dia 11 de febrer i que ho podeu tro-

bar a la web del Bisbat:
- El missatge del Sant Pare per la Jorna-

da. En català i castellà.
- El cartell.
- L´oració de l´estampa d´aquest any. 
- Orientacions pastorals.
Properament arribarà el missatge dels 

Bisbes de la Comissió Episcopal de Pasto-
ral en ocasió d´aquesta Pasqua del malalt.

Molt cordialment,

L´equip de Pastoral de la Salut
Carta del delegat sobre la Pasqua del ma-
lalt 

Sant Feliu de Llobregat, 12-4-2016

Benvolguts/des,
Des de la Delegació de Pastoral de la 

Salut us recordem que el proper 1 de maig 
és la “Pasqua del Malalt”, aquest any amb 
el tema «Confiar en Jesús misericordiós 
com Maria. “Feu el que Ell us digui” (Jn 
2,5)».

A nivell diocesà ho celebrarem el dis-
sabte 30 d´abril al Complex Assistencial 
Benito Menni de Sant Boi de Llobregat. 
Amb el següent programa:

10:30 h Acollida.
11:00 h S. Missa presidida per Mons. 

Agustí Cortés.
11:50 h Animació festiva en l´Any Sant 

de la Misericòrdia.
12:45 h Piscolabis.
13:00 h Comiat.
Esteu invitats a participar totes les per-

sones properes al mon del malalt, preve-
res, diaques, religiosos i religioses, laics i 
laiques. Especialment les persones malal-
tes i els voluntaris de les parròquies que 
visiteu malalts.

També us recordem que us vam enviar 
el material per celebrar la Jornada del Ma-

[ ]Pastoral
de la salut
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Jornades de formació per a religiosos i 
religioses

Sant Feliu de Llobregat, 23-3-2016

Del 21 al 22 de març al Monestir de Mont-
serrat, amb una bona participació van ce-
lebrar-se aquestes jornades.

En sintonia amb l’objectiu de l’Any Sant 
de la Misericòrdia, el ponents van ser el 
P. Bernabé Dalmau, OSB, missioner de 
la misericòrdia; el P. Josep-Miquel Baus-
set, OSB, que va fer una reflexió sobre 
la misericòrdia; el P. Josep M. Henríquez, 
OSB, que va desenvolupar el tema titulat 
“Benaurats els misericordiosos”; el P. Ig-
nasi M. Fossas, OSB, que va fer una bona 
presentació de “Les virtuts en la Regla de 
Sant Benet”.

En una estona de col·loqui, el P. Abat 
Josep M. Soler va esperonar els assistents 
a viure la fe, la misericòrdia i la vida con-
sagrada.

La participació en les celebracions li-
túrgiques, la bona convivència i l’exqui-
sida acollida de la comunitat monàstica 
van contribuir al bon desenvolupament 
d’aquestes jornades. Aquestes jornades 
han estat organitzades per la Delegació 
per a la Vida Consagrada

Jubileu de les famílies

La Jornada de la Família 2016, en la Setma-
na Catalana de la Família, va tenir accent 
jubilar. A la primera part de l’acte, una 
vintena de famílies, majoritàriament mem-
bres de l’Obra de Sant Joan d’Àvila (associ-
ació de laics de dret pontifici amb presèn-
cia a diverses poblacions de la diòcesi), va 
participar a la Celebració de la Misericòr-
dia a la Catedral de Sant Llorenç, durant 
la qual van poder rebre el sagrament de 
la reconciliació. A l’Eucaristia posterior, 
presidida pel bisbe Agustí, es van incorpo-
rar altres famílies, entre les quals el grup 
de famílies joves de l’altra parròquia de 
Sant Feliu de Llobregat, la de Sant Joan 
Baptista, i els nens i nenes de les famílies 
assistents, amb un grup de monitors que 
havien estat realitzant activitats per a ells 
al pati del col·legi de la Mercè de la vila. 
En total, aproximadament un centenar de 
persones sota el lema «Família: Amor, vida 
i misericòrdia».

[ ] [ ]Família i Vida Vida 
consagrada
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Fes-ho i viuràs

Sant Feliu de Llobregat, 21-4-2016

Valoració de la celebració diocesana de la 
Jornada Mundial de Pregària per les Voca-
cions.

Va consistir en la vetlla organitzada per 
les delegacions de Joventut, Vocacions i 
Vida Consagrada a la cripta de la Parròquia 
de Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobre-
gat, dissabte 16 d’abril. Els organitzadors 
en fan aquesta valoració:

“La vetllada ha estat una fita més en 
aquest camí que anem recorrent com a es-
glésia diocesana, de submergir-nos en la 
cultura vocacional, o sigui, esdevenir una 
església que escolta Déu per a respondre 
fent la seva voluntat. També hem volgut 
que fos una crida a descobrir com la vida, 
des del servei i des de l’amor, és un lloc 
preferit per Déu en aquest binomi crida-
resposta. Volem acompanyar els preveres 
i diaques, les famílies, els agents de pas-
toral, els adolescents i joves en el creixe-
ment d’aquesta cultura vocacional.”

Diferents pregàries dels fidels i monici-
ons per situacions especials 

• Per la nostra diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat. Que sota la protecció amorosa de 
la Mare de Déu, esdevingui una Església 
que viu l’alegria de creure i l’entusiasme 
de comunicar la fe. Preguem el Senyor.
• Pels pobles que passen per situacions di-
fícils: pel conflicte d’Ucraïna, pels terratrè-
mols de l’Equador i del Japó. Que el Senyor 
els doni força i consol, i els responsables 
socials i polítics trobin solucions a aques-
tes situacions. Preguem.

Monició a la col·lecta per Ucraïna. 
Per desig del sant pare Francesc, avui a 

totes les esglésies d’Europa es fa una col-
lecta especial per Ucraïna. Recordem que 
aquest país està immers en una guerra ci-
vil des del 2014, que ha donat lloc a morts, 
patiments i desplaçaments. La col·lecta és 
una forma de portar la misericòrdia con-
creta “als qui pateixen les conseqüències 
de la violència a Ucraïna: els que romanen 
a les terres devastades per les hostili-
tats que han causat ja diversos milers de 
morts, i els més d’un milió que han estat 
empesos a deixar-les”. El que es reculli 
serà destinat a l’ajut humanitari a través 
del mateix Vaticà. Gràcies a tots per la vos-
tra solidaritat i generositat.

[ ] [ ]Pastoral 
sacramental i 
Litúrgia

Pastoral 
vocacional
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sumar-s’hi. Aquests concerts tenen lloc a 
esglésies, catedrals i equipaments cultu-
rals.

Tots els concerts són interpretats per 
l’Orquestra Unesco Barcelona, sota la di-
recció de Gonçal Comellas.

En el cas del concert de la Basílica del 
Monestir de Montserrat, es podrà escoltar 
l’orgue de la Basílica per Mercè Sanchis, 
acompanyat per l’Orquestra Unesco Bar-
celona, interpretant obres de Haendel.

Un projecte amb fort impacte social: La 
lluita contra la pobresa infantil. 

Actualment, la pobresa infantil és una 
realitat. Els infants formen part dels col-
lectius més desprotegits i amb més risc 
de sofrir les conseqüències de la pobresa. 
A Catalunya hi ha 1.185.386 nens i nenes. 
Segons l’IDESCAT, al 2014, la població de 
menys de 16 anys que viu en risc de po-
bresa o exclusió social és d’un 28,8% 
(360.700 nens), i un 8,7% ja pateix de pri-
vació material severa.

Sota el programa “Contra la pobresa in-
fantil”, Càritas porta a terme diverses ac-
cions des de les diferents Càritas Diocesa-
nes de Catalunya per orientar les famílies 
a l’hora d’accedir a recursos comunitaris 
de caire educatiu i sanitari, a més de pro-
porcionar ajudes per atendre a necessitats 
bàsiques.

Donatius i aportacions fila 0
El concert de Montserrat, a diferència 

d’altres concerts, és d’entrada lliure. La re-
captació rebuda a través de donatius a la 
mateixa basílica o d’aportacions voluntàri-
es que es recullin de la Fila 0 es destinaran 
als programes de lluita contra la pobresa 
infantil de la Càritas Diocesana de Sant Fe-
liu de Llobregat.

Les aportacions es poden fer a través 
de transferència o en línia a través de 

Concert a Montserrat en benefici de Càri-
tas diocesana

La Basílica del Monestir de Montserrat re-
brà, el proper 2 d’abril, a les 16,30 h, un 
dels 24 concerts del Cicle de Música So-
lidària: Música contra la pobresa infantil, 
impulsat per la Fundació Música Solidària, 
la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el 
Grup BBVA (format per BBVA i Catalunya 
Caixa).

El cicle, que s’allargarà durant tot 2016, 
es va iniciar el passat 3 de gener a la Cate-
dral de Tortosa, i durant els mesos de març 
i abril haurà arribat a Granollers, Vic, Ter-
rassa, Sabadell, Berga, Sant Cugat i Reus.

L’objectiu és doble: D’una part, fer arri-
bar la música clàssica arreu de Catalunya i 
de l’altra, la captació d’ingressos pels pro-
grames socials centrats en la pobresa in-
fantil de les Càritas Diocesanes Catalanes. 
Pretenem que els nostres concerts també 
facin arribar la música a llocs i persones 
on no arriba habitualment i que alhora 
siguin un altaveu obert als ciutadans, per 
tal d’ajudar entre tots a la tasca que està 
duent a terme Càritas.

El cicle té una clara voluntat d’implicar 
el territori, i a cada concert es busca la par-
ticipació de les institucions locals, comar-
cals i de les entitats i persones que vulguin 

[ ]Càritas
diocesana
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8 Les entitats d’acció social de l’Església 

que treballen amb refugiats immigrants 
-Càritas, CONFER, el Sector Social de la 
Companyia de Jesús i Justícia i Pau- ex-
pressen la seva consternació i el seu més 
absolut rebuig davant l’acord assolit ahir a 
Brussel·les entre la Unió Europea i Turquia 
que permetrà retornar a territori turc tots 
els refugiats que en els últims mesos han 
arribat a Europa des de les costes de l’Egeu.

Aquestes entitats volen denunciar un 
acord inèdit, que suposa un gir radical en 
la política migratòria i un seriós retrocés 
en matèria de drets humans. De fet, la 
Unió Europea ha decidit comprar, amb el 
desemborsament d’una partida extraordi-
nària de 3.000 milions d’euros addicionals 
al Govern d’Ankara i altres contrapartides, 
la contenció dels refugiats fora de les fron-
teres comunitàries i permetre la devolució 
–fins i tot col·lectiva– a Turquia de totes les 
persones refugiades que arriben a la Unió.

Amb això, la imatge d’una Europa dels 
mercaders torna a emergir com escanda-
lós colofó a la llarga sèrie d’accions caò-
tiques, confuses i repressives que en els 
últims mesos es van adoptant contra els 
refugiats a la Frontera Est.

L’acord adoptat amb Turquia viola els 
convenis internacionals i europeus ratifi-
cats pels Estats membres que prohibeixen 
expressament la devolució de persones 
que són objecte de persecució o víctimes 
de guerra. És, per tant, inaplicable. A més, 
suposarà un increment més gran encara 
de l’immens saldo de sofriment, dolor i 
mort per part dels que segueixen arriscant 
cada dia les seves vides mentre busquen 
benestar, seguretat i protecció a les portes 
d’Europa.

Demanem als Estats membres que de-
fensin la Convenció de Ginebra i s’atinguin 

la web de Càritas Diocesana de Sant Feliu 
de Llobregat

Segons ha explicat Albert Flotats, ge-
rent de la Fundació Música Solidària, “Vo-
lem que aquests concerts siguin més que 
uns excel·lents espectacles musicals. El 
públic ha de sortir dels nostres concerts 
convençut que ha col·laborat a ajudar a 
la tasca que desenvolupa Càritas i que la 
seva aportació serà destinada als projec-
tes per lluitar contra la pobresa infantil”.

Finalment, Mons. Agustí Cortés, Bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat, ha remarcat 
“la necessitat del compromís de la nostra 
societat per trencar aquestes estructures 
que porten a la desigualtat i l’exclusió so-
cial. En aquest sentit, és important l’acció 
caritativa que desenvolupa l’Església de la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat”.

El Bisbe Agustí, ha volgut agrair a l’Aba-
dia de Montserrat la seva disponibilitat i 
col·laboració.

També ha destacat la importància del 
compromís de la iniciativa privada envers 
l’Acció Social, com en aquest cas en què 
els objectius i les bones intencions de 
les diferents entitats que participen en 
aquests concerts, han confluït de manera 
clara, unint la bellesa de la música i un bon 
propòsit solidari.

4t comunicat de la Mesa, davant la situa-
ció a la frontera de l’est d’Europa

Arran de l’acord al qual va arribar la UE i 
Turquia, que permetrà retornar a territori 
turc tots els refugiats que han arribat a Eu-
ropa el últims mesos des de la Costa del 
mar Egeu, les entitats socials d’Església 
que treballen amb immigrants i refugiats, 
han elaborat el següent comunicat conjunt 
de rebuig davant d’aquesta situació:
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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

als valors proclamats en les seves consti-
tucions. Instem una vegada més la UE que 
ofereixi canals legals i segurs per accedir al 
nostre territori, garantint la protecció dels 
drets humans i la dignitat d’aquestes perso-
nes que fugen del terror i la desesperació.

Convidem la comunitat cristiana i tota 
la societat a expressar el seu rebuig ine-
quívoc a aquest acord, que condemna tots 
aquests éssers humans -dones i nens en 
la seva majoria- a veure retallats els seus 
anhels de llibertat.

Com el papa Francesc va assenyalar 
en el seu discurs davant el Parlament Eu-
ropeu, “Europa serà capaç d’afrontar les 
problemàtiques associades a la immigra-
ció (...) si és capaç d’adoptar polítiques 
correctes, valentes i concretes que ajudin 
els països d’origen en el seu desenvolu-
pament sociopolític i a la superació dels 
seus conflictes interns –causa principal 
d’aquest fenomen–, en lloc de polítiques 
d’interès, que augmenten i alimenten 
aquests conflictes. Cal actuar sobre les 
causes i no només sobre els efectes “.

Us recomanem que obriu els diferents 
enllaços que us adjuntem al final del co-
municat, on podreu trobar més informació 
de la situació actual i de la resposta de 
Càritas i de les entitats d’Església davant 
d’aquesta situació.

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

Tel: 93 652 57 70
Mail: secretaria@caritassantfeliu.cat
Núm. de compte: ES65-2100-5000-58-

0200042738
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8 l’actitud d’una part de les poblacions eu-

ropees no s’estan mostrant a l’alçada de 
la seva obligació legal i moral de protegir i 
acollir tots els refugiats, la qual cosa pro-
voca encara majors sofriments.

4. Amb tot, són de lloar i agrair els ges-
tos i esforços de solidaritat de bona part 
de la ciutadania i d’organitzacions no go-
vernamentals que s’han multiplicat arreu. 
També a Catalunya hem vist que són mol-
tes les persones i organitzacions que s’han 
mobilitzat en iniciatives de salvament, 
assistència humanitària i sensibilització 
social. Les institucions públiques i enti-
tats socials s’han preparat per a l’acollida 
i integració de refugiats al nostre país. Els 
bisbes donem suport i encoratgem totes 
aquestes accions. Les nostres diòcesis, 
a través de Caritas i altres entitats catò-
liques, han ofert des del primer moment 
diversos equipaments i recursos per a 
la acollida i, de fet, fa temps que atenen 
refugiats i ajuden a sensibilitzar l’opinió 
pública.

5. Els cristians no ens hem de cansar 
d’insistir que els refugiats i els emigrants 
han de ser tractats com a germans, respec-
tant sempre la seva dignitat humana. Hem 
de fer nostre el seu sofriment i superar la 
temptació de la indiferència. És el desig, 
tantes vegades expressat, de veure una 
Europa unida i cohesionada, compartint 
els valors democràtics que defineixen la 
seva identitat. El Papa Francesc ha mos-
trat reiteradament la seva preocupació per 
aquesta problemàtica, amb múltiples ges-
tos i paraules de denúncia i de solidaritat.

6. Per tot això, els bisbes de Catalunya 
volem fer una crida a la societat catalana 
a continuar mobilitzant-se i a treballar en 
favor de l’acollida i integració dels refugi-
ats i també de tots aquells que, per raons 

Els bisbes de la Tarraconense sobre l’aco-
llida als refugiats 

Tarragona, 31-3-2016

1. Els bisbes de Catalunya volem expres-
sar la nostra solidaritat amb els milions de 
persones que han hagut de fugir de dife-
rents països de l’Orient Mitjà, Àsia i Àfrica 
a conseqüència dels terribles conflictes 
armats i de les persecucions. També amb 
els milions de persones que arreu del món 
es veuen abocades a emigrar a causa de 
la pobresa.

2. En els seus desplaçaments, els re-
fugiats i emigrants pateixen sovint situa-
cions extremadament precàries, abusos 
per part d’organitzacions que trafiquen 
amb les persones i, de vegades, també 
rebuig social i tracte inadequat per part 
d’algunes autoritats. No podem oblidar 
que són milers, molts d’ells infants, els qui 
han perdut tràgicament la seva vida cre-
uant la Mediterrània per arribar a Europa. 
Per tot això, els bisbes preguem Déu amb 
esperança, per tal que tots els emigrants i 
refugiats siguin protegits i tractats d’acord 
amb la dignitat que mereix tota persona.

3. Malauradament, ens dol profunda-
ment constatar que algunes polítiques 
desenvolupades pels governs d’Europa i 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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gell, que ha explicat la seva experiència en 
la visita que va fer a principis d’aquest any 
als territoris afectats per conflictes bèl·lics 
i camps de refugiats. Mons. Vives ha des-
tacat que “els que hem visitat aquestes 
persones, hem vist que no són simplement 
refugiats, són éssers humans. Tenen som-
nis per les seves famílies. Són nens, estu-
diants, universitaris, famílies... que volen 
anar a l’escola però no poden. Són mares 
que encara es pregunten si els seus fills i 
filles que estan a Síria segueixen vius. Són 
pares que no saben si algun dia tornaran a 
parlar amb els fills i filles que se’n van anar 
a Europa...”.

Mons. Vives ha prosseguit relatant que 
cap a un milió de sirians-iraquians viuen 
acollits a Jordània, 800.000 en famílies 
i uns 200.000 al camp de refugiats més 
gran. Càritas Jordània treballa a tot el país, 
proporcionant combustible, estufes, di-
ners en efectiu, roba de llit, bons per men-
jar i altres articles d’ajuda, roba d’abric per 
a l’hivern, lloguer, refugi, tractament mè-
dic gratuït, protecció i assessorament jurí-
dic. A més, prioritza el suport a l’educació, 
ja que tota una generació de nens sirians 
corre el perill de perdre l’escolarització.

L’arquebisbe d’Urgell va parlar amb al-
guns refugiats de Síria i l’Iraq, que li expli-
caren els motius pels quals havien fugit: 
per llars destruïdes, familiars segrestats 
i assassinats, perquè a ells mateixos els 
havien ferit... Estaven molt traumatitzats, 
hi havia molt sofriment però també molta 
dignitat humana, molt altruisme i molta 
capacitat per posar les necessitats dels al-
tres per davant de les pròpies, etc. 

Després de la reflexió de Mons. Vives, 
hi ha hagut un debat llarg entre els assis-
tents que ha posat de manifest que l’Es-
glésia Catòlica recorda que els drets dels 

econòmiques o altres dificultats, arriben 
al nostre país amb el desig de poder em-
prendre una vida millor. I oferim de nou la 
màxima col·laboració de l’Església per a 
fer-ho possible.

7. Així mateix, convidem la ciutadania i 
les institucions a incidir sobre la Comuni-
tat internacional per tal que es garanteixi 
l’acollida i protecció de la vida i els drets 
humans de tots els emigrants i refugiats. 
És necessari i urgent que s’afrontin serio-
sament les causes d’aquesta dura realitat, 
posant fi als greus conflictes armats, a la 
inseguretat i la pobresa que provoquen la 
sortida de milions de persones dels seus 
països d’origen.

8. Finalment, ens volem adreçar a les 
comunitats cristianes, demanant que in-
tensifiquin la pregària i els esforços con-
crets de solidaritat i hospitalitat davant de 
tots els immigrants i refugiats que arriben 
al nostre país. El Papa Francesc, en aquest 
Any Sant de la Misericòrdia, ens convida 
a «desvetllar la nostra consciència, molts 
cops adormida davant el drama de la po-
bresa, i d’entrar encara més en el cor de 
l’Evangeli» (MV 15).

Per una Europa amb cor

Barcelona, 5-4-2016 

Càritas Catalunya denuncia la violació del 
dret a la lliure mobilitat humana dels refu-
giats per part de les autoritats europees. 
Els esdeveniments d’aquests darrers dies 
han estat tractats per la comissió de migra-
cions de Càritas Catalunya, aquest matí, 
en una jornada de reflexió sobre “La situ-
ació de les persones refugiades al Pròxim 
Orient”. La ponència ha anat a càrrec de 
Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Ur-
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8 Barcelona i vicepresident de la CET, Joan 

Josep Omella; l’arquebisbe-bisbe d’Urgell 
i secretari de la CET, Joan-Enric Vives; el 
bisbe de Girona, Francesc Pardo; el bisbe 
de Lleida, Salvador Giménez; el bisbe de 
Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés; el 
bisbe de Solsona, Xavier Novell; el bisbe 
de Terrassa, Josep Àngel Saiz; el bisbe 
de Tortosa, Enric Benavent; l’arquebisbe 
emèrit de Barcelona, cardenal Lluís Martí-
nez Sistach, els bisbes auxiliars de Barce-
lona i Terrassa, Sebastià Taltavull i Salva-
dor Cristau; i els bisbes emèrits de Girona, 
Jaume Camprodon i Carles Soler Perdigó i 
el bisbe emèrit de Solsona, Jaume Traser-
ra; l’abat de Poblet, Octavi Vilà i el prior 
de Montserrat, Ignasi M. Fossas, i més de 
quatre-cents cinquanta preveres i diaques.

El primer acte de la Jornada s’ha cele-
brat al teatre l’Atlàntida. El bisbe de Vic ha 
saludat els presents i ha dirigit la pregària 
de tèrcia; tot seguit, l’arquebisbe de Tar-
ragona ha pronunciat unes paraules de 
salutació, lloant la figura del Venerable Dr. 
Torras i Bages, del qual ha dit que forma 
part del repertori de santedat de l’Església 
a Catalunya; així mateix, ha subratllat que 
aquesta trobada interdiocesana del cler-
gat català s’emmarca en l’Any Jubilar de la 
Misericòrdia convocat pel papa Francesc. 
S’ha estrenat després un vídeo biogràfic 
sobre Torras i Bages.

L’arquebisbe de Barcelona ha presentat 
el cardenal Beniamino Stella, que havia 
estat nunci apostòlic a Cuba i Colòmbia, 
abans que el papa Francesc li encarregués 
la Congregació per al Clergat. El cardenal 
Stella, tot fent-se ressò de les catequesis 
i les homilies del Papa, ha subratllat la 
importància dels preveres com a anuncia-
dors de la misericòrdia de Déu, recordant 
la bellesa del seu primer encontre amb Je-

refugiats i immigrants estan protegits pel 
dret internacional i per l’Evangeli.

Càritas vol fer palesa davant de la co-
munitat internacional, dels governs i de 
totes les persones de fe i de bona voluntat 
que comprenguin la necessitat de difon-
dre la pau, proporcionar l’ajuda humanità-
ria i tractar els refugiats de manera digna 
i humana. Si Jordània, amb una població 
de sis milions d’habitants ha acceptat un 
milió de refugiats, segur que altres països 
podrien fer el mateix. Tots els països euro-
peus haurien de ser capaços d’obrir el seu 
cor i habilitar corredors humanitaris, com 
els que ja s’han iniciat a Itàlia, per atendre 
i acollir les persones més afeblides. L’Eu-
ropa dels drets humans ha de recuperar 
els seus compromisos i, a més, com ha re-
cordat Mons. Joan-Enric Vives en la sessió 
d’avui, “ens agradaria veure i viure en una 
Europa amb cor”.

Trobada del clergat català, a Vic, en la 
commemoració del centenari de la mort 
del bisbe Josep Torras i Bages 

Barcelona, 11-4-2016

Dilluns dia 11 d’abril de 2016, en el marc 
de l’Any de la Misericòrdia i de la comme-
moració del centenari de la mort del Vene-
rable Dr. Josep Torras i Bages, bisbe de Vic 
(Les Cabanyes 1846 – Vic 1916), els arque-
bisbes i bisbes de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET) han celebrat una Jor-
nada interdiocesana amb els preveres i di-
aques de les deu diòcesis catalanes, a Vic, 
presidits pel cardenal Beniamino Stella, 
Prefecte de la Congregació per al Clergat. 
Hi han assistit l’arquebisbe de Tarragona i 
president de la CET, Jaume Pujol; el bisbe 
de Vic, Romà Casanova; l’arquebisbe de 
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gat català s’ha celebrat en continuïtat amb 
d’altres, també convocades pels bisbes de 
la CET: l’any 2013, a Poblet, amb motiu de 
l’Any de la Fe; l’any 2010, a Mataró, amb 
motiu de l’Any Jubilar de Sant Joan Maria 
Vianney i de la beatificació del Dr. Josep 
Samsó; la del 2009, a Tarragona, coinci-
dint amb els 1.750 anys del martiri del bis-
be Fructuós i els diaques Auguri i Eulogi; el 
2002, a Vic, coincidint amb l’any dedicat a 
Mn. Cinto Verdaguer; el 2000, a Montser-
rat, amb motiu del Jubileu de l’Any Sant; el 
1996, també a Montserrat, amb motiu del 
150 aniversari del naixement del Dr. Torras 
i Bages i com a acció de gràcies per la cele-
bració del Concili Provincial Tarraconense 
i el 1992, a Poblet, en el IX Centenari de la 
restauració de la Seu de Tarragona.

sús, que ha estat misericordiós amb ells i 
els ha escollit perquè, al seu torn, siguin 
missatgers d’aquesta misericòrdia, en el 
servei ministerial de cada dia i molt espe-
cialment en la celebració del sagrament de 
la reconciliació. El cardenal ha dit també 
que la misericòrdia de Déu s’ha d’anunciar 
explícitament en les homilies, en la cate-
quesi, a l’escola, en els mitjans de comu-
nicació i en la pròpia vida. I així mateix ha 
exalçat la fraternitat, que s’origina en els 
sagraments, com a signe creïble de comu-
nió entre nosaltres i d’anunci de l’amor i la 
misericòrdia inexhauribles de Déu. 

L’Eucaristia s’ha celebrat a la catedral 
de sant Pere, presidida també pel carde-
nal Stella i concelebrada pels assistents 
a la jornada. En la salutació inicial, el bis-
be de Vic ha dit que el Dr. Torras i Bages 
és un exemple de comunió amb el papa, 
de la romanitat que sempre ha expressat 
l’Església a Catalunya, i que la presència 
conjunta de l’episcopat català en l’acte 
d’avui és un reconeixement al seu servei 
heroic a l’Església, a la seva gran genero-
sitat amb els necessitats i a la capacitat 
de diàleg amb la cultura del seu temps. 
Mons. Casanova ha afirmat també que la 
fama de santedat del bisbe Torras conti-
nua viva i ha expressat el desig que ben 
aviat pugui ser canonitzat. En l’homilia, el 
cardenal Stella ha ponderat el servei gene-
rós que bisbes, preveres i diaques fan al 
poble de Déu amb l’anunci de l’Evangeli, 
la celebració dels sagraments i la pràctica 
de la caritat i de les obres de misericòrdia 
i els ha animat a vèncer rutines i debilitats 
per ser signe cada dia més lluminós de la 
presència del Senyor entre nosaltres.

La Jornada ha conclòs amb el dinar de 
germanor dels participants al Recinte Firal 
El Sucre. Aquesta trobada d’avui del cler-
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8 300.000 euros para la campaña Con el 

Papa por Ucrania. Con esta campaña la 
Iglesia en España responde a la convoca-
toria del papa Francisco durante el rezo 
del Regina coeli el pasado 3 de abril, día 
de la Divina Misericordia, para que el do-
mingo 24 se celebre en todas las Iglesias 
católicas de Europa una colecta especial a 
beneficio de Ucrania.

En la campaña Con el Papa por Ucra-
nia están implicadas todas las diócesis 
de España, junto con las organizaciones 
caritativas y asistenciales de la Iglesia. 
Participan de manera conjunta, CONFER, 
Cáritas, Manos Unidas y Ayuda a la Igle-
sia Necesitada. El dinero que se recaude 
en esta colecta se enviará a la Santa Sede, 
que se encargará de su distribución en los 
territorios afectados de Ucrania a través 
del Pontificio Consejo Cor Unum.

Obispos participantes
Han estado presentes todos los obis-

pos españoles con derecho a voto, excep-
to el obispo de Ibiza, Mons. Vicente Juan 
Segura, quien no ha podido asistir por mo-
tivos de salud. Por las diócesis de Ciudad 
Real y Jaén han participado sus dos admi-
nistradores apostólicos, Mons. Antonio 
Algora Hernando y Mons. Ramón del Hoyo 
López, respectivamente. Además, cuatro 
diócesis han estado representadas por ad-
ministradores diocesanos: Antonio Gómez 
Cantero, de Palencia; Antonio Rodríguez 
Basanta, de Mondoñedo-Ferrol; Gerardo 
Villalonga Hellín, de Menorca; y Vicente 
Reboredo García, de Calahorra y La Calza-
da-Logroño.

Ha participado por primera vez el obis-
po de Vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde 
Espinal, tras su toma de posesión el día 12 
de marzo. Se ha unido como miembro a la 
Comisión Episcopal de Migraciones. Tam-

Nota de prensa de la 107ª Asamblea Ple-
naria de la CEE

Madrid, 22-4-2016

La Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado 
su 107º  reunión del lunes 18 al viernes 
22 de abril. La Plenaria se inauguraba el 
lunes 18 con el discurso del arzobispo de 
Valladolid y presidente de la CEE, cardenal 
Ricardo Blázquez Pérez.

Petición por los fallecidos y heridos en 
el terremoto de Ecuador

El presidente de la CEE, antes de dar 
lectura al discurso inaugural, tuvo unas 
palabras de recuerdo para las víctimas del 
terremoto que sufrió Ecuador el pasado 
fin de semana: “pedimos al Señor el eter-
no descanso para los cientos de personas 
que han muerto, suplicamos la pronta re-
cuperación de los heridos, para los fami-
liares y personas que han sido duramente 
golpeados por esta catástrofe, expresa-
mos nuestra cercanía y pedimos al Señor 
el consuelo”.

La CEE destinará 300.000 euros a la 
campaña Con el Papa por Ucrania

El cardenal Blázquez también anunció 
en el discurso inaugural que la CEE va 
a destinar una ayuda extraordinaria de 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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el año 2000. Se está trabajando, en cola-
boración con la Universidad Pontificia de 
Salamanca y la Fundación Pablo VI, res-
pectivamente, en la celebración de dos 
congresos: sobre las conferencias epis-
copales y sobre la figura de Pablo VI y su 
relación con España. Para este último, se 
espera la presencia del Secretario de Esta-
do Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Documento Jesucristo, salvador del 
hombre y esperanza del mundo

También se ha aprobado el documento 
Jesucristo, salvador del hombre y esperan-
za del mundo que ha redactado la Comi-
sión Episcopal para la Doctrina de la Fe, 
que preside Mons. Adolfo González Mon-
tes. El contenido de este documento es 
Jesucristo y responde a los interrogantes 
sobre quién es y qué significan la revela-
ción y la salvación que nos ha traído. Es 
un texto para animar la misión que tiene 
encomendada la Iglesia, seguir anunciado 
a Jesucristo. (El documento se presentará 
próximamente).

Intervenciones en la Asamblea Plenaria
En esta Asamblea Plenaria ha interveni-

do como invitado el secretario del Pontifi-
cio Consejo para los Textos Legislativos, el 
obispo español Mons. Juan Ignacio Arrieta, 
para informar sobre la Reforma de los Pro-
cesos de Nulidad Matrimonial a la luz del 
“Motu Proprio” Mitis Iudex Dominus Iesus 
del papa Francisco. Su intervención se ha 
centrado en la función de los obispos dio-
cesanos y de las Conferencias Episcopales 
en estos procesos.

Además, los obispos han conocido 
cómo se está organizando la peregrina-
ción de la CEE a la Jornada Mundial de la 
Juventud, que se celebrará el próximo mes 
de julio en Cracovia (Polonia), cuna del 
papa san Juan Pablo II. El departamento 

bién han asistido el obispo electo de Mon-
doñedo-Ferrol, P. Luis Ángel de las Heras 
Berzal, (recibirá la ordenación episcopal 
el 7 de mayo), y el obispo auxiliar electo 
de Valladolid, D. Luis Javier Argüello Gar-
cía (será ordenado obispo el 3 de junio). 
Como es habitual, se ha contado con la 
presencia de varios obispos eméritos.

Se ha tenido un recuerdo especial para 
Mons. Alberto Iniesta Jiménez, obispo 
auxiliar emérito de Madrid, que falleció el 
pasado 3 de enero.

Mensaje con motivo del 50 aniversario 
de la CEE

Los obispos han aprobado un Mensaje 
con motivo del 50 aniversario de la Confe-
rencia Episcopal Española con el título, Al 
servicio de la Iglesia y de nuestro pueblo 
(se adjunta íntegro).

Las conferencias episcopales nacen del 
Concilio Vaticano II que se clausuró el 8 
de diciembre de 1965. Apenas tres meses 
después, quedó constituida oficialmente 
la CEE, el 1 de marzo de 1966, en el marco 
de la primera Asamblea Plenaria, que se 
celebró en Madrid del 26 al 4 de marzo. 
La constitución fue aprobada oficialmente 
por rescripto de la Sagrada Congregación 
Consistorial, protocolo n. 1.047/64, del 3 
de octubre de 1966. (enlace 50 aniversa-
rio)

Con motivo de esta efeméride, se ha di-
señado un logo conmemorativo que será 
el “sello” de la CEE durante este año 2016. 
Además, la Biblioteca de Autores Cristia-
nos (BAC) ultima la publicación de dos 
tomos con los documentos de la Confe-
rencia Episcopal Española de los últimos 
15 años (2000-2015). Con esta publicación 
se completan los cuatro tomos editados 
actualmente con los documentos aproba-
dos desde la constitución de la CEE hasta 
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8 de Pastoral de Juventud, dentro de la Co-

misión Episcopal de Apostolado Seglar, 
que dirige Raúl Tinajero Ramírez, está or-
ganizando la peregrinación oficial de la 
CEE. Todos los jóvenes españoles -los que 
viajen con la CEE y el resto de las peregri-
naciones- se encontrarán en el Santuario 
de la Virgen Negra de Częstochowa, el 25 
de julio. En estos momentos hay 30.000 
preinscripciones y 8.000 inscritos con la 
CEE. Habrá también otras peregrinaciones 
en grupos diversos. 55 obispos han confir-
mado ya su asistencia.

Los obispos también han recibido infor-
mación sobre procesos de beatificación en 
curso de mártires españoles por parte del 
Secretario General, y sobre las Obras Mi-
sionales Pontificias, que dirige Anastasio 
Gil García.

Seguimiento del Plan Pastoral
En la Asamblea Plenaria se ha dialogado 

sobre la puesta en marcha del nuevo Plan 
Pastoral de la CEE, tras su aprobación en la 
106º Asamblea Plenaria (16-20 de noviem-
bre de 2015). El objetivo que plantea el do-
cumento para este año 2016 es, La Iglesia, 
anunciadora 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 misión.

Otros temas del orden del día
Como es habitual en la Plenaria del mes 

de abril, se han aprobado las intenciones 
de la CEE para el Apostolado de la Oración 
para el 2017. Además los obispos han re-
cibido información sobre temas económi-
cos y diversos asuntos de seguimiento. 
Además de repasar las actividades de las 
distintas Comisiones Episcopales.

Por último, se ha procedido a la apro-
bación de los nuevos estatutos de la aso-
ciación pública de fieles Apostolado de 
Nuestra Señora de Fátima en España y 
erección como persona jurídica pública; 
la modificación de estatutos del Secreta-
riado Nacional de Cursillos de Cristiandad; 
la modificación de estatutos de la Fede-
ración Católica Española de Servicios a la 
Juventud Femenina (ACISJF-IN VIA); y a la 
modificación de los estatutos del Consejo 
General de la Educación Católica.

La concelebración eucarística, prevista 
en cada una de las Asambleas Plenarias, 
tenía lugar el miércoles 20 de abril a las 
12.45 horas. En esta ocasión ha sido pre-
sidida por el obispo emérito de Lleida, 
Mons. Joan Piris Frígola.



1 5 1

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 6

8

D o c u m e n t s

en aquest dinamisme missioner, suscitant 
en nosaltres el desig i la determinació joio-
sa d’entregar la nostra vida i gastar-la per 
la causa del Regne de Déu.

Entregar la pròpia vida en aquesta ac-
titud missionera només serà possible si 
som capaços de sortir de nosaltres matei-
xos. Per això, en aquesta 52 Jornada Mun-
dial de Pregària per les Vocacions, voldria 
reflexionar precisament sobre aquest par-
ticular «èxode» que és la vocació o, millor 
encara, la nostra resposta a la vocació que 
Déu ens dóna. Quan sentim la paraula 
«èxode», ens ve a la ment immediatament 
el començament de la meravellosa història 
d’amor de Déu amb el poble dels seus fills, 
una història que passa pels dies dramàtics 
de l’esclavitud a Egipte, la crida de Moisès, 
l’alliberament i el camí cap a la terra pro-
mesa. El llibre de l’Èxode —el segon llibre 
de la Bíblia—, que narra aquesta història, 
representa una paràbola de tota la histò-
ria de la salvació, i també de la dinàmica 
fonamental de la fe cristiana. De fet, pas-
sar de l’esclavitud de l’home vell a la vida 
nova en Crist és l’obra redemptora que es 
realitza en nosaltres mitjançant la fe (cf. Ef 
4,22-24). Aquest pas és un veritable i real 
«èxode», és el camí de l’ànima cristiana i 
de tota l’Església, l’orientació decisiva de 
l’existència cap al Pare.

En l’arrel de tota vocació cristiana es 
troba aquest moviment fonamental de 
l’experiència de fe: creure vol dir renunciar 
a un mateix, sortir de la comoditat i rigi-
desa del propi jo per centrar la nostra vida 
en Jesucrist; abandonar, com Abraham, la 
pròpia terra posant-se en camí amb confi-
ança, sabent que Déu indicarà el camí cap 
a la terra nova. Aquesta «sortida» no cal 
entendre-la com un menyspreu de la prò-
pia vida, de la pròpia manera de sentir les 

Missatge per a la 52a Jornada mundial de 
pregària per les vocacions

Vaticà, 29-3-2015

L’èxode, experiència fonamental de la vo-
cació

Benvolguts germans i germanes:
El quart Diumenge de Pasqua ens pre-

senta la icona del Bon Pastor que coneix 
les seves ovelles, les crida pel seu nom, les 
alimenta i les guia. Fa més de 50 anys que 
en aquest diumenge celebrem la Jornada 
Mundial de Pregària per les Vocacions. 
Aquesta Jornada ens recorda la importàn-
cia de pregar perquè, com va dir Jesús als 
seus deixebles, «l’amo dels sembrats... hi 
enviï més segadors» (Lc 10,2). Jesús ens va 
donar aquest manament en el context d’un 
enviament missioner: a més dels dotze 
apòstols, va cridar uns altres setanta-dos 
deixebles i els va enviar de dos en dos per 
a la missió (cf. Lc 10,1-16). Efectivament, si 
l’Església «és missionera per la seva natu-
ralesa» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gen-
tes, 2), la vocació cristiana neix necessà-
riament dins d’una experiència de missió. 
Així, escoltar i seguir la veu de Crist Bon 
Pastor, deixant-se atreure i conduir per 
ell i consagrant-li la pròpia vida, significa 
acceptar que l’Esperit Sant ens introdueixi 

[ ]Santa Seu



M a r ç  -  A b r i l  2 0 1 61 5 2
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
8 Aquesta dinàmica de l’èxode no es refe-

reix només a la crida personal, sinó a l’ac-
ció missionera i evangelitzadora de tota 
l’Església. L’Església és veritablement fi-
del al seu Mestre en la mesura que és una 
Església «en sortida», no preocupada per 
ella mateixa, per les seves estructures i les 
seves conquestes, sinó més aviat capaç 
d’anar, de posar-se en moviment, de trobar 
els fills de Déu en la seva situació real i de 
compadir les seves ferides. Déu surt de si 
mateix en una dinàmica trinitària d’amor, 
escolta la misèria del seu poble i intervé 
per alliberar-lo (cf. Ex 3,7). A aquesta for-
ma de ser i d’actuar està cridada també 
l’Església: l’Església que evangelitza surt 
a l’encontre de l’home, anuncia la paraula 
alliberadora de l’Evangeli, guareix amb la 
gràcia de Déu les ferides de l’ànima i del 
cos, socorre els pobres i necessitats.

Benvolguts germans i germanes, 
aquest èxode alliberador cap a Crist i cap 
als germans constitueix també el camí per 
a la plena comprensió de l’home i per al 
creixement humà i social en la història. Es-
coltar i acollir la crida del Senyor no és una 
qüestió privada o intimista que pugui con-
fondre’s amb l’emoció del moment; és un 
compromís concret, real i total, que afecta 
tota la nostra existència i la posa al servei 
de la construcció del Regne de Déu a la ter-
ra. Per això, la vocació cristiana, radicada 
en la contemplació del cor del Pare, por-
ta al mateix temps al compromís solidari 
en favor de l’alliberament dels germans, 
sobretot dels més pobres. El deixeble de 
Jesús té el cor obert al seu horitzó sense 
límits, i la seva intimitat amb el Senyor mai 
no és una fugida de la vida i del món, sinó 
que, al contrari, «essencialment es confi-
gura com a comunió missionera» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 23).

coses, de la pròpia humanitat; tot el con-
trari, qui emprèn el camí seguint Crist tro-
ba vida en abundància, posant-se del tot 
a la disposició de Déu i del seu regne. Diu 
Jesús: «I tothom qui pel meu nom hagi dei-
xat cases, germans, germanes, pare, mare, 
fills o camps, en rebrà cent vegades més i 
posseirà la vida eterna» (Mt 19,29). L’arrel 
profunda de tot això és l’amor. En efecte, 
la vocació cristiana és sobretot una crida 
d’amor que atreu i que es refereix a quel-
com més enllà d’un mateix, descentra la 
persona, inicia un «camí permanent, com 
un sortir del jo tancat en si mateix cap al 
seu alliberament la donació de si mateix i, 
precisament d’aquesta manera, cap al re-
trobament amb si mateix, més encara, cap 
al descobriment de Déu» (Benet XVI, Carta 
enc. Deus caritas est, 6).

L’experiència de l’èxode és paradigma 
de la vida cristiana, en particular de qui se-
gueix una vocació d’especial dedicació al 
servei de l’Evangeli. Consisteix en una acti-
tud sempre renovada de conversió i trans-
formació, en un estar sempre en camí, en 
un passar de la mort a la vida, tal com ce-
lebrem en la litúrgia: és el dinamisme pas-
qual. En efecte, des de la crida d’Abraham 
a la de Moisès, des del peregrinar d’Israel 
pel desert a la conversió predicada pels 
profetes, fins al viatge missioner de Jesús 
que culmina en la seva mort i resurrecció, 
la vocació és sempre una acció de Déu que 
ens fa sortir de la nostra situació inicial, 
ens allibera de tota forma d’esclavitud, 
ens treu de la rutina i la indiferència i ens 
projecta cap a l’alegria de la comunió amb 
Déu i amb els germans. Respondre a la cri-
da de Déu, per tant, és deixar que ell ens 
faci sortir de la nostra falsa estabilitat per 
posar-nos en camí cap a Jesucrist, principi 
i fi de la nostra vida i de la nostra felicitat.
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Homilia del papa Francesc a la missa cris-
mal 

Santa Seu, 26-3-2016

Després de la lectura del passatge d’Isa-
ïes, en escoltar de llavis de Jesús les pa-
raules: «Avui mateix s’ha complert això 
que acabeu d’escoltar», bé podria haver 
esclatat un aplaudiment a la Sinagoga de 
Natzaret. I després podrien haver plorat 
mansament, amb íntima alegria, com plo-
rava el poble quan Nehemies i el sacerdot 
Esdres els llegien el llibre de la Llei que 
havien trobat reconstruint el mur. Però els 
evangelis ens diuen que hi va haver sen-
timents oposats en els paisans de Jesús: 
se’n van distanciar i li van tancar el cor. Pri-
mer, «tots en parlaven bé, es meravellaven 
de les paraules plenes de gràcia que sor-
tien de la seva boca» (Lc 4,22); però des-
prés, una pregunta insidiosa va anar gua-
nyant espai: «No és aquest el fill de Josep, 
el fuster?» I al final: «Es van omplir d’ira» 
(Lc 4,28). El volien estimbar ... Es complia 
així el que l’ancià Simeó havia profetitzat 
a Maria: «Serà senyera» (Lc 2,34). Jesús, 
amb les seves paraules i els seus gestos, 
fa que es mostri el que cada home i dona 
té en el seu cor.

I allà on el Senyor anuncia l’evangeli 
de la Misericòrdia incondicional del Pare 
vers els més pobres, els més allunyats i 
oprimits, allà precisament som interpel-
lats a optar, a «combatre el bon combat de 
la Fe» (1Tm 6,12). La lluita del Senyor no 
és contra els homes sinó contra el dimoni 
(cf. Ef 6,12), enemic de la humanitat. Però 
el Senyor «passa enmig» dels qui el volen 
detenir «i segueix el seu camí» (Lc 4,30). 
Jesús no confronta per a consolidar un es-
pai de poder. Si trenca obstacles i qüesti-

Aquesta dinàmica de l’èxode, cap a Déu 
i cap a l’home, omple la vida d’alegria i de 
sentit. Voldria dir-ho especialment als més 
joves que, també per la seva edat i per la 
visió de futur que s’obre davant els seus 
ulls, saben ser disponibles i generosos. A 
vegades les incògnites i les preocupaci-
ons pel futur i les incerteses que afecten 
la vida de cada dia amenacen amb paralit-
zar el seu entusiasme, de frenar els seus 
somnis, fins al punt de pensar que no val 
la pena comprometre’s i que el Déu de la fe 
cristiana limita la seva llibertat. En canvi, 
benvolguts joves, no tingueu por de sortir 
de vosaltres mateixos i de posar-vos en 
camí. L’Evangeli és la Paraula que allibe-
ra, transforma i fa més bella la nostra vida. 
Que bell és deixar-se sorprendre per la 
crida de Déu, acollir la seva Paraula, cana-
litzar els passos de la vostra vida rere les 
petjades de Jesús, en l’adoració al misteri 
diví i en l’entrega generosa als altres. La 
vostra vida serà més rica i més alegre cada 
dia.

La Mare de Déu, model de tota vocació, 
no va tenir por de dir el seu «fiat» a la crida 
del Senyor. Ella ens acompanya i ens guia. 
Amb l’audàcia generosa de la fe, Maria va 
cantar l’alegria de sortir de si mateixa i 
confiar a Déu els seus projectes de vida. A 
Ella ens dirigim per estar plenament dispo-
nibles al designi que Déu té per a cadascú 
de nosaltres, perquè creixi en nosaltres el 
desig de sortir i anar, amb sol·licitud, a la 
trobada amb els altres (cf. Lc 1,39). Que la 
Verge Mare ens protegeixi i intercedeixi 
per tots nosaltres.

Francesc, papa
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8 desbordar de misericòrdia, escampar, mal-

baratant la seva tendresa, de tal manera 
que sempre en sobra, ja que el Senyor pre-
fereix que se’n perdi una mica abans que 
en falti una gota, que moltes llavors se les 
mengin els ocells abans que es deixi de 
sembrar una sola llavor, ja que totes són 
capaces de portar fruit abundant, el 30, el 
60 i fins al cent per u.

Com a sacerdots, som testimonis i mi-
nistres de la Misericòrdia sempre més gran 
del nostre Pare; tenim la dolça i conforta-
dora tasca d’encarnar-nos, com va fer Je-
sús, que «va passar fent el bé» (Ac 10,38), 
de mil maneres, perquè arribés a tothom. 
Nosaltres podem contribuir a inculturar-
la, a fi que cada persona la rebi en la seva 
pròpia experiència de vida i així la pugui 
entendre i practicar -creativament- en la 
manera de ser pròpia del seu poble i de la 
seva família.

Avui, en aquest Dijous Sant de l’Any Ju-
bilar de la Misericòrdia, voldria parlar de 
dos àmbits en els quals el Senyor s’exce-
deix en la seva Misericòrdia. Atès que és 
ell qui ens dóna exemple, no hem de tenir 
por de excedir-nos nosaltres també: un 
àmbit és el de la trobada; l’altre, el del seu 
perdó que ens avergonyeix i dignifica.

El primer àmbit en el qual veiem que 
Déu s’excedeix en una Misericòrdia sem-
pre més gran, és en la trobada. Ell es dóna 
del tot i de tal manera que, en qualsevol 
trobada, directament passa a celebrar una 
festa. A la paràbola del Pare Misericordiós 
quedem bocabadats davant aquest home 
que corre, commogut, a tirar-se al coll del 
seu fill; com l’abraça i el besa i es preocu-
pa de posar-li l’anell que el fa sentir com 
a igual, i les sandàlies del que és fill i no 
empleat; i després, com posa a tothom en 
moviment i mana organitzar una festa. En 

ona seguretats és per obrir una escletxa al 
torrent de la Misericòrdia que, amb el Pare 
i l’Esperit, desitja vessar sobre la terra. 
Una Misericòrdia que avança cada vega-
da més: anuncia i porta alguna cosa nova: 
guareix, allibera i proclama l’any de gràcia 
del Senyor.

La Misericòrdia del nostre Déu és infi-
nita i inefable i expressem el dinamisme 
d’aquest misteri com una Misericòrdia 
«sempre més gran», un Misericòrdia en 
camí, una Misericòrdia que cada dia bus-
ca la manera de fer un pas endavant, un 
pas més enllà, avançant sobre les terres 
de ningú, on regnava la indiferència i la 
violència.

I aquesta va ser la dinàmica del bon sa-
marità que «va practicar la misericòrdia» 
(Lc 10,37): es va commoure, es va acostar 
al ferit, li amorosí les ferides, el va portar a 
l’hostal, es va quedar aquella nit i va pro-
metre tornar a pagar el que es gastés de 
més. Aquesta és la dinàmica de la Miseri-
còrdia, que enllaça un petit gest amb un 
altre, i sense maltractar cap fragilitat, s’es-
tén una mica més en l’ajuda i l’amor. Cada 
un de nosaltres, mirant la seva pròpia vida 
amb la bona mirada de Déu, pot fer un 
exercici amb la memòria i descobrir com 
ha practicat el Senyor la seva misericòrdia 
vers nosaltres, com ha estat molt més mi-
sericordiós del que crèiem i, així, animar-
nos a desitjar i a demanar-li que doni un 
pas més, que es mostri molt més miseri-
cordiós en el futur. «Mostreu-nos Senyor 
el vostre amor» (Sl 85,8). Aquesta manera 
paradoxal de resar a un Déu sempre més 
misericordiós ajuda a trencar aquests mot-
lles estrets en els quals tantes vegades en-
casellem la sobreabundància del seu Cor. 
Ens fa bé sortir dels nostres tancaments, 
perquè el que és propi del Cor de Déu és 
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sense passos intermedis. El Senyor deixa 
que la pecadora perdonada li renti famili-
arment els peus amb les seves llàgrimes. 
Tot just Simó Pere li confessa el seu pecat i 
li demana que s’allunyi, Ell l’eleva a la dig-
nitat de pescador d’homes. Nosaltres, en 
canvi, tendim a separar les dues actituds: 
quan ens avergonyim del pecat, ens ama-
guem i caminem amb el cap cot, com Adam 
i Eva, i quan som elevats a alguna dignitat 
tractem de tapar els pecats i ens agrada 
fer-nos veure, gairebé gloriejar-nos.

La nostra resposta al perdó excessiu del 
Senyor hauria de consistir a mantenir-nos 
sempre en aquesta tensió sana entre una 
digna vergonya i una avergonyida dignitat: 
actitud de qui per si mateix cerca humiliar-
se i abaixar-se, però és capaç d’acceptar 
que el Senyor l’enalteixi en bé de la missió, 
sense creure-s’ho. El model que l’Evange-
li consagra, i que pot servir-nos quan ens 
confessem, és el de Pere, que es deixa in-
terrogar prolixament sobre el seu amor i, 
al mateix temps, renova la seva acceptació 
del ministeri de pasturar les ovelles que el 
Senyor li confia.

Per entrar més a fons en aquesta 
avergonyida dignitat, que ens salva de 
creure’ns, més o menys, del que som per 
gràcia, ens pot ajudar veure com en el 
passatge d’Isaïes que el Senyor llegeix 
avui en la seva Sinagoga de Natzaret, el 
Profeta continua dient: «Vosaltres sereu 
nomenats sacerdots del Senyor, ministres 
del nostre Déu» (Is 61,6). És el poble po-
bre, famolenc, presoner de guerra, sense 
futur, marginat i descartat, a qui el Senyor 
converteix en poble sacerdotal.

Com a sacerdots, ens identifiquem 
amb aquest poble marginat, al qual el 
Senyor salva i recordem que hi ha multi-
tuds incomptables de persones pobres, 

contemplar sempre meravellats aquest 
malbaratament d’alegria del Pare, a qui 
el retorn del seu fill li permet expressar el 
seu amor lliurement, sense resistències ni 
distàncies, nosaltres no hem de tenir por a 
exagerar en el nostre agraïment. L’actitud 
la podem prendre d’aquell pobre leprós, 
que en sentir-se curat, deixa els seus nou 
companys que van a complir el que els va 
manar Jesús i torna a agenollar-se als peus 
del Senyor, glorificant i donant gràcies a 
Déu amb grans crits.

La misericòrdia ho restaura tot i retorna 
a les persones la seva dignitat original. Per 
això, l’agraïment efusiu és la resposta ade-
quada: cal entrar ràpid a la festa, posar-se 
el vestit, treure els enuigs del fill gran, 
alegrar-se i festejar ... Perquè només així, 
participant plenament en aquest àmbit de 
celebració, un pot després pensar bé, un 
pot demanar perdó i veure més clarament 
com podrà reparar el mal que va fer. Pot 
fer-nos bé preguntar-nos: Després de con-
fessar-me, en faig festa? O passo ràpid a 
una altra cosa, com quan després d’anar al 
metge, un veu que les anàlisis no van estar 
tan malament i les posa al sobre i passa a 
una altra cosa. I quan dono una almoina, 
li dono temps a l’altre perquè m’expressi 
el seu agraïment i celebro el seu somriu-
re i aquestes benediccions que ens donen 
els pobres, o segueixo preocupat amb les 
meves coses després de «donar una mo-
neda»?

L’altre àmbit en el qual veiem que Déu 
s’excedeix en una Misericòrdia sempre 
més gran, és el perdó mateix. No només 
perdona deutes incalculables, com al ser-
vent que li suplica i que després es mos-
trarà mesquí amb el seu company, sinó 
que ens fa passar directament de la vergo-
nya més vergonyosa a la dignitat més alta 
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8 En aquest Any Sant Jubilar, celebrem 

amb tot l’agraïment que sigui capaç el nos-
tre cor, el nostre Pare, i li preguem que «es 
recordi sempre de la seva Misericòrdia»; 
vam rebre amb avergonyida dignitat la Mi-
sericòrdia en la carn ferida de nostre Se-
nyor Jesucrist i li demanem que ens renti 
de tot pecat i ens alliberi de tot mal; i amb 
la gràcia de l’Esperit Sant ens comprome-
tem a comunicar la Misericòrdia de Déu a 
tots els homes, practicant les obres que 
l’Esperit suscita en cada un per al bé comú 
de tot el poble fidel de Déu.

Francesc, papa

 
Homilia del papa Francesc a la Vetlla Pas-
qual

Santa Seu, 26-3-2016

«Pere se’n va anar corrents fins al sepul-
cre» (Lc 24,12). Quins pensaments bulli-
en en la ment i en el cor de Pere mentre 
corria? L’Evangeli ens diu que els Onze, i 
Pere entre ells, no van creure el testimo-
ni de les dones, el seu anunci pasqual. És 
més, «[les seves paraules] els van semblar 
un absurd» (v.11). Al cor de Pere per tant hi 
havia dubte, al costat de molts sentiments 
negatius: la tristesa per la mort del Mestre 
estimat i la desil·lusió per haver-lo negat 
tres vegades durant la Passió.

Hi ha en canvi un detall que marca un 
canvi: Pere, després d’haver escoltat les 
dones i de no haver-les cregudes, «amb 
tot, Pere se’n va anar» (v.12). No es va 
quedar assegut a pensar, no es va tancar a 
casa com els altres. No es va deixar atrapar 
per la densa atmosfera d’aquells dies, ni 
dominar pels seus dubtes; no es va deixar 
enfonsar pels remordiments, la por i les 

ignorants, presoneres, que es troben en 
aquesta situació perquè altres els opri-
meixen. Però també recordem que cada 
un de nosaltres coneix en quina mesura, 
tantes vegades estem cecs de la preciosa 
llum de la fe, no per no tenir a mà l’evange-
li sinó per excés de teologies complicades. 
Sentim que la nostra ànima camina asse-
degada d’espiritualitat, però no per falta 
d’Aigua Viva -que bevem només a glops-, 
sinó per excés d’espiritualitats «gasoses», 
d’espiritualitats light. També ens sentim 
presoners, però no envoltats com tants 
pobles, per infranquejables murs de pedra 
o de filats d’acer, sinó per una mundanitat 
virtual que s’obre o tanca amb un simple 
clic. Estem oprimits però no per amena-
ces ni empentes, com tanta pobra gent, 
sinó per la fascinació de mil propostes de 
consum que no ens podem treure de sobre 
per caminar, lliures, pels camins que ens 
porten a l’amor dels nostres germans, als 
ramats del Senyor, a les ovelletes que es-
peren la veu dels seus pastors.

I Jesús ve a rescatar-nos, a fer-nos sor-
tir, per convertir-nos de pobres i cecs, de 
captius i oprimits, en ministres de miseri-
còrdia i consolació. I ens diu, amb les pa-
raules del profeta Ezequiel al poble que es 
va prostituir i va trair tant al seu Senyor: 
«Jo recordaré l’aliança que vaig fer amb tu 
quan eres jove ... I tu et recordaràs de la 
teva conducta i te n’avergonyiràs , quan 
rebis les teves germanes, les grans i les 
petites, i jo te les donaré com a filles, si 
bé no en virtut de la teva aliança. Jo ma-
teix restabliré la meva aliança amb tu, i sa-
bràs que jo sóc el Senyor. Així, quan t’hagi 
perdonat tot el que has fet, et recordaràs i 
t’avergonyiràs, i la vergonya ja no et deixa-
rà tornar a obrir la boca, diu el Senyor »(Ez 
16,60-63).
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llum del Ressuscitat, en certa manera cal 
«evangelitzar-los». Evangelitzar els pro-
blemes. No permetem que la foscor i les 
pors atreguin la mirada de l’ànima i s’apo-
derin del cor, sinó escoltem les paraules 
de l’Àngel: el Senyor «no és aquí. Ha res-
suscitat »(v.6); Ell és la nostra alegria més 
gran, sempre està al nostre costat i mai no 
ens defraudarà.

Aquest és el fonament de l’esperança, 
que no és simple optimisme, i ni tan sols 
una actitud psicològica o una bella invitació 
a estar animats. L’esperança cristiana és un 
do que Déu ens dóna si sortim de nosaltres 
mateixos i ens obrim a ell. Aquesta espe-
rança no defrauda perquè l’Esperit Sant 
ha estat infós en els nostres cors (cf. Rm 
5,5). El Defensor no fa que tot sembli bonic, 
no elimina el mal amb una vareta màgica, 
sinó que infon l’autèntica força de la vida, 
que no consisteix en l’absència de proble-
mes, sinó en la seguretat que Crist, que per 
nosaltres ha vençut el pecat, ha vençut la 
mort, ha vençut la por, sempre ens estima 
i ens perdona. Avui és la festa de la nostra 
esperança, la celebració d’aquesta certesa: 
res ni ningú no ens podrà apartar mai del 
seu amor (cf. Rm 8,39).

El Senyor és viu i vol que el busquem 
entre els vius. Després d’haver-lo trobat, 
convida cadascú a portar l’anunci de Pas-
qua, a suscitar i ressuscitar l’esperança en 
els cors aclaparats per la tristesa, en els 
que no aconsegueixen trobar la llum de 
la vida. La necessitem tant avui. Oblidant-
nos de nosaltres mateixos, com a servents 
alegres de l’esperança, estem cridats a 
anunciar el Ressuscitat amb la vida i mit-
jançant l’amor; si no és així serem un orga-
nisme internacional amb un gran nombre 
de seguidors i bones normes, però incapaç 
d’apagar la set d’esperança que té el món.

contínues enraonies que no porten a res. 
Va buscar Jesús, no a si mateix. Va preferir 
la via de la trobada i de la confiança i, tal 
com estava, es va aixecar i va córrer cap 
al sepulcre, d’on va tornar «estranyat del 
que havia passat» (v.12). Aquest va ser el 
començament de la «resurrecció» de Pere, 
la resurrecció del seu cor. Sense cedir a la 
tristesa o a la foscor, es va obrir a la veu de 
l’esperança: va deixar que la llum de Déu 
entrés en el seu cor sense apagar-la.

També les dones, que havien sortit molt 
d’hora al matí per fer una obra de miseri-
còrdia, per portar els olis aromàtics a la 
tomba, van tenir la mateixa experiència. 
Estaven «esglaiades, es van prosternar», 
però es van impressionar quan van sentir 
les paraules de l’àngel: «Per què busqueu 
entre els morts aquell qui viu?» (v.5).

Tal com Pere i les dones, tampoc nosal-
tres no trobarem la vida si estem tristos 
i sense esperança i tancats en nosaltres 
mateixos. Obrim en canvi al Senyor els 
nostres sepulcres segellats –cadascú de 
nosaltres els coneixem– perquè Jesús en-
tri i els ompli de vida; portem-li les pedres 
de la rancúnia i les lloses del passat, les 
roques pesades de les debilitats i de les 
caigudes. Ell vol venir i donar-nos la mà, 
per treure’ns de l’angoixa. Però la prime-
ra pedra que hem de remoure aquesta nit 
és aquesta: la manca d’esperança que ens 
tanca en nosaltres mateixos. Que el Se-
nyor ens alliberi d’aquest terrible parany 
de ser cristians sense esperança, que vi-
uen com si el Senyor no hagués ressusci-
tat i els nostres problemes fossin el centre 
de la vida.

Contínuament veiem, i veurem, pro-
blemes a prop nostre i dins nostre. Sem-
pre n’hi haurà, però en aquesta nit cal 
il·luminar aquests problemes amb la 
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8 Jesucrist, encarnació de la misericòrdia 

de Déu, ha mort en creu per amor, i per 
amor ha ressuscitat. Per això avui procla-
mem: Jesús és el Senyor!

La seva resurrecció compleix plenament 
la profecia del Salm: «Perdura eternament 
el seu amor», el seu amor és per a sempre, 
mai no mor. Podem confiar totalment en 
ell, i li donem gràcies perquè ha baixat per 
nosaltres fins al fons de l’abisme.

Davant els avencs espirituals i morals 
de la humanitat, davant el buit que es crea 
en el cor i que provoca odi i mort, només 
una misericòrdia infinita pot donar-nos la 
salvació. Només Déu pot omplir amb el 
seu amor aquest buit, aquestes fosses, 
i fer que no ens enfonsem i que puguem 
continuar avançant junts vers la terra de la 
llibertat i de la vida.

L’anunci joiós de la Pasqua: Jesús, el 
crucificat, «no és aquí, ha ressuscitat!» 
(Mt 28,6), ens ofereix la certesa consola-
dora que s’ha salvat l’abisme de la mort i, 
amb això, ha quedat derrotat el dol, el plor 
i l’angoixa (cf. Ap 21,4). El Senyor, que va 
sofrir l’abandonament dels seus deixebles, 
el pes d’una condemna injusta i la vergo-
nya d’una mort infame, ens fa ara partícips 
de la seva vida immortal, i ens concedeix la 
seva mirada de tendresa i compassió vers 
els famolencs i assedegats, els estrangers 
i els empresonats, els marginats i exclo-
sos, les víctimes de l’abús i de la violència. 
El món és ple de persones que sofreixen 
en el cos i en l’esperit, mentre que les no-
tícies diàries estan farcides d’informes so-
bre delictes brutals que sovint es cometen 
en l’àmbit domèstic, i de conflictes armats 
a gran escala que sotmeten poblacions 
senceres a proves fora mida.

Crist ressuscitat indica camins d’espe-
rança a l’estimada Síria, un país punyit per 

Com podem alimentar la nostra espe-
rança? La litúrgia d’aquesta nit ens propo-
sa un bon consell. Ens ensenya a fer me-
mòria de les obres de Déu. Les lectures, en 
efecte, ens han narrat la seva fidelitat, la 
història del seu amor per nosaltres. La Pa-
raula viva de Déu és capaç d’implicar-nos 
en aquesta història d’amor, alimentant 
l’esperança i revifant l’alegria. Ens ho re-
corda també l’Evangeli que hem escoltat: 
els àngels, per infondre l’esperança en les 
dones, diuen: «Recordeu què us va dir [Je-
sús] » (v.6). Fer memòria de les paraules 
de Jesús, fer memòria de tot el que ell ha 
fet en la nostra vida. No oblidem la seva 
Paraula i les seves obres, en cas contrari 
perdrem l’esperança i ens convertirem en 
cristians sense esperança; fem en canvi 
memòria del Senyor, de la seva bondat i 
de les seves paraules de vida que ens han 
commogut. Recordem-les i fem-nos-les 
nostres, per ser sentinelles de l’alba que 
saben descobrir els signes del Ressuscitat.

Estimats germans i germanes, Crist ha 
ressuscitat! I nosaltres tenim la possibilitat 
d’obrir-nos i de rebre el seu do d’esperan-
ça. Obrim-nos a l’esperança i posem-nos en 
camí; que el record de les seves obres i de 
les seves paraules sigui la llum resplendent 
que orienti les nostres passes confiadament 
cap a aquesta Pasqua que no tindrà posta.

Francesc, papa

Missatge urbi et orbi Pasqua 2016

Santa Seu, 27-3-2016

«Enaltiu el Senyor: que n’és, de bo!
Perdura eternament el seu amor»
[Sl 136 (135),1]
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particular, en el Burundi, Moçambic, la Re-
pública Democràtica del Congo i el Sudan 
del Sud, lacerats per tensions polítiques 
i socials.

Déu ha vençut l’egoisme i la mort amb 
les armes de l’amor; el seu Fill, Jesús, és 
la porta de la misericòrdia, oberta de bat 
a bat per a tots. Que el seu missatge pas-
qual es projecti cada vegada en pro del 
bé comú, cercant formes de diàleg i col-
laboració entre tots. I que es promogui ar-
reu la cultura de l’encontre, la justícia i el 
respecte recíproc, l’únic que pot assegurar 
el benestar espiritual i material dels ciuta-
dans.

El Crist ressuscitat, anunci de vida per 
a tota la humanitat que reverbera a tra-
vés dels segles, ens convida a no oblidar 
els homes i les dones en camí per a cer-
car un futur millor. Són una multitud cada 
vegada més gran d’emigrants i refugiats 
—incloent-hi molts nens— que fugen de 
la guerra, la fam, la pobresa i la injustícia 
social. Aquests germans i germanes nos-
tres troben massa sovint en el seu recor-
regut la mort o, en tot cas, el rebuig dels 
qui podrien oferir-los hospitalitat i ajut. 
Que la cita de la propera Cimera Mundial 
Humanitària no deixi de posar en el centre 
la persona humana, amb la seva dignitat, i 
desenvolupar polítiques capaces d’assistir 
i protegir les víctimes de conflictes i altres 
situacions d’emergència, especialment als 
més vulnerables i als qui són perseguits 
per motius ètnics o religiosos.

Que en aquest dia gloriós, «la terra 
també s’ompli d’alegria, il·luminada i radi-
ant de la claror» (Pregó pasqual), malgrat 
que sigui maltractada i vilipendiada per 
una explotació delerosa de guanys que al-
tera l’equilibri de la natura. Penso en par-
ticular en les zones afectades pels efectes 

un llarg conflicte, amb el seu trist rastre 
de destrucció, mort, menyspreu pel dret 
humanitari i per la desintegració de la 
convivència civil. Encomanem al poder del 
Senyor ressuscitat les converses en curs, 
per tal que, amb la bona voluntat i la co-
operació de tots, es puguin recollir fruits 
de pau i emprendre la construcció d’una 
societat fraternal, respectuosa de la digni-
tat i dels drets de tots els ciutadans. Que 
el missatge de vida, proclamat per l’àngel 
que hi havia tocant a la pedra apartada del 
sepulcre, allunyi la duresa del nostre cor 
i promogui un intercanvi fecund entre po-
bles i cultures a les zones de la conca del 
Mediterrani i de l’Orient Mitjà, en particu-
lar a l’Iraq, el Iemen i Líbia. Que la imatge 
de l’home nou, que resplendeix en el ros-
tre de Crist, fomenti la convivència entre 
israelites i palestins a Terra Santa, així 
com la disponibilitat pacient i el compro-
mís quotidià de treballar per la construcció 
dels fonaments d’una pau justa i duradora 
a través de negociacions directes i since-
res. Que el Senyor de la vida acompanyi 
els esforços per a aconseguir una solució 
definitiva de la guerra a Ucraïna, inspirant 
i donant suport també a les iniciatives 
d’ajut humanitari, inclosa la d’alliberar les 
persones detingudes.

Que el Senyor Jesús, la nostra pau (cf. 
Ef 2,14), que amb la seva resurrecció ha 
vençut el mal i el pecat, revifi en aques-
ta festa de Pasqua la nostra proximitat a 
les víctimes del terrorisme, aquesta forma 
cega i brutal de violència que no deixa de 
vessar sang innocent a diferents parts del 
món, com ha succeït en els recents atemp-
tats a Bèlgica, Turquia, Nigèria, el Txad, 
el Camerun, la Costa d’Ivori i l’Iraq; que 
porti a bon fi el ferment d’esperança i les 
perspectives de pau a l’Àfrica; penso, en 
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8 Capítol Primer: A la llum de la Paraula 

(nn. 9 al 30)
Capítol Segon: Realitat i desafiaments 

de les Famílies (nn. 31 al 57)
Capítol Tercer: La mirada posada en Je-

sús: vocació de la família (nn. 58 al 88)
Capítol Quart: L’amor en el matrimoni 

(nn. 89 al 164).
Capítol Cinquè: Amor que es torna fe-

cund (nn. 165 al 198)
Capítol Sisè: Algunes perspectives pas-

torals (nn. 199 al 258).
Capítol Setè: Enfortir l’educació dels 

fills (nn. 259 al 290)
Capítol Vuitè: Acompanyar, discernir i 

integrar la fragilitat (nn. 291 al 312)
Capítol Novè: Espiritualitat matrimonial 

i familiar (nn. 313 al 325).
Pregària final a la Sagrada Família

Introducció: L’alegria de l’amor (nn 1 al 7).
• L’alegria de l’amor que es viu a les fa-

mílies és també el goig de l’Església.
• Ja en el n. 2 el papa és clar: Els de-

bats que es produeixen en els mitjans de 
comunicació o en publicacions, i fins i tot 
entre ministres de l’Església, van des d’un 
desig desenfrenat de canviar-ho tot sense 
suficient reflexió o fonament, a l’actitud de 
pretendre resoldre tot aplicant normatives 
generals o derivant conclusions excessi-
ves d’algunes reflexions teològiques. 

• Principi del papa. n. 3: Recordant que 
el temps és superior a l’espai, vull reafirmar 
que no totes les discussions doctrinals, 
morals o pastorals han de ser resoltes amb 
intervencions magisterials. Naturalment, a 
l’Església és necessària una unitat de doc-
trina i de praxi, però això no impedeix que 
subsisteixin diferents maneres d’interpre-
tar alguns aspectes de la doctrina o algunes 
conseqüències que se’n deriven. 

del canvi climàtic, que algunes vegades 
provoca sequera o inundacions, amb les 
consegüents crisis alimentàries a diferents 
parts del planeta.

Amb els nostres germans i germanes 
perseguits per la fe i per la seva fidelitat 
al nom de Crist, i davant el mal que sem-
bla prevaler en la vida de tantes persones, 
tornem a escoltar les paraules consolado-
res del Senyor: «Tingueu confiança, jo he 
vençut el món» (Jn 16,33). Avui és el dia 
lluminós d’aquesta victòria, perquè Crist 
ha derrotat la mort i la seva resurrecció ha 
fet resplendir la vida i la immortalitat (cf. 
2Tm 1,10). «Ens va treure de l’esclavatge a 
la llibertat, de la tristesa a l’alegria, del dol 
a la celebració, de la foscor a la llum, de 
la servitud a la redempció. Per això diem 
davant seu: Al·leluia!» (Melitó de Sardes, 
Homilia pasqual).

A aquells que a les nostres societats 
han perdut tota esperança i el gust de viu-
re, als ancians afeixugats que en la sole-
dat senten perdre vigor, als joves als quals 
sembla mancar-los el futur, a tots adreço 
una vegada més les paraules del Senyor 
ressuscitat: «Jo faig que tot sigui nou. […] 
Al qui tingui set, jo li concediré que begui 
a la font de l’aigua de la vida sense pagar 
res» (Ap 21,5-6). Que aquest missatge 
consolador de Jesús ens ajudi a tots nos-
altres a refer amb més vigor i esperança 
la construcció de camins de reconciliació 
amb Déu i amb els germans. Ho necessi-
tem molt.

Francesc, papa

Síntesi de l’exhortació postsinodal Amo-
ris Laetitia, sobre l’amor en la família

Introducció: L’alegria de l’amor (nn. 1 al 7).
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estan agafant els canvis antropològico-
culturals, per raó dels quals els individus 
són menys recolzats que en el passat per 
les estructures socials en la seva vida afec-
tiva i familiar”. 

• Perill de l’individualisme que desvir-
tua els vincles familiars i que acaba per 
considerar cada component de la família 
com un illa. 

• Ritme de vida actual: dinàmiques d’in-
tolerància i agressivitat; estrès; confondre 
genuïna llibertat amb la idea que cadascú 
jutja com li sembla; com si tot fos igual i 
qualsevol cosa hagués de permetre’s. 

• N. 36: de vegades la nostra pròpia 
manera de presentar les conviccions cris-
tianes i la forma de tractar les persones, 
han ajudat a provocar el que avui lamen-
tem, per això hem de fer autocrítica. Per 
una banda, sovint presentem el matrimoni 
de tal forma que el seu fi unitiu, la crida a 
créixer en l’amor i l’ideal d’ajuda mútua, va 
quedar amagat per un accent quasi exclo-
ent en el deure de la procreació. Tampoc no 
hem fet un bon acompanyament dels nous 
matrimonis en els seus primers anys, amb 
propostes que s’adaptin als seus horaris, 
als seus llenguatges, a les seves inquie-
tuds més concretes. Altres vegades, hem 
presentat un ideal teològic del matrimoni 
massa abstracte, quasi artificiosament 
construït, llunyà de la situació concreta...

• N. 37: El papa reconeix que durant 
massa temps vam insistir només en qües-
tions doctrinals, bioètiques i morals, sen-
se motivar l’obertura a la gràcia... Frase 
contundent del papa: Estem cridats a for-
mar les consciències, però no a pretendre 
substituir-les. 

• N. 39: Decadència cultural que no pro-
mou l’amor ni el lliurament en allò que el 
papa anomena “cultura del provisional”: 

• El mateix papa adverteix: és llarga, 
amb molts temes, molts estils... No re-
comana una lectura general ràpida. Cal 
aprofundir. Recomana llegir-ne parts o 
per capítols. I el papa diu: als matrimonis 
els agradarà el capítol 4 i 5. En canvi, als 
agents de pastoral: el capítol 6. I per a tots 
recomana el capítol 8.

Capítol Primer: A la llum de la Paraula 
(nn. 8 al 30)

• N. 8: La Bíblia està plena de famílies, 
de generacions, d’històries d’amor i de 
crisis familiars, des de la primera pàgina 
(Adam i Eva) fins la darrera (noces de l’Es-
posa i de l’Anyell). 

Es fa un recorregut per passatges de la 
Bíblia sobre la família: 2 capítols primers 
del Gènesi; Salm 128, 1-6; 1Co 16,19; Rm 
16,5; Col 4,15) 

De l’Evangeli es cita: Lc 2, 51; Mt 10, 
34-37; Lc 9,59-62; Lc 2,48-50; Lc 8,21; Mt 
18,3-4; Mt 19, 3-8.

Capítol Segon: Realitat i desafiaments 
de les Famílies (nn. 31 al 57)

• El papa cita els bisbes d’Espanya: 
CEE, Matrimonio y família (6 juliol 1979). 
Diu el papa en el context d’unes quantes 
dècades enrere, els Bisbes d’Espanya ja 
reconeixien una realitat domèstica amb 
més espais de llibertat, “amb un reparti-
ment equitatiu de càrregues, responsa-
bilitats i tasques [...]. En valorar més la 
comunicació personal entre els esposos, 
es contribueix a humanitzar tota la convi-
vència familiar [...]. Ni la societat en què 
vivim ni aquella envers la qual caminem 
permeten la pervivència indiscriminada de 
formes i models del passat”. I el Sant Pare 
afegeix citant la relatio synodi 2014, nº 5: 
“però som conscients de la direcció que 



M a r ç  -  A b r i l  2 0 1 61 6 2
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
8 els documents de l’Església: Gaudium et 

spes; Humanae Vitae; Gratissimam sane; 
Familiaris consortio; Deus caritas; Caritas 
in veritate... 

• N. 71 al 75 : El sagrament del matrimo-
ni. Tota la teologia i la seva importància.

• N. 80 al 85: La transmissió de la vida i 
l’educació dels fills.

• N. 86: La Família i l’Església: l’amor 
viscut en les famílies és una força constant 
per la vida de l’Església.

Capítol Quart: L’amor en el matrimoni 
(nn. 89 al 164).

• El papa diu: el que hem dit fins ara no 
és suficient. Cal parlar de l’amor: la gràcia 
del sagrament del matrimoni està desti-
nada abans que res a perfeccionar l’amor 
dels cònjuges.

• A partir de l’himne famós de sant Pau 
(1Co 13,4-7) va desgranant les característi-
ques de l’amor. 

• N. 91 al 93: Paciència: no vol dir deixar 
que ens maltractin o tolerar agressions o 
que ens tractin com objectes. Perill: exigir 
que les relacions siguin celestials o que les 
persones siguin perfectes o col·locar-nos 
nosaltres en el centre i esperar que només 
es compleixi la pròpia voluntat. Reconèixer 
que l’altre té dret a viure a aquesta terra 
junt amb mi, tal i com és. L’amor té sempre 
un sentit de profunda compassió que por-
ta a acceptar l’altre com a part d’aquest 
món, també quan actua d’una forma dife-
rent al que jo voldria.

• N. 93 al 94: Actitud de servei: L’amor 
no és només un sentiment sinó molt 
més: “fer el bé” (referència a sant Ignasi: 
“l’amor s’ha de posar més en les obres 
que en les paraules”. 

• N. 95 al 96: Guarint l’enveja:  El veri-
table amor valora els èxits de l’altre, no els 

velocitat en passar d’una relació afectiva 
a una altra; temor a un compromís perma-
nent; obsessió pel temps lliure; trasllat a 
les relacions afectives del que passa amb 
els objectes (usar i llançar). Narcisisme. 

• N. 41: Afectivitat narcisista, inestable i 
canviant. Proliferació de la pornografia i de 
la comercialització del cos. 

• N. 43: Debilitament de la fe i de la 
pràctica religiosa en algunes societats 
afecta les famílies i les deixa més soles 
amb les seves dificultats. 

• N. 54: El papa afirma que malgrat s’ha 
millorat en el reconeixement dels drets de 
la dona i en la seva participació en l’espai 
públic, encara falta molt per fer: violència 
verbal, física i sexual, mutilació genital 
de la dona; desigualtat d’accés a llocs de 
treball dignes i als llocs on es prenen les 
decisions. El papa diu clarament que el 
problema no és l’emancipació de la dona; 
dir això és una nova forma de masclisme.

• Nº 56: Ideologia anomenada de gène-
re (gender) que nega la diferència i la reci-
procitat natural d’home i dona.  

• N. 57: No caiguem en la trampa de la-
mentar-nos per defensar-nos en comptes 
de desvetllar una creativitat missionera.

Capítol Tercer: La mirada posada en Je-
sús: vocació de la família (nn. 58 al 88)

• Cal que ressoni el primer anunci: el 
kerigma.  

• N. 59: El nostre ensenyament sobre 
el matrimoni i la família no pot deixar 
d’inspirar-se i de transfigurar-se a la llum 
d’aquest anunci d’amor i de tendresa, per 
no convertir-se en una mera defensa d’una 
doctrina freda i sense vida.

• Jesús recupera i porta a la plenitud el 
projecte diví.

• Es fa un repàs al tema de la família en 
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zació, patologies, usar i llançar. Adverteix 
que les relacions sexuals dels esposos han 
de ser de mutu acord. I no només això: 
comenta el text famós d’Ef 5,22: rebuig 
de tota forma de sotmetiment sexual. El 
papa afirma, però també, que l’home no 
pot viure exclusivament de l’amor oblatiu, 
descendent. No es pot donar únicament 
i sempre, també cal rebre. Qui vol donar 
amor, ha de rebre’l. El papa insisteix en el 
tema del matrimoni i la virginitat:  no hi ha 
inferioritat del matrimoni ni superioritat de 
la virginitat o el celibat. Els diferents estats 
de vida es complementen, de tal forma 
que un pot ser més perfecte en un sentit i 
l’altre, en un altre. 

Capítol Cinquè: Amor que es torna fe-
cund (nn. 165 al 198)

• N. 166 al 177: Acollir una nova vida: 
Una nova vida és un regal de Déu. Si un 
nen arriba al món amb circumstàncies no 
desitjables, els pares, o els altres mem-
bres de la família, han de fer tot el possi-
ble per acceptar-lo com a do de Déu i per 
assumir la responsabilitat d’acollir-lo. 

• N. 178 al 186: Fecunditat ampliada: 
Moltes parelles d’esposos no poden tenir 
fills. Sabem que això és un patiment diu el 
papa per ells. Dos camins: adopció i acolli-
da. Cal que les famílies cristianes no siguin 
vistes com llunyanes o rares. n. 182: de ve-
gades passa que algunes famílies cristia-
nes, pel llenguatge que usen, per la mane-
ra de dir les coses, per l’estil de tracte, per 
la repetició constant de dos o tres temes, 
són vistes com llunyanes, com separades 
de la societat, i fins i tot, els seus propis 
parents es veuen depreciats o jutjats per 
elles. 

• N. 187 al 198: La vida en la Família 
gran: El nucli familiar no s’ha d’aïllar de 

sent com una amenaça. Acceptar els dons 
de l’altre tal i com és.

• N. 97 al 98: Sense ser orgullós: qui 
estima, no només evita parlar massa de 
si mateix, sinó que a més a més, perquè 
està centrat en els altres, sap ubicar-se en 
el seu lloc sense pretendre ser el centre. 

• N. 99 al 100: amabilitat
• N. 101 al 102: despreniment
• N. 103 al 104: sense violència interior
• N. 105 al 108: perdó
• N. 109 al 110: alegrar-se amb els altres
• N. 111 al 113: ho disculpa tot
• N. 114 al 115: confia
• N. 116 al 117: espera
• N. 118 al 119: ho suporta tot
• N. 120 al 141: Créixer en la caritat con-

jugal: El papa defineix la caritat conjugal 
com l’amor que uneix els esposos, santi-
ficat, enriquit i il·luminat per la gràcia del 
sagrament del matrimoni. Aquesta caritat 
conjugal inclou tota la vida, tot en comú i 
veure el matrimoni des de la perspectiva 
de la bellesa i de l’alegria. 

• N. 142 al 162: Amor apassionat: El 
papa analitza el món de les emocions i diu 
que tenen un lloc important en el matri-
moni. Afirma que experimentar una emo-
ció no és quelcom moralment bo ni dolent 
en si mateix: començar a sentir desig o 
rebuig no és pecaminós ni reprovable. El 
que és bo o dolent és l’acte que un realit-
zi mogut o acompanyat per una passió. El 
papa insisteix en què Déu estima el plaer 
dels seus fills i aprofundeix en la dimen-
sió eròtica de l’amor. La sexualitat és un 
regal meravellós per a les criatures. La ne-
cessitat sexual dels esposos no és objecte 
de menyspreu. El sexe és vist com un do 
de Déu que embelleix la trobada dels es-
posos. Però també hi pot haver una visió 
esbiaixada de la sexualitat: despersonalit-



M a r ç  -  A b r i l  2 0 1 61 6 4
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
8 toral familiar: psicopedagogs, assistents 

socials, advocats de família... 
• N. 205 al 216: Guiar els promesos en 

el camí de preparació al matrimoni: Cal 
ajudar els joves a descobrir el valor i la ri-
quesa del matrimoni. n. 207: hi ha diverses 
maneres legítimes d’organitzar la prepara-
ció pròxima al matrimoni, i cada Església 
local discernirà el que sigui millor, procu-
rant una formació adequada que al mateix 
temps no allunyi els joves del sagrament. 
No es tracta de donar-los tot el Catecis-
me ni de saturar-los amb massa temes. El 
papa anima a famílies missioneres de les 
pròpies famílies, grups de nuvis i les ofer-
tes de xerrades opcionals sobre temes que 
realment interessin als joves. Caldria que 
els nuvis no veiessin el casament com el 
final del camí, sinó que assumeixin el ma-
trimoni com una vocació que empeny vers 
davant, amb la ferma i realista decisió de 
travessar junts totes les proves i moments 
difícils. n. 211: En la preparació dels nuvis, 
cal que sigui possible indicar-los llocs i 
persones, consultories o famílies disponi-
bles, on puguin acudir en recerca d’ajuda 
quan sorgeixin dificultats. n. 212 al  215: 
També es parla de la preparació immediata 
al matrimoni (com la viuen els nuvis) i com 
hauria de ser viscuda.

• N. 217 al 230: Acompanyar en els pri-
mers anys de la vida matrimonial: El ma-
trimoni no és quelcom fet i acabat. El sí és 
l’inici d’un camí, itinerari. n. 221: Una de 
les causes que porten a ruptures matri-
monials és tenir expectatives massa altes 
sobre la vida conjugal. La realitat és més 
limitada del que els nuvis havien somiat. 
Dels n. 223 al 230 s’ofereixen alguns re-
cursos per aquests primeres anys de vida 
matrimonial: presència d’esposos amb 
experiència; parròquia; associacions, mo-

la família ampliada: pares, oncles, cosins, 
avis, veïns... 

Capítol Sisè: Algunes perspectives pas-
torals (nn. 199 al 258).

• És un capítol important: n. 199: El dià-
leg del camí sinodal va portar la necessitat 
de desenvolupar nous camins pastorals 
que procuraré recollir ara de manera gene-
ral. Seran les distintes comunitats qui hau-
ran d’elaborar propostes més pràctiques 
i eficaces, que tinguin en compte tant les 
necessitats de l’Església com les necessi-
tats i els desafiaments locals. 

• N. 200 al 204: Anunciar l’Evangeli de 
la família avui: Exigència a tota l’Església 
d’una conversió missionera: és necessa-
ri no quedar-se en un anunci merament 
teòric i desvinculat dels problemes reals 
de les persones. Als ministres ordenats 
els acostuma a faltar formació adequada 
per a tractar els complexos problemes 
actuals de les famílies. n. 203 (seminari i 
seminaristes): El papa fa una crida als se-
minaristes perquè accedeixin a una forma-
ció interdisciplinària més ampla sobre el 
nuviatge i el matrimoni i no només sobre 
la doctrina. El papa demana que caldrà 
garantir durant la formació una maduració 
perquè els futurs ministres tinguin l’equi-
libri psíquic que la seva tasca exigeix. Els 
vincles familiars són fonamentals per en-
fortir la sana autoestima dels seminaris-
tes. Per això és important que les famílies 
acompanyin tot el procés del seminari i del 
sacerdoci, ja que ajuden a enfortir-lo de 
forma més realista. En aquest sentit, és 
saludable la combinació d’algun temps de 
vida en el seminari amb un altre de vida 
en parròquies que permeti prendre major 
contacte amb la realitat concreta de les fa-
mílies. n. 204: Necessitat d’agents de pas-
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mera comunió, funeral, casament d’uns 
amics... Podrien ser més ben aprofitades. 
També parla de benedicció de les cases o 
visita d’una imatge de la Mare de Déu... 

• N. 231 al 252: Il·luminar crisis, an-
goixes i dificultats: Les crisis formen part 
de la vida matrimonial. El papa distingeix 
entre crisis comunes i crisis personals en 
els matrimonis. Crisis comunes en els ma-
trimonis: crisi del començament quan cal 
aprendre a compatibilitzar les diferències i 
desprendre’s dels pares; crisi de l’arribada 
del fill; crisi de l’educació dels fills; crisi de 
l’adolescència dels fills; crisi de la marxa 
dels fills; crisi en la vellesa dels pares del 
matrimoni... Crisis personals: dificultats 
econòmiques, laborals, afectives, socials, 
espirituals. n. 237: De vegades, per dir que 
tot s’ha acabat és suficient una insatisfac-
ció, una absència en un moment en què es 
necessitava de l’altre, un orgull ferit o un 
temor difós. Hi ha situacions pròpies de 
la inevitable fragilitat humana, a les quals 
s’atorga una càrrega emotiva massa gran: 
no ser comprès per l’altre, la gelosia, les 
diferències entre els dos; l’atractiu que 
desperten altres persones; els nous inte-
ressos que tendeixen a apoderar-se del 
cor; els canvis físics del cònjuge... n. 239 
al 240: Velles ferides que marquen el pre-
sent de la vida matrimonial: falta de ma-
duresa per no haver sanat coses antigues 
de la vida: estimar amb amor egocèntric 
propi del nen; amor insaciable; amor ado-
lescent... Molts a la seva infància sense 
haver sentit que han estat estimats incon-
dicionalment i això marca la seva capacitat 
de confiar i d’entregar-se. Llavors cal fer 
un procés d’alliberament que mai no es 
va afrontar. Quan la relació entre els còn-
juges no funciona bé, abans de prendre 
decisions importants convé assegurar-se 

viments eclesials i noves comunitats. Im-
portància de l’espiritualitat familiar, pre-
gària, participació a l’Eucaristia dominical; 
Eucaristies celebrades per a les famílies 
sobretot en l’aniversari del matrimoni... 
n. 225: recursos pràctics que els han estat 
d’utilitat [a d’altres matrimonis]: la progra-
mació dels moments per estar junts gra-
tuïtament; els temps de recreació amb els 
fills; diverses formes de celebrar coses im-
portants; espais d’espiritualitat comparti-
da... n. 226: El papa anima els matrimonis 
joves a crear una rutina pròpia matrimoni-
al: un bes cada matí; beneir-se totes les 
nits; esperar l’altre i rebre’l quan arriba; 
tenir alguna sortida junts; compartir tas-
ques domèstiques... Però al mateix temps 
és bo trencar la rutina amb la festa: capaci-
tat de celebrar en família, d’alegrar-se i de 
festejar coses boniques. n. 227: Missatge 
pels Pastors: animar les famílies a créixer 
en la fe: animar a la confessió freqüent; la 
direcció espiritual; l’assistència a recessos 
espirituals... Quan visiten les llars, pregar 
junts en família. Buscar un moment per 
llegir la Paraula de Déu. n. 229: crida del 
papa a les parròquies, moviments, escoles 
i altres institucions d’Església: reunions 
de matrimonis veïns o amics, recessos 
breus per a matrimonis; xerrades d’espe-
cialistes sobre problemàtiques concretes 
de vida familiar; centres d’assessorament 
matrimonial; agents missioners orientats 
a conversar amb els matrimonis sobre les 
seves dificultats i anhels; consultories so-
bre diferents situacions familiars; espais 
d’espiritualitat; tallers de formació per pa-
res amb fills problemàtics, assemblees fa-
miliars... n. 230: El papa diu que molts de-
sapareixen després de rebre el sagrament 
del matrimoni però que acaben retornant 
al cap d’uns anys: baptisme d’un fill; pri-
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8 pecte, evitant tot llenguatge i actitud que 

les faci sentir discriminades, i promovent 
la seva participació en la vida de la comu-
nitat. Per a la comunitat cristiana, fer-se’n 
càrrec no implica un debilitament de la fe 
i del seu testimoni sobre la indissolubili-
tat matrimonial, és més, en aquesta cura 
expressa precisament la seva caritat. El 
papa cita aquí la Relatio Synodi del 2014 
i la Relació final del 2015, n. 84. n: 244: 
Parla del desig dels pares sinodals per a 
fer més accessibles i àgils els processos 
per a reconèixer els casos de nul·litat i els 
seus dos Motu Proprio. En aquest sentit el 
papa és exigent: Això implica la preparació 
d’un nombre suficient de personal, inte-
grat per clergues i laics, que es dediqui de 
forma prioritària a aquest servei eclesial. 
Per tant, serà necessari posar a disposició 
de les persones separades o de les pare-
lles en crisi un servei d’informació, consell 
i mediació, vinculat a la pastoral familiar, 
que també podrà acollir les persones en 
vistes de la investigació preliminar del 
procés matrimonial. n. 247 al 252: algunes 
situacions complexes: parla dels matrimo-
nis mixtos; matrimonis amb disparitat de 
culte; accés al baptisme de persones que 
estan en una condició matrimonial com-
plexa; n. 250: tendències homosexuals: 
desitgem reiterar que tota persona, inde-
pendentment de la seva tendència sexual, 
ha de ser respectada en la seva dignitat i 
acollida amb respecte, procurant evitar tot 
signe de discriminació injusta, i particular-
ment qualsevol forma d’agressió i violèn-
cia. n. 251: projecte d’equiparació de les 
unions entre persones homosexuals amb 
el matrimoni: no existeix cap fonament per 
assimilar o establir analogies, ni tan sols 
remotes, entre les unions homosexuals i 
el designi de Déu sobre el matrimoni i la 

que cadascú hagi fet aquest camí de cu-
ració de la pròpia història. Això exigeix re-
conèixer la necessitat de sanar, demanar 
amb insistència la gràcia de perdonar i de 
perdonar-se, acceptar ajuda, buscar mo-
tivacions positives i tornar a intentar-ho 
una i altra vegada. Cadascú ha de ser molt 
sincer amb si mateix per reconèixer que la 
seva manera de viure l’amor té aquestes 
immadureses. n. 241 al 246: Acompanyar 
després de ruptures i divorcis: hi ha casos 
on la separació és inevitable. De vegades 
pot fins i tot ser moralment necessària, 
quan precisament es tracti de sostreure al 
cònjuge més dèbil, o als fills petits, de les 
ferides més greus causades per la prepo-
tència o la violència... Ara bé, cal que si-
gui vist com un remei extrem, després que 
qualsevol intent raonable hagi estat inútil. 
n. 242: Cal un discerniment particular per 
acompanyar pastoralment els separats, 
els divorciats, els abandonats. S’ha d’aco-
llir i valorar especialment el dolor dels qui 
han sofert injustament la separació, el di-
vorci o l’abandó, o bé, s’han vist obligats a 
trencar la convivència pels maltractaments 
del cònjuge. Cal animar les persones di-
vorciades que no s’han tornat a casar a 
participar de l’Eucaristia. n. 243: A les per-
sones divorciades que viuen en una nova 
unió és important fer-les sentir que són 
part de l’Església, que no estan excomu-
nicades i que no són tractades com a tals 
perquè sempre integren la comunió ecle-
sial. El papa recorda aquí el que ja va dir 
a la seva Catequesi del 5 d’agost de 2015 
i que llavors ja va generar polèmica. Una 
cosa és estar excomunicat i una altra molt 
distinta és apropar-se a rebre la comunió 
eucarística. Prossegueix el papa: Aques-
tes situacions exigeixen un atent discerni-
ment i un acompanyament amb gran res-
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aquest sentit de la psicologia i de les cièn-
cies de l’educació. 

• N. 274 al 279: la vida familiar com a 
context educatiu: la família és la primera 
escola dels valors humans, on s’aprèn el 
bon ús de la llibertat. n. 275: En aquest 
temps, en què regnen l’ansietat i la pres-
sa tecnològica, una tasca important de 
les famílies és educar per a la capacitat 
d’esperar. No es tracta de prohibir als nens 
que juguin amb els dispositius electrònics, 
sinó de trobar la forma de generar en ells 
la capacitat de diferenciar les diverses lò-
giques i de no aplicar la velocitat digital a 
tots els àmbits de la vida. El papa parla del 
vici del “vull i ho tinc”. n. 276: la família 
com l’àmbit de la socialització primària: 
primer lloc on un es socialitza amb el món. 
n. 277: en la llar repensar els hàbits del 
consum. Igualment, els moments difícils 
i durs de la vida familiar poden ser molt 
educatius: per exemple, una malaltia com-
partida. n. 278: tecnologies de la comuni-
cació i la distracció: El papa reconeix que 
quan són ben utilitzades poden ser útils 
per connectar els membres de la família 
malgrat la distància. Però adverteix que 
no substitueixen ni reemplacen la neces-
sitat del diàleg més personal i profund que 
requereix el contacte físic, o, almenys, la 
veu de l’altra persona. A la família també 
això ha de ser objecte de diàleg i d’acords 
(mòbils...). Es parla d’autisme tecnològic. 

• n. 280 al 286: Sí a l’educació sexu-
al: Comença citant el Concili Vaticà II que 
plantejava la necessitat d’una positiva i 
prudent educació sexual. El papa diu: hau-
ríem de preguntar-nos si les nostres ins-
titucions educatives han assumit aquest 
desafiament. Costa pensar en educació 
sexual en una època on la sexualitat s’ha 
banalitzat. Només podria entendre’s en 

família. És inacceptable que les Esglésies 
locals sofreixin pressions en aquesta ma-
tèria i que els organismes internacionals 
condicionin l’ajuda financera als països 
pobres a la introducció de lleis que insti-
tueixin el “matrimoni” entre persones del 
mateix sexe. n. 252: famílies monoparen-
tals: el progenitor que viu amb el fill: mà-
xim recolzament i consol. n. 253 al 258: la 
mort d’una persona estimada. 

Capítol setè: Enfortir l’educació dels 
fills (nn. 259 al 290)

• Se subratlla la funció educativa de 
les famílies: important però complexa. 
n. 261: El papa torna a repetir el principi 
del començament: el temps és superior a 
l’espai. Anima els pares a generar proces-
sos més que dominar espais: no obses-
sió del control dels pares: si un pare està 
obsessionat per saber on està el seu fill i 
per controlar els seus moviments, només 
buscarà dominar el seu espai. D’aquesta 
forma no l’educarà, no l’enfortirà, no el 
prepararà per afrontar desafiaments. El 
que interessa sobretot és generar en el 
fill, amb molt d’amor, processos de madu-
ració de la seva llibertat, de capacitació, 
de creixement... n. 263 al 267: Formació 
ètica dels fills: Els pares no poden delegar 
completament en l’escola la formació mo-
ral dels seus fills. 

• N. 268 al 270: valor de la sanció com a 
estímul: Cal educar que les males accions 
tenen conseqüències per als altres. Des-
pertar la capacitat de posar-se en el lloc 
de l’altre i de patir pel seu sofriment quan 
se li ha fet mal. Algunes sancions  poden 
complir aquesta finalitat. En aquest sentit 
el papa valora la correcció. 

• N. 271 al 274: pacient realisme: cal 
gradualitat. Aportacions valuoses en 
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8 lia a la llum de l’Evangeli. Es tracta d’aco-

llir-les i acompanyar-les amb paciència i 
delicadesa. Tal com Jesús amb la Samari-
tana.

• N. 295: Cita a sant Joan Pau II i la llei 
de la gradualitat. No és la gradualitat de la 
llei sinó una gradualitat en l’exercici pru-
dencial dels actes de les persones que no 
estan en condicions de comprendre, valo-
rar o practicar determinades coses.

• N. 296 al 301: Discerniment de les 
situacions anomenades “irregulars”: El 
papa afirma clarament que cal integrar 
tothom, recordant el consens general dels 
Pares sinodals: respecte a un enfocament 
pastoral dirigit a les persones que han 
contret matrimoni civil, que són divorciats 
i tornats a casar, o que simplement convi-
uen, correspon a l’Església revelar-los la 
divina pedagogia de la gràcia en les seves 
vides i ajudar-les a assolir la plenitud del 
designi que Déu té per a ells. n. 298: els 
divorciats amb una nova unió: Poden tro-
bar-se en casos molt diferents que no han 
de ser catalogats. Es contempla que no és 
el mateix una segona unió consolidada 
en el temps, amb nous fills, amb provada 
fidelitat, entrega generosa, compromís 
cristià, coneixement de la irregularitat de 
la situació i gran dificultat per tornar enre-
re... També parla dels qui han fet grans es-
forços per salvar el primer matrimoni i van 
sofrir l’abandó injust o dels qui han contret 
una segona unió en vista a l’educació dels 
fills. De totes formes s’afirma clarament 
que ha de quedar clar que aquests casos 
no són l’ideal que l’Evangeli proposa per al 
matrimoni i la família: distingir adequada-
ment, discernir situacions; no hi ha recep-
tes fàcils. n. 299: batejats que s’han divor-
ciat i s’han tornat a casar civilment: han de 
ser més integrats a la comunitat cristiana 

el marc d’una educació per l’amor, per la 
donació mútua.  n. 282: Valor del pudor: 
és una defensa natural de la persona que 
resguarda la seva interioritat i evita ser 
convertida en un pur objecte. Sense el 
pudor, podem reduir l’afecte i la sexuali-
tat només en genitalitat, en morbositats 
que desfiguren la nostra capacitat d’esti-
mar... n. 283: Es parla de l’anomenat sexe 
segur: l’expressió sembla que fa entendre 
que un fill és un problema més que un do: 
aquesta expressió transmet una actitud 
negativa vers la finalitat procreativa na-
tural de la sexualitat, com si un possible 
fill fos un enemic del qual cal protegir-se. 
n. 286: Parla dels rols “masculí i femení”: 
s’ha d’ajudar els nens a acceptar amb nor-
malitat aquests sans “intercanvis” que no 
treuen dignitat a la figura paterna: tasques 
domèstiques, etc. 

• N. 287 al 290: Transmetre la fe: Resul-
ta difícil per moltes causes. No obstant, la 
llar és el lloc on s’ensenya a resar. Es su-
bratlla la importància del testimoni dels 
pares en la pregària en família.

Capítol Vuitè: Acompanyar, discernir i 
integrar la fragilitat (nn. 291 al 312)

• N. 293 al 295: Gradualitat en la pas-
toral: Parla dels qui han contret matrimoni 
civil o simplement conviuen: n. 294: l’elec-
ció del matrimoni civil, o en altres casos, 
de la simple convivència, freqüentment no 
està motivada per prejudicis o resistències 
a la unió sacramental, sinó per situacions 
culturals o contingents. En aquestes situ-
acions podran ser valorats aquells signes 
d’amor que d’alguna forma reflecteixen 
l’amor de Déu. Cal afrontar totes aquestes 
situacions de forma constructiva, tractant 
de transformar-les en oportunitat de camí 
vers la plenitud del matrimoni i de la famí-
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D o c u m e n t s

davant una situació particular no pot ser 
elevat a categoria d’una norma (l’excep-
ció és una excepció). Per creure que tot és 
blanc o negre de vegades tanquem el camí 
de la gràcia i del creixement, i desanimem 
camins de santificació que donen glòria a 
Déu. n. 306: es proposa la via caritatis. 

• N. 307 al 312: La lògica de la miseri-
còrdia pastoral: El papa inicia aquests nú-
meros recordant que no es pot renunciar a 
proposar l’ideal ple del matrimoni i s’opo-
sa a qualsevol forma de relativisme, o a un 
excessiu respecte a l’hora de proposar-lo. 
Comprendre les situacions excepcionals 
mai no implica amagar la llum de l’ideal 
més ple. n. 308: No obstant el que ha dit 
anteriorment el papa afirma amb claredat 
que cal acompanyar amb misericòrdia i pa-
ciència les etapes possibles de creixement 
de les persones que es van construint dia 
a dia. Comprenc els qui prefereixen una 
pastoral més rígida que no doni peu a cap 
mena de confusió. Però crec sincerament 
que Jesucrist vol una Església atenta al bé 
que l’Esperit vessa enmig de la fragilitat: 
una Mare que, al mateix temps que ex-
pressa clarament el seu ensenyament ob-
jectiu, no renuncia al bé possible, encara 
que corri el risc de tacar-se en el fang del 
camí”. n. 311: No posar tantes condicions 
a la misericòrdia perquè sinó la buidem 
de sentit concret i de significació real. És 
veritat que la misericòrdia no exclou la jus-
tícia i la veritat, però abans que tot hem 
de dir que la misericòrdia és la plenitud de 
la justícia i la manifestació més lluminosa 
de la veritat de Déu. N. 312: la lògica que 
ha de predominar en l’Església és la de la 
misericòrdia.

Capítol Novè: Espiritualitat matrimonial 
i familiar (nn. 313 al 325).

en les diverses formes possibles, evitant 
qualsevol perill d’escàndol.  Es diu: la seva 
participació pot expressar-se en diferents 
serveis eclesials: cal, per això, discernir 
quines de les diverses formes d’exclusió 
actualment practicades en l’àmbit litúrgic, 
pastoral, educatiu i institucional poden ser 
superades. n. 300: El papa afirma que no 
calia esperar del Sínode o d’aquesta Ex-
hortació una nova normativa general de 
tipus canònic, aplicable a tots els casos. 
Només podem animar a un responsable 
discerniment personal i pastoral dels ca-
sos particulars que hauria de reconèixer 
que el grau de responsabilitat no és igual 
en tots els casos. 

• N. 301 al 303: Circumstàncies ate-
nuants en el discerniment pastoral: Ja no 
és possible dir que tots els qui es troben 
en alguna situació així anomenada “ir-
regular” viuen en una situació de pecat 
mortal, privats de la gràcia santificant. 
n. 302: imputabilitat i responsabilitat: 
Cita el Catecisme de l’Església Catòlica: 
la imputabilitat i la responsabilitat d’una 
acció poden quedar dissimulades i fins i 
tot suprimides a causa de la ignorància, 
de la inadvertència, la violència, el temor, 
els hàbits, els afectes desordenats i altres 
factors psíquics o socials. n. 303: valor de 
la consciència: la consciència de les perso-
nes ha de ser millor incorporada en la praxi 
de l’Església en algunes situacions que no 
realitzen objectivament la nostra concep-
ció del matrimoni. 

• N. 304 al 306: Normes i discerniment: 
Les normes generals presenten un bé que 
mai no pot ser desatès o descuidat però 
en la seva formulació no poden abraçar 
absolutament totes les situacions par-
ticulars. Al mateix temps, cal dir, que el 
que porta part d’un discerniment pràctic 
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8 • L’espiritualitat que brolla de la vida 

familiar. Feta de molts gestos concrets 
i reals. n. 316: Una comunió familiar ben 
viscuda és un vertader camí de santificació 
en la vida ordinària. n. 317: importància de 
la pregària en família. n. 318: pregària en 
família com a mitjà privilegiat per expres-
sar i enfortir la fe pasqual. n. 319 al 320: 
espiritualitat de l’amor exclusiu i lliure: 
en el matrimoni es viu també el sentit de 
pertànyer per complet a una persona. Això 
no vol dir prendre possessió de la intimi-
tat més personal i secreta del ser estimat 
i només ell pot ocupar el centre de la seva 
vida. Es parla del principi del realisme es-
piritual: que el cònjuge no vulgui que l’al-
tre saciï completament les seves necessi-
tats. n. 321 al 325: Espiritualitat de la cura, 
del consol i de l’estímul. 
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