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Cants de vida: Cançó de tots els pobles 
(Sl 66) (1-5-2016)

Amb el Salm 144 ens preguntàvem si era 
possible l’amor total. Amb el salm convi-
dàvem “tot ésser vivent” a beneir el Se-
nyor. Ara amb el Salm 66 convidem tots els 
pobles a unir-se en una mateixa lloança:

“Que et lloïn les nacions, Déu nostre, 
que et lloïn tots els pobles alhora!”

Donem així un pas més en la invitació a 
cantar, alhora que avancem en el camí de 
l’amor, cada vegada més obert i concret.

Els éssers vivents, les criatures, lloen 
Déu creador seguint les lleis de la natura: 
és la seva forma d’”obeir” i, en fer-ho, pro-
dueixen una bella harmonia. Però la gent, 
nosaltres, lloem Déu mitjançant una oració 
o un cant, que ha de néixer de la nostra vo-
luntat lliure. En principi aquest acte de llo-
ança també dóna lloc a una bella harmo-
nia, que es pot expressar, com és el cas, 
en un salm o moltes altres manifestacions 
de l’art.

Resem freqüentment aquest salm, però 
potser no ens parem a pensar el que re-
alment significa. Ens hem de preguntar si 
aquesta crida a tots els pobles a unir les 
seves veus en un sol cant de lloança té 
sentit i si creiem de veritat que hem o po-
dem fer-la.

El dubte pot venir de diversos fronts. 
Uns poden pensar que no es pot convidar 

tots els pobles de la terra a lloar un Déu, 
que és el del Poble d’Israel, i que els cristi-
ans identifiquem amb el Pare de Jesucrist 
i Pare nostre: cada poble, diran, té el seu 
déu... Altres ens convidaran a mirar el que 
està passant entre els pobles: com s’ob-
serven moviments de tancament en soci-
etats, cultures, nacions i grups a causa de 
la por, sia per la por a perdre la identitat, 
sia per temor a veure disminuït el propi 
benestar. Aquesta tancament faria impos-
sible o fals resar aquest salm.

Però volem cantar aquest salm, consci-
entment i de cor.

Avui els pobles de la terra estan molt 
presents en les nostres vides, sigui quina 
sigui la postura que adoptem davant seu. 
La globalització és un fet inqüestionable; 
els intercanvis culturals, les comunicaci-
ons via electrònica i el turisme semblen 
suprimir les distàncies. Però, sobretot, 
voldríem entonar aquest salm a la vista de 
la gran massa de gent immigrada i amb la 
mirada posada en aquells que, fugint de la 
guerra, busquen entre nosaltres refugi.

Certament aquest salm arrenca amb el 
desig de la comunitat que Déu il·lumini el 
seu rostre sobre el Poble:

“Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens 
beneeixi, que ens faci veure la claror 
de la seva mirada. La terra coneixerà 
els teus designis i tots els pobles 
veuran la salvació. Que et lloïn les 
nacions...”

El rostre il·luminat de Déu és Jesucrist. 
En aquest temps de Pasqua el contemplem 
resplendent. I aquesta contemplació, sos-
tinguda per la fe, genera entre nosaltres 
una comunitat, un Poble Nou, que està cri-
dat a convertir-se en mirall, on es reflecteix 
aquesta llum. Un dels raigs d’aquest reflex 
es transforma en paraules i diu:

[ ]Escrits
dominicals
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També ressona en l’Església durant 

aquests dies aquell text de l’Apocalipsi, 
que descriu l’escena celeste: “I vaig veure 
una multitud tan gran de totes les nacions, 
races, pobles i llengües, davant l’Anyell...” 
(Ap 7,9). Una multitud, diria sant Agustí, 
que canta el càntic nou, de l’home nou, del 
nou amor.

Aquesta és la nostra Església, el Poble 
amb vocació universal, en la qual no hi ca-
ben distàncies ni murs, perquè d’infinites 
veus arriba a fer un sol cant. També amb 
un immigrant o un refugiat hem de cantar 
lloant Déu...

Cants de vida: Himne a qui més va estimar 
(Sl 46) (8-5-2016)

Amb un amor obert i universal convidàvem 
a la lloança, primer tot ésser vivent, amb el 
Salm 144, després tots els pobles, amb el 
Salm 66. El motiu d’aquesta crida tan pre-
tensiosa, era que compartíem amb tota la 
creació i amb tots els pobles de la terra un 
mateix favor del Senyor. Això ens eixam-
plava el cor i ens movia a cantar, per dir-ho 
així, amb una abraçada “quasi còsmica”.

Amb el Salm 46 ens sentim igualment 
units a tots els pobles en la lloança. Però 
advertim una diferència molt important. La 
mirada del qui canta no està posada en el 
món, ni en el Poble, que han estat objecte 
del favor de Déu, de la seva gràcia i el seu 
amor, sinó en Déu mateix, en el que és Ell.

“El Senyor és admirable, és el gran rei 
de tota la terra... Canteu i enaltiu 
el nostre rei... Déu regna sobre les 
nacions...”

Per cantar de debò aquest Salm, hem 
de fer dos aclariments. El primer, dirigit 
als antimonàrquics, que senten aversió al 

títol de rei aplicat a Déu. El segon als mo-
nàrquics, que confonen la seva monarquia 
amb la de Déu.

Diuen els entesos que aquest Salm es 
va compondre en ocasió de la pujada i en-
tronització de l’Arca en el Temple o d’una 
victòria real del rei i el seu exèrcit sobre 
una nació pagana. Nosaltres no ho ente-
nem, sinó referit a Jesucrist, concretament 
participant en l’experiència de la seva As-
censió.

Des de Jesucrist podem donar la raó 
als antimonàrquics, ja que Ell s’escapolia 
quan veia que volien fer-lo rei (cf. Jn 6,15; 
Mc 1,32) i amonestava els seus deixebles, 
perquè no fessin com els qui dominen 
aquest món (cf. Mc 10,42-44). Però també 
podem donar la raó als monàrquics, per-
què Ell va acceptar el títol de rei i va dir que 
ho era i així va quedar escrit (cf. Jn 18,37; 
19,19). Encara sort que comptem amb la 
seva meravellosa explicació: “El meu reg-
ne no és com els d’aquest món... No tinc 
exèrcit... Sóc rei perquè he vingut a donar 
testimoniatge de la Veritat” (cf. Jn 18,36-
37).

Així doncs, la imatge que millor ens 
acompanya per a cantar aquest Salm és 
precisament el crucificat que tenia damunt 
el seu cap la inscripció “El Rei dels jueus”. 
Fins a aquí havia pujat a la terra i des 
d’aquí “va conquerir el món”. A aquest cim 
va arribar Jesús ascendint per la muntanya 
de l’amor. Més ja no es podia pujar, perquè 
aquest cim és el llindar del mateix cel.

I com que “es va asseure en aquest 
tron” tan estrany i tan sublim, precisa-
ment per nosaltres, hauríem de completar 
aquell rètol que van clavar a la Creu afegint 
“El rei dels jueus, el teu rei i el nostre rei”.

I tot seguit convidar al cant, a l’aclama-
ció i a fer sonar la música:
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amb crits d’alegria... Déu puja entre 
aclamacions i al so de trompetes...”

Testimonis d’un espectacle grandiós, 
que podríem denominar avui “interactiu”. 
Participem de l’escena, perquè som part 
del poble que aclama i canta. Només dir 
que seríem una veu dissonant si oblidés-
sim que els pobles incorporats han estat 
guanyats únicament pel seu amor i no pel 
nostre poder, són seus i no nostres; amb 
ells som germans, que el contemplen i el 
segueixen, mirant de pujar amb Ell. Mirant 
de pujar com Ell, perquè no hi ha cap altre 
camí, el que Ell va deixar obert, per tal que 
el poguéssim caminar i gaudir de la seva 
glòria.

Els polítics. La política real (15-5-2016)

Són ja molts mesos en els quals la polí-
tica ofereix als nostres ulls una mena de 
novel·la en sèrie. Les informacions que 
ens arriben sobre la vida política semblen 
més cròniques de fílies i fòbies –més fò-
bies que fílies– entre persones, faccions i 
grups, que ofertes positives de projectes 
polítics.

Faig per endavant una declaració de fe 
en la política com a servei públic de gran 
i irrenunciable valor. Potser perquè tenim 
un concepte molt elevat de la política so-
frim més en comprovar que la realitat està 
molt lluny d’aquest ideal. Sens dubte, el 
cop més dur a la política, i la font més clara 
del desassossec que patim davant d’ella, 
ha estat el nombre i la gravetat dels casos 
de corrupció. La corrupció i l’abús de po-
der són talment l’“anti-política”. Però tam-
bé ens neguiteja la manera quotidiana de 
fer política dels seus responsables, espe-
cialment en l’àmbit de la relació entre ells.

Hem de pressuposar la recta intenció i la 
bona voluntat en tots els polítics, quan afir-
men que treballen per oferir a la societat un 
futur millor. A més acceptem que, per acon-
seguir el seu objectiu, han de tenir poder, 
sense el qual no és possible governar (no 
serem dels qui simplement “condemnen el 
poder”, entre altres raons, perquè els qui 
més el critiquen són els que més el bus-
quen). El problema ve del fet que aquesta 
adquisició del poder, que es realitza com 
autèntica lluita d’uns contra els altres, ab-
sorbeix tota l’acció política i preval sobre la 
proposta positiva d’aquest futur millor.

L’acció política, reduïda a la lluita pel 
poder, és un mal que en genera molts al-
tres. Així, veiem que es dóna entre les cau-
ses de l’abús del que se sol anomenar la 
Realpolitik, la política “real”. Aquesta ex-
pressió pot entendre’s en sentit positiu, és 
a dir, quan expressa el necessari sentit de 
la realitat, el fet de posar els peus a terra, 
que tot polític, com qualsevol de nosaltres 
per gestionar la vida, ha de tenir. Però tam-
bé aquesta expressió ha quedat encunya-
da per designar una manera de fer política 
poc acceptable. Ho expliquem amb una 
frase d’un antic periodista i polític liberal 
del segle XIX, Von Rochau, que deia:

“Per enderrocar les muralles de Jericó, 
el polític de la Realpolitik sap que el sim-
ple pic és més útil que la trompeta més 
poderosa”

La imatge bíblica de la conquesta de 
Jericó serveix per entendre el problema. 
Les trompetes que Josuè va manar fer so-
nar representarien els ideals i les utopies 
que els polítics transmeten a la gent per 
aconseguir objectius immediats. Podríem 
dir que signifiquen el discurs, les procla-
mes o manifestos. El simple pic es presen-
taria com l’única acció eficaç i vindria a 
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9significar l’acció concreta que es realitza al 
marge de tot raonament i tota apel·lació a 
valors morals. En definitiva, es tractaria de 
renunciar a allò ideal i utòpic per dedicar-
se només al que és realment possible.

Aquesta forma de procedir té com a únic 
objectiu aconseguir resultats, que agradin 
al major nombre possible de votants. 

- Llavors, la política viu totalment pen-
dent de les enquestes i es defineix 
com l’art de conquerir el poder, man-
tenir-lo i exercir-lo. 

- El bon polític seria aquell que sap 
moure’s i sortir victoriós en la lluita 
pel poder, que de fet té lloc dins i fora 
del partit. 

- La pau no consistiria més que en 
l’equilibri de forces –d’ambicions dirí-
em– on tots es trobarien més o menys 
contents; “tots” els qui realment te-
nen poder, perquè res no importaria 
el possible descontentament dels qui 
no el tenen.

No volem caure en una fàcil generalit-
zació. Gràcies a Déu no tots els polítics ac-
tuen així. Però malauradament aquestes 
maneres de fer política es troben en qual-
sevol opció o tendència, creant un to, una 
atmosfera decebedora.

Continuem somiant amb el que vam 
aprendre de la Doctrina Social de l’Església, 
quan ens ensenyava que “la política és l’art 
d’exercir el poder al servei del bé comú”.

Els polítics. Desmitificació (22-5-2016)

La política és l’art d’exercir el poder per al 
bé comú i el polític és un servidor d’aquest 
bé. És a dir, la política és un art i el polític 
és un artista.

A ningú no se li escapa la dificultat que 
comporta ser un bon polític. Per això tribu-

tem admiració i agraïment al polític que es 
lliura a aquest servei i ho fa bé.

Sabem que la fe és una mirada nova i 
pròpia sobre el món i l’existència sence-
ra. Des d’ella adrecem els nostres ulls a 
la realitat política concreta. I ens adonem 
immediatament que la llum de Jesucrist, 
projectada sobre la vida política, produeix 
dos efectes aparentment contradictoris.

D’una banda, la mirada cristiana per-
met desmitificar la “solució” política dels 
problemes humans, quan aquesta adqui-
reix trets messiànics, crea ídols i mites 
amb una poderosa força atractiva. És un 
recurs freqüent del discurs polític, que 
busca per tots els mitjans guanyar adep-
tes: exagerar els efectes beneficiosos del 
propi projecte, adornant-los amb formes i 
colors estimulants, ocultar els seus límits, 
criticar absolutament els projectes dels 
adversaris, parlar solament de les pròpies 
virtuts, omplir-se la boca de promeses… És 
una temptació en la qual cauen els polítics 
en la mesura en què són més radicals: el 
seu llenguatge esdevé absolut, sense ma-
tisos, de manera que aconsegueixen entu-
siasmar, gràcies a la impressió de valentia, 
claredat i eficàcia.

No són pocs els testimoniatges de joves 
lluitadors al món de la política, que, sense 
deixar de valorar aquesta lluita, s’adonen 
que “esperaven i li demanaven massa”. A 
manera de testimoniatge gairebé extrem, 
esmentem el d’Etty Sillesum, que va acabar 
morint en el camp de concentració, on havia 
estat reclosa com a jueva i acusada de llui-
tar contra el règim dictatorial. Així ho expli-
cava P. Lebeau, estudiós de la seva figura:

Etty s’adona, en la seva relació personal 
amb Déu, que Ell és l’únic Absolut –el de 
l’Amor– que justifica la seva adhesió in-
condicional i la prevé contra la temptació 
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9 ment permet abstenir-se de demanar a la 

política el que ella no pot donar, sinó que 
també torna a la política el valor que es 
mereix. Més encara, la fe cristiana defensa 
la política i proclama la dignitat del servei 
que ella comporta.

És tant el que els cristians esperem de 
la política, que de vegades, sentim una 
certa objecció a fer servir el llenguatge 
que la Doctrina Social de l’Església ha uti-
litzat per designar la tasca dels polítics. És 
el que ens passa quan escoltem que l’ac-
ció política ha d’estar al servei de la “civi-
lització de l’amor”.

Joan Pau II, en la seva encíclica Centesi-
mus annus deia:

“Al principi que avui anomenem de 
solidaritat, Lleó XIII li posava el nom 
d’«amistat», i Pius XI li deia «caritat 
social», mentre que Pau VI, a la vista 
de les actuals dimensions de la 
qüestió social, parla de «la civilització 
de l’amor»”

Aquesta expressió, “civilització de 
l’amor”, creada pel beat Pau VI i difosa 
universalment, designa tota una cultura, 
una forma de vida, que es construeix amb 
l’aportació de tots i cadascun dels ciuta-
dans. Però els qui ostenten el poder polític 
hi tenen una responsabilitat preeminent. 
Perquè dels polítics depèn en gran mesura 
l’organització social, l’economia, la cultura 
i, sobretot, la preservació i el foment del 
bé comú.

El que passa és que a l’hora d’anar da-
vant d’un polític per convidar-lo que treba-
lli per la civilització de l’amor, sabent fins a 
quin punt ell està immers en la complexa 
lluita de poder, hom se sent com sant Fran-
cesc davant el Sultà, quan li demanava 
que no fes la guerra i es convertís a la pau 
de Crist… Inoportú, ridícul, ignorant, idea-

d’“aquesta adoració que s’equivoca d’ob-
jecte” (segons expressió de Marguerite 
Yourcenar): “Un amor als éssers humans, 
pel qual hauré de batre’m. Lluitar, no en 
política o en un partit, sinó en mi mateixa, 
encara que una falsa vergonya em reté a 
l’hora d’assumir aquest amor”.

Crear mites i ídols, construir “mani-
queus”, és a dir, enemics absoluts, de-
manar, en conseqüència, el vot o cridar a 
l’acció política sistemàticament “contra 
aquests enemics”, són símptomes clars de 
ceguesa, error i deformació de la realitat.

La realitat, que aquesta jove havia des-
cobert a través de la fe cristiana, era que

- L’únic absolut és el Déu que s’ha re-
velat en Jesucrist com a Amor, davant 
el qual ella, i tot ésser humà, ha de 
definir-se.

- L’únic, l’adoració del qual no és ser-
vitud, ni esclavatge, ni falsejament, 
sinó llibertat.

- I que la primera crida a la lluita és con-
tra el propi egoisme, en el camp de 
batalla de la interioritat.

És una llàstima que, estant tan neces-
sitats de gent, especialment joves, que es 
lliuri netament a la bona política, s’hagi de 
recórrer al llenguatge agressiu, mitificador 
i maximalista per aconseguir adhesions i 
compromisos veritablement transforma-
dors. Però no tot estarà perdut, mentre pu-
guem viure una fe que no només desmitifi-
ca, sinó que també eleva l’acció política a 
un dels més alts serveis que l’ésser humà 
pot retre a la societat i al món.

Els polítics. La civilització de l’amor 
(29-5-2016)

Tal com dèiem, la mirada cristiana sobre 
la política, no només desmitifica, no sola-



B i s b e  d i o c e s à 1 8 3

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

9lista? Molts poderosos, en escoltar aques-
tes paraules miren amb un somriure irònic 
i benvolent: “està bé, molt bonic, però què 
en sabràs tu, de política?”

No són pocs els qui proclamen i seguei-
xen reivindicant la civilització de l’amor. 
Joan Pau II convidava els joves que s’hi ad-
herissin de manera compromesa. A l’Amè-
rica Llatina, des del Document de Puebla, 
hi ha grups i moviments que assumeixen 
la civilització de l’amor com a missió i com-
promís. Almenys podem dir que l’amor no 
pot ser estrany a la política. Jean Guitton 
citava el filòsof Leibniz, dient:

“La posició de l’altre és el veritable punt 
de vista en la política i en la moral; 
ell anomenava aquesta sortida de si 
per a adoptar, almenys un instant, 
el punt de vista d’un interlocutor, 
simplement “amor”.

Almenys per als cristians, l’amor ha 
d’ésser present en la motivació, en l’ob-
jectiu i en la manera de l’acció política. Un 
cristià ha de comprometre’s en política per 
amor, ha d’intentar crear una societat on 
l’amor sigui possible i regeixi com a regla 
suprema de convivència i ha d’utilitzar les 
maneres més properes a l’amor.

Amb el ben entès que l’amor cristià su-
posa i supera l’estricta justícia.

L’autora francesa Veronique Albanel, 
estudiosa d’Hannah Arendt, ha publicat 
un treball titulat Governar en política: una 
experiència espiritual en plural. És una in-
tuïció agosarada, que ens fa pensar. ¿Per 
què no parlar de l’espiritualitat dels polí-
tics, quan l’Esperit Sant vol animar absolu-
tament tot el que és humà, des dels diners 
fins a la creació artística, des de l’esport 
fins a la ciència i el pensament? Tot un 
repte, allò de tenir i exercir el poder polític 
estimant.

Polítics. Quins polítics? I (5-6-2016)

La situació política que estem vivint ja 
seria suficient per desitjar i reclamar po-
lítics que s’aproximessin una mica més al 
nostre ideal. Però, encara que visquéssim 
una situació política satisfactòria, els qui 
intentem il·luminar la situació social des 
de l’Evangeli tenim, o hem de tenir, en la 
ment un ideal de polític.

Per aconseguir-ho hem de superar dos 
grans esculls. D’una banda, no ens ha de 
frenar aquella voluntat de falsa “sensate-
sa” i realisme, que a la llarga deixa a un 
costat els grans ideals i frena tants esfor-
ços per canviar les coses. D’altra banda, 
hem d’estar desperts perquè no ens mani-
pulin. Les tècniques de control de l’opinió 
pública s’han desenvolupat tant avui i són 
tan eficaces, que resulta relativament fàcil 
“fabricar un líder”. Una facilitat que ame-
naça la mateixa democràcia, corroint-la en 
la seva mateixa essència, ja que aquesta 
tècnica es recolza, no en la realitat, sinó 
únicament en la imatge.

El 24 de desembre de l’any 1944, el 
papa Pius XII emetia un famós radiomis-
satge “en ocasió del sisè any consecutiu 
de celebració del Nadal en guerra”. Aquest 
radiomissatge porta per títol Benignitas et 
humanitas, perquè comença amb la cita de 
la Carta a Titus, “Ha aparegut la bondat i 
la humanitat de Déu salvador nostre” (Tt 
3,4). L’elecció d’aquesta cita bíblica per 
encapçalar el missatge era tot un encert: 
enmig de la guerra, que per alguns sem-
pre és un fracàs de la política, resultava 
totalment oportú recordar que per Nadal 
apareixia en una humanitat concreta, la de 
Jesús, la bondat sense límits de Déu i que 
aquesta aparició s’oferia com a salvació de 
tot el món.



M a i g  -  J u n y  2 0 1 61 8 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
9 provisa. És tasca de tots treballar perquè 

la societat gaudeixi del seu servei i el seu 
carisma.

Polítics. Quins polítics? II (12-6-2016)

Sense deixar el clima en el qual ens intro-
duïa el radiomissatge del papa Pius XII en 
plena guerra, continuem somiant amb polí-
tics que s’assemblin, encara que sigui des 
de lluny, a l’ideal que ens transmet l’Evan-
geli. Continuem veient la política i els polí-
tics com formant part d’aquesta immensa 
bondat i humanitat de Déu que se’ns ofe-
reix en Jesús, segons ens explicava el do-
cument pontifici Benignitas et humanitas.

En el seu número 26, prossegueix el 
missatge descrivint la figura dels polítics 
que desitjaríem:

“(Hauran de ser persones) de sòlides 
conviccions cristianes, de judici just 
i segur, de sentit pràctic i recte, con-
seqüents amb si mateixes en tota cir-
cumstància”.

Aquesta exigència ens resulta ben es-
tranya. En primer lloc, perquè, segons di-
uen, vivim temps d’“opinió” i no de sòlides 
certeses. En segon lloc, perquè les convic-
cions cristianes –ens diuen– o no existei-
xen o s’han d’amagar en l’àmbit privat. A 
la primera objecció hem de respondre que, 
a la vista de l’auge al món occidental de 
polítiques radicals i extremades, d’un sig-
ne i d’un altre, sospitosament segures, la 
gent té fam de fórmules clares… No dema-
narem fórmules simples i demagògiques 
que amaguen la complexitat d’allò real, 
sinó polítiques, que en lloc d’enterbolir les 
conviccions i principis els realitzin i els po-
sin clarament en evidència.

Responent a la segona objecció, direm 
que, evidentment, no demanarem que el 

Per al papa la política, que era l’argu-
ment central del missatge, formava part 
d’aquesta humanitat concreta impregnada 
de la bondat de Déu. En un moment donat 
de la seva exposició mirava de respondre 
la pregunta sobre quina figura de polític 
podria encarnar l’ideal evangèlic. Deia en 
primer lloc:

“Tot cos legislatiu ha de reunir en el seu 
si una selecció de persones, espiri-
tualment eminents de ferm caràcter, 
que es considerin representants de 
tot el poble i no com a mandataris 
d’una multitud” (n. 26)

1. Estem en el marc d’una democràcia 
real, la base de la qual és l’exercici del 
poder únicament com a representació del 
poble i no a títol de categoria social o de 
status econòmic o d’interessos particulars 
(d’individus o grups).

2. Però aquest poble no és una massa 
o multitud que no pensa o no pot triar en 
llibertat, sinó tot el conjunt de persones 
amb dret i capacitat de jutjar i discernir la 
política més convenient i justa.

3. El “ferm caràcter i l’eminència espi-
ritual” voldrà significar, no la incapacitat 
per al diàleg i la pertinença a una elit de 
superhomes allunyada del comú dels mor-
tals, sinó la resistència a la manipulació i 
al pragmatisme sense conviccions ni ide-
als, així com la intel·ligència i la formació 
de tota la seva persona, la seva sensibi-
litat, els seus valors, els seus afectes, la 
seva moralitat, la seva integritat, etc., tot 
allò que es manifesta en les seves obres i 
en la seva trajectòria personal.

Una primera aproximació a la figura de 
líder polític, que necessitem i demanem. 
Hi ha d’altres trets del polític ideal asse-
nyalats pel missatge citat. Ja amb això 
podem afirmar que aquest polític no s’im-
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9unió i la concòrdia nacional dins d’un 
esperit de sincera fraternitat”.

A manera de “cenyidor” de tot el ves-
tit personal, com diria la carta als Colos-
sencs, el polític hauria de fer circular per 
les venes del poble la sincera fraternitat, 
mitjançant virtuts, tals com la justícia uni-
versal, la bondat, la pau i la unitat…

Sense exagerar, afirmem que ser polític 
cristià és un feixuc i valuós camí de sante-
dat. S’entén que sant Joan Pau II declarés 
patró dels polítics Sant Tomàs More, que 
va ser sant, no només per la seva vida 
evangèlica, sinó també perquè va morir 
màrtir del servei públic honrat i fidel.

Democràcia o el poder del poble 
(19-6-2016)

No recordo qui va dir que la democràcia 
era el règim polític que convertia, a tots, 
de servents en senyors. Perquè això és el 
que significa la paraula “democràcia”: el 
poder en mans del poble.

Ara bé, què és o qui és el poble? Tots i 
cadascun dels ciutadans, la suma de tots, 
individus amb els seus particulars interes-
sos i la seva manera pròpia de ser? Una en-
titat que està per sobre de tothom i englo-
ba tothom, anul·lant les individualitats?

De vegades escoltem els polítics que ens 
diuen: “El poble s’ha pronunciat i ens ha en-
carregat…”. Aquesta expressió suposa que 
el poble és quelcom més que la suma de tots 
els individus, és a dir, que hi ha una mena 
de subjecte que pensa i decideix, una perso-
nalitat amb voluntat única… Això avui és dir 
molt. Què tenim en comú tots els que votem 
en les urnes, més enllà del carnet d’identitat 
que ens acredita com a ciutadans?

Així i tot, els qui intentem il·luminar les 
qüestions socials des de l’Evangeli i els 

polític faci professió de fe cristiana (ni tan 
sols per guanyar alguns vots), però sí que 
afirmem que els cristians tenim el dret i 
el deure de reclamar una política que res-
pongui al que anomenem “l’humanisme 
cristià”. Ho hem de fer, no perquè “sigui 
allò nostre”, sinó perquè estem conven-
çuts que Jesucrist és la plenitud de la hu-
manitat i que l’ideal de món (treball, eco-
nomia, família, societat, cos, cultura, etc.) 
i les grans virtuts que d’Ell deriven (justí-
cia, solidaritat, amor, humilitat, sinceritat, 
servei, etc.), són la salvació de tota la hu-
manitat.

Cal reconèixer que ser conseqüent i 
honrat, clar en el pensament, recte en la 
intenció i, alhora, gaudir de sentit pràctic, 
és a dir, conèixer la realitat i saber moure-
s‘hi, són qualitats, que rarament coinci-
deixen i es donen simultàniament en una 
mateixa persona.

Prossegueix el missatge:
“Han de ser de doctrina clara i sana… 

capaces, en virtut de l’autoritat que 
brolla de la seva pura consciència i 
s’irradia al voltant, de ser guies i caps, 
especialment en aquests temps, en 
què les urgents necessitats sobreex-
citen la impressionabilitat del poble”.

Si, a més, aquesta persona, que no 
traeix la seva pròpia consciència, aconse-
gueix ser capdavantera, és a dir, convèn-
cer, aglutinar, motivar, dirigir, llavors ens 
trobem davant d’un tresor. Només li man-
caria una darrera qualitat:

“Persones que en els períodes de transi-
ció… se sentin doblement obligats a 
fer circular per les venes del poble i 
de l’Estat… l’antídot espiritual dels 
criteris clars, de la bondat diligent, de 
la justícia igualment favorable a tots 
i la tendència de la voluntat cap a la 
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9 fensa els seus propis drets i mira de satis-

fer les seves necessitats, la qual cosa no 
és il·legítima. Però als ulls de Déu no som 
individus aïllats; i pensar i decidir en polí-
tica amb els ulls de Déu suposa sentir-nos 
poble, responsables els uns dels altres, 
especialment propers als més necessi-
tats. Per ventura no són ells “més poble”, 
en sentit ampli, encara que no pertanyin 
precisament a les classes socials més in-
tegrades?

Podem dir que Déu compta amb el nos-
tre vot.

El vot (26-6-2016)

Sens dubte en política hem de tenir cura 
del germà. Això és encara més clar quan 
una anàlisi profunda de les causes de la 
seva necessitat conclou que la seva pobre-
sa és culpa nostra.

No oblidem la complexitat del repte 
moral que tenim davant, si volem votar 
responsablement, d’acord amb les nostres 
conviccions. Queden molts interrogants 
oberts. Sense passar-nos de la ratlla, és a 
dir, sense perdre l’equanimitat i l’equilibri, 
hem d’aprendre l’art del discerniment po-
lític practicant una sana sospita. Què hi ha 
realment darrere de les paraules i de les 
imatges per les quals arribem a conèixer 
els diferents programes polítics?

Algunes guies per discernir bé en po-
lítica:

1. En general el polític s’adreça a nosal-
tres com a “poble”. Hem dit que ha de ser 
així, sempre que això signifiqui superar els 
individualismes i alhora siguin respectats 
els drets de les minories i de les persones 
concretes. Però ¿no s’han d’ampliar avui 
cada vegada més les fronteres? Encara 
que no fem servir la paraula, ¿no hem de 

qui compartim els mateixos principis hu-
manistes, afirmem que almenys posseïm 
la mateixa dignitat com a persones. Com 
deia el concili Vaticà II, l’ésser humà té 
tal dignitat que “és l’única criatura a qui 
Déu estima per ella mateixa”. D’aquí se’n 
deriven tots els seus drets (i deures) en 
qualsevol àmbit de la vida. En el terreny 
de la política, la democràcia és, ara com 
ara, el règim que més s’ajusta al respecte 
d’aquests drets. La democràcia és el règim 
que reconeix el dret de tots i cadascun a 
decidir sobre el seu destí polític.

El que passa és que tots i cadascun 
hem d’estar a l’altura d’aquesta mena de 
“senyoria”. Aquesta “senyoria” significa 
moltes coses. Entre elles, la capacitat per 
discernir una política i una altra; la volun-
tat d’implicar-se en la tasca de construcció 
social; saber acceptar el dret del que pensa 
diferent; i, sobretot, una condició bastant 
més difícil, és a dir, voler pensar, no només 
en un mateix, sinó també en la col·lectivitat, 
allò que anomenem “poble”, dins del qual 
es troben aquests germans nostres que són 
els més pobres i necessitats…

Per això, a l’hora de pensar en el compro-
mís polític, i especialment, a l’hora d’exer-
cir-lo votant en les urnes, d’una banda hem 
de fer un esforç per estar ben informats, 
decidir amb intel·ligència i responsabilitat, 
fer respectar l’opinió pròpia i acceptar la 
de l’altre. Però, sobretot, un creient està 
compromès a quelcom més: s’ha de sentir 
interlocutor de Déu en un diàleg semblant 
al de Caín amb el seu Creador:

“Llavors el Senyor va preguntar a 
Caín: On és el teu germà Abel? Ell va 
respondre: No ho sé. Que potser sóc 
el guardià del meu germà?” (Gn 4,9)

Aquesta és la gran qüestió: què tinc a 
veure amb el meu germà? Cadascun de-
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9dura… El cas és que al món de la política 
trobem freqüents contradiccions: països 
molt pròspers amb elevades taxes de desi-
gualtat i països molt igualitaris amb nivells 
altíssims de misèria…

Lluny de nosaltres voler fer l’efecte de 
cridar a l’escepticisme polític. Tot el con-
trari. Només desitgem convidar a l’exer-
cici lliure i responsable del discerniment 
polític. La Doctrina Social de l’Església, 
que desitgem seguir quan votem, neix de 
l’Evangeli. L’Evangeli, en això, no dóna 
receptes, però sí moltes crides a tenir els 
ulls ben oberts: “Guardeu-vos dels falsos 
profetes... Pels seus fruits els coneixereu” 
(Mt 7,15-16); “Sigueu astuts com les serps 
i senzills com els coloms” (Mt 10,16).

És clar que Déu compta amb el teu vot.

considerar “com a paisans” tots aquells 
que vénen al nostre món de la sobreabun-
dància buscant treball i pa? ¿No existeixen 
també “egoismes col·lectius, que obeei-
xen al lema de “primer els de casa”?

2. D’altra banda, l’esment dels pobres 
i marginats no està absent dels discursos 
polítics. Però no tots els qui parlen dels 
pobres treballen efectivament a favor seu. 
Amb la paraula “pobres” en els discursos 
es pot fer molta demagògia. I amb imatges 
i gestos realitzats davant les càmeres es 
poden guanyar molts vots.

3. A més, un bon escrutador de la veritat 
en els discursos polítics ha de fixar-se, no 
només en el que diuen, sinó també en el 
que no diuen. Sobretot tractant-se de dis-
cursos radicals, d’aquests que semblen dir 
les coses molt clares. Perquè les diferènci-
es entre les opcions polítiques en general 
es deuen a accents d’un o un altre dels 
valors polítics. Però, quan ens aproximem 
als extrems, ja no es tracta d’accents, sinó 
d’afirmació exclusiva d’un valor, al mateix 
temps que es van silenciant els contraris, 
com a qüestions “inconvenients”. Així, 
uns parlaran de repartir la riquesa, però 
no diran d’on la trauran; uns altres diran 
que cal produir aquesta riquesa, però no 
diran a costa de què o de qui; uns crida-
ran al canvi, però no aclariran si aquest 
canvi conduirà a la pèrdua de la identitat 
democràtica; uns altres apel·laran a una 
estricta regulació i al predomini de tot el 
que sigui “públic” i col·lectiu en nom de la 
igualtat, però no diran què faran de la cre-
ativitat i la lliure iniciativa ciutadana; uns 
defensaran la llibertat, però no especifica-
ran si pensen en la llibertat individual, que 
desemboca en el triomf del més fort, o de 
la llibertat “col·lectiva”, interpretada per 
ells mateixos, desembocant en una dicta-
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9 vertint-lo en un mitjà per assolir una millor 

i més eficaç unitat de formació cristiana.
Per altra banda, el nou Catecisme dóna 

la possibilitat de desenvolupar i comple-
mentar la catequesi, adaptant-la a cada 
lloc, amb altres materials elaborats pel SIC 
(Servei Interdiocesà de Catequesi de Cata-
lunya), com a instruments vàlids per a la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

A la nostra Diòcesi resulta molt oportú 
aquest Catecisme i els seus materials com-
plementaris, compromesos com estem en 
la tasca educativa coordinada entre la fa-
mília, l’escola i la parròquia (Catequesi, 
Pastoral juvenil, moviments, etc.)

Esperem que l’aprofundiment del nos-
tre compromís evangelitzador i el bon es-
perit que sempre ha animat tots els agents 
de pastoral en l’àmbit de la catequesi, 
permeti viure aquest moment com una 
avinentesa de creixement i fecunditat de 
la nostra Església particular en el marc del 
Pla pastoral “Jo sóc el cep i vosaltres les 
sarments”.

Que Déu beneeixi el nostre esforç gene-
rós en la transmissió de l’Evangeli.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

A l’Arquebisbe de València, Antonio Car-
denal Cañizares Llovera
 
Sant Feliu de Llobregat, 16-6-2016

Estimado Sr. Arzobispo:
Habiendo conocido el hecho tan lamen-

table de la difusión en Internet de una ima-
gen insultante y blasfema de las Vírgenes 
de los Desamparados y de Montserrat, tan 
queridas y veneradas en nuestro pueblo, 
deseo expresar mi rechazo más firme y mi 

Sobre el decret dels bisbes de Catalunya 
establint el nou Catecisme “Testimonis 
del Senyor” 

Sant Feliu de Llobregat, 18-5-2016

Estimats:
Em plau adjuntar-vos el decret que els 

bisbes amb seu a Catalunya vàrem signar 
el passat 15 de maig de 2016 en la reunió 
de Bisbes de la Conferència Episcopal Tar-
raconense, pel qual establim el nou Cate-
cisme “Testimonis del Senyor” per a la ini-
ciació a la vida cristiana dels nois i noies, 
a partir d’11 anys. Aquest Catecisme va ser 
aprovat en la 101ª Assemblea Plenària de 
la Conferència Episcopal Espanyola amb el 
preceptiu reconeixement de la Seu Apos-
tòlica, el 15 de novembre de 2015.

Mitjançant aquesta carta desitjo ma-
nifestar que fem nostre, en l’àmbit de la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, el que 
aquest decret determina, tot insistint en 
el sentit d’aquest nou Catecisme i en els 
motius que justifiquen la seva publicació, 
acollida i aplicació.

El Catecisme “Testimonis del Senyor” 
aprofundeix els continguts del primer “Je-
sús és el Senyor” i s’entén en continuïtat 
de formació per a la catequesi de prepa-
ració al sagrament de la Confirmació, con-

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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9Units en la pregària i en la devoció a la 
Mare de Déu de Montserrat.

+ Agustí  Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

denuncia por la agresión tan grave, que 
este hecho significa, al derecho funda-
mental de libertad religiosa y de respeto a 
las creencias y convicciones personales de 
cualquier ciudadano.

Reciba también mi adhesión al acto li-
túrgico que tienen previsto celebrar en esa 
Diócesis, como desagravio, amor y venera-
ción a la Virgen María.

Al tiempo que nos comprometemos a 
mantenernos fieles a la fe y a buscar las 
respuestas más acordes con el Evangelio, 
esperamos de la justicia y del buen sentido 
que no se repitan hechos de esta índole.

Unidos en la oración y en la devoción a 
María.

+ Agustín  Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Al P. Abat del Monestir de Montserrat, Jo-
sep Maria Soler

Sant Feliu de Llobregat, 16-6-2016

Estimat P. Abat:
Havent conegut el fet tan lamentable 

de la difusió en Internet d’una imatge in-
sultant i blasfema de la Mare de Déu de 
Montserrat tan estimada i venerada, tam-
bé i especialment a la nostra Diòcesi, de-
sitjo expressar el meu rebuig més ferm i 
la meva denúncia per l’agressió tan greu, 
que aquest fet significa, al dret fonamental 
de llibertat religiosa i de respecte a les cre-
ences i conviccions personals de qualsevol 
ciutadà.

Alhora que ens comprometem a mante-
nir-nos fidels i a cercar les respostes més 
concordes amb l’Evangeli, esperem de la 
justícia i del bon sentit que no es repetei-
xin fets d’aquesta índole.
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9 Tenemos muy presente el sufrimiento 

y el martirio de la hermana Josefina Sau-
leda. Consideramos todo su ser personal, 
cuerpo, alma, espíritu. ¿Dónde sufrió y 
dónde fue mártir? Naturalmente en su 
cuerpo. Sus restos nos han dejado prue-
bas de la tortura a la que fue sometida y 
del sufrimiento físico que tuvo que sopor-
tar. También sabemos de su carácter, su 
personalidad alegre y sensible y podemos 
adivinar la tensión interna, la tentación 
de huída o de hundimiento psíquico que 
aquella situación le tuvo que provocar. 
Pero el auténtico martirio no se realizaba 
en su cuerpo o en su psique, sino en su 
espíritu.

Porque el sufrimiento mayor se vive en 
el espíritu y, además, solo en el espíritu se 
asume el dolor corporal y anímico, y solo 
en el espíritu el sufrimiento puede ser 
transformado en ofrecimiento de amor. Y 
en esto consiste esencialmente el martirio 
cristiano.

La tradición teológica y espiritual domi-
nicana, iluminada por la teología tomista 
sobre la unidad sustancial de toda la per-
sona humana, nos ayuda a entenderlo 
fácilmente. Somos cuerpo y psique, pero 
lo que realmente nos define es el espíritu. 
Toda la persona es una unidad integrada 
desde el espíritu. En él reside la libertad, 
de él brotan los anhelos más profundos 
del ser humano, la apertura a la trascen-
dencia y la capacidad de toda virtud, es-
pecialmente la capacidad de verdadero 
amor… Desde él, por tanto, creemos.

La hermana Josefina Sauleda vivió su 
propia historia de fe y, sobre todo, su en-
trega a Cristo con ocasión de sus votos 
religiosos, desde su espíritu, desde su 
voluntad libre, iluminada por la gracia. Y 
desde su espíritu sirvió, oró y creció en 

Inhumación de los restos de la Beata 
Josefina Sauleda, en el Monasterio de 
Montsió

Esplugues de Llobregat 28-5-2016

Muy estimados y estimadas en el Señor:
Hemos obedecido a la llamada del Es-

píritu Santo, que nos ha convocado a esta 
celebración, tan significativa para la fa-
milia dominicana y para todos nosotros, 
miembros del mismo Pueblo de Dios, que 
consideramos la beata Josefina Sauleda 
como un verdadero don.

Os invito a profundizar en el sentido de 
lo que celebramos, considerando qué sig-
nifica en la comunidad cristiana inhumar 
los restos de una hermana, admirable por 
el testimonio de su vida y mártir de la fe. 
¿Por qué realizamos este gesto en la Igle-
sia, al tiempo que acogemos la luz que ha 
dejado su vida y su muerte?

San Pablo, al concluir su Primera Carta 
a los Tesalonicenses, escribe una frase re-
donda y lapidaria propia de los momentos 
de despedida:

“Que el Dios de la paz os santifique ple-
namente y que todo vuestro ser, vuestro 
cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu, 
se conserve sin mancha hasta la venida de 
Nuestro Señor Jesucristo” (1Tes 5,23)

[ ]Homilies
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9acción de gracias a Dios por ella y ha de 
constituir un estímulo a nuestra generosi-
dad para ofrecer nuestras vidas a Cristo y a 
los hermanos. Además, ha de ser un lugar 
próximo al altar donde celebramos la Eu-
caristía, como guardando una continuidad 
vital entre el testimonio de su martirio y el 
sacrificio de Cristo. Ella participó del Espí-
ritu de amor que llevó a Cristo al sacrificio 
de la cruz. La Eucaristía que celebró y ado-
ró se hizo realidad histórica y concreta en 
su martirio.

Alabemos y démosle gracias a Dios por 
ello. 

Que Él siga bendiciéndonos con el testi-
monio vivo de su memoria.

+ Agustín Cortés Soriano. 
Obispo de Sant Feliu de Llobregat.

santidad. Cuando las circunstancias histó-
ricas propiciaron darse cuenta de que Cris-
to le pedía dar la vida absolutamente, con 
todo su ser, decidió en su espíritu obede-
cer esta voluntad como gesto de supremo 
amor. Por eso su martirio no es más que 
la culminación de su historia de fe y, par-
ticularmente, la coherencia de su especial 
consagración.

Pero aquella unidad sustancial de toda 
la persona, lejos de menospreciar el cuer-
po y la psique, nos recuerda que uno y otra 
son “lugares” en los que vive el espíritu, 
se comunica y se ofrece. Podemos decir, 
en un sentido amplio, que el cuerpo y la 
personalidad psicológica actúan a manera 
de “sacramento” del espíritu. La hermana 
Josefina Sauleda se entregó realmente a 
sí misma en cada golpe, en cada dolor, en 
cada contradicción, hasta en la última he-
rida mortal.

Hoy depositamos en esta tumba, cerca 
del altar de la Eucaristía, sus restos cor-
porales. ¿Qué queremos lograr con ello? 
Nuestro deseo es que permanezca ante 
nuestros ojos el testimonio vivo de su en-
trega absoluta por amor, algo del cuerpo 
en el que ella se dio a sí misma abando-
nándose a Cristo.

Por eso, haciéndonos eco del mensaje 
del libro del Apocalipsis que acabamos de 
escuchar, el tono de nuestra celebración 
ha de ser de victoria, de gozo y alabanza. 
Porque Cristo venció en ella, el amor de 
Cristo salió victorioso por encima de toda 
injusticia y de todo odio. Así queremos re-
cordarla.

¿Cuál será el lugar adecuado en el que 
han de reposar los restos de la beata Jose-
fina Sauleda? Ha de ser un lugar visible: de 
otra manera no sería signo. Su presencia 
ha de suscitar en nosotros una oración de 
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9 Per altra banda, considerem que és 

just que allò que ha estat fet per molts 
sigui també conegut per molts. Alguns 
han d’ocupar un lloc rellevant en la tasca 
comuna. Però uns altres treballen o con-
tribueixen en un segon terme o, fins i tot, 
en l’anonimat. Aquests són ben nombro-
sos. Una memòria com aquesta, de Càritas 
Diocesana, o no té “protagonistes” o en 
som tots i cadascun. Més encara, si mirem 
amb ulls evangèlics, només hi ha un pro-
tagonista, l’Esperit de Déu, que sempre 
és amor concret i vol viure i actuar enmig 
nostre.

Agraïm sincerament la tasca de tots 
aquells que més generositat han posat en 
aquest treball. Però, en definitiva, el que 
aquí tenim és un motiu més per donar grà-
cies a Déu i continuar amb el compromís 
renovat d’amor als necessitats.

+ Agustí Cortés Soriano
 Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per a la memòria de Càritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat

Sentim una seriosa responsabilitat de pu-
blicar aquesta nova memòria de Càritas Di-
ocesana, que correspon a l’any 2015.

Aquesta memòria es posa a l’abast de 
tothom, de qualsevol persona, creient o 
no, de dins l’Església o de la societat en 
general. Són molts i diversos els motius 
que justifiquen la seva publicació. Només 
en subratllarem un parell.

L’accent del que publiquem no està po-
sat en les obres que hem realitzat des de 
la institució de Càritas, sinó en els seus 
beneficiaris, és a dir, en els necessitats. 
Aquesta memòria, com sempre hem de 
fer en les obres de l’Església, a més d’una 
mirada al passat, és també una profecia i 
una promesa. Les obres de l’Esperit, com 
ara la caritat concreta amb els més neces-
sitats, es queden curtes si miren només al 
que es fa en un moment concret. Pel con-
trari, sempre apunten a més generositat i 
més amor. Sempre són com un tast petit 
d’allò que Jesús ens ha fet anhelar i som-
niar, quan ens crida al seu Regne. Per això 
aquesta memòria, entre altres finalitats, 
vol contribuir a sostenir l’esperança, tot 
mostrant els petits passos que hem fet 
aquest any 2015.

[ ]Articles i 
altres escrits
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9 Decret 07/16.- Sobre la retribució de pre-

veres i diaques 

Sant Feliu de Llobregat, 20-5-2016

Considerant la conveniència d’actualitzar 
les percepcions econòmiques dels preve-
res, segons les possibilitats del Fons Comú 
Diocesà de Sant Feliu de Llobregat

D’acord amb els cànons 281 i 1274 del 
Codi de Dret Canònic, i havent realitzat les 
consultes oportunes;

Pel present decret disposem que aquest 
any, amb efecte des de primer de gener de 
2016, d’acord amb les normes diocesanes 
sobre la retribució dels preveres, vigents 
al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i se-
gons acord amb els bisbes de les diòcesis 
de la Província Eclesiàstica de Barcelona, 
sigui augmentat el valor del punt en un 
1,5% (u i mig per cent).

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 08/16. Compliment de la llei de 
protecció a la infància i a la adolescència 

Sant Feliu de Llobregat, 1-7-2016

El 28 de juliol de 2015 es va publicar en el 
Butlletí Oficial de l’Estat la llei 26/2015 “de 
modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia” (que modi-
fica l’anterior Llei Orgànica 1/1996, de 15 
de gener, “de protección jurídica del me-
nor, de modificación del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil), en la qual 

Decret 06/16.- Renovació dels membres 
del Consell d’Assumptes Econòmics 

Sant Feliu de Llobregat, 12-5-2016

Pe tal d’atendre de la manera més conve-
nient el règim pastoral del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat,

Havent de substituir per baixa un dels 
membres del Consell d’Assumptes Econò-
mics,

En atenció a les circumstàncies pasto-
rals presents,

Pel present, decretem que els membres 
que formen el Consell d’Assumptes Econò-
mics del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, 
són els senyors:

Rev. Sr. Francesc Xavier Escolà Gené, DP.
Rev. Sr. Xavier Armengol Siscares.
Rev. Sr. Josep M. Rufas Martínez, DP.
Sr. Manuel Martínez García.
Sr. Jaume Parent Fité.
Sr. Josep M. Andreu Galofré.
Sr. Enric Miró Amat.
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

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

s’estableix l’obligació, a totes les entitats 
i institucions que per la seva funció tin-
guin tracte habitual amb menors, de poder 
acreditar que les persones al seu càrrec 
(voluntaris o professionals) no han estat 
condemnats, per sentències fermes, per 
algun delicte de naturalesa sexual.

Aquesta acreditació s’obté mitjançant 
el Certificat negatiu del registre de delin-
qüents sexuals, que ha de facilitar la Dele-
gació del Ministeri de Justícia.

“Será requisito para el acceso y ejer-
cicio a las profesiones, oficios y activida-
des que impliquen contacto habitual con 
menores, el no haber sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexual, que incluye 
la agresión y abuso sexual, acoso sexu-
al, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual y cor-
rupción de menores, así como por trata de 
seres humanos. A tal efecto, quien preten-
da el acceso a tales profesiones, oficios o 
actividades deberá acreditar esta circuns-
tancia mediante la aportación de una cer-
tificación negativa del Registro Central de 
delincuentes sexuales.” 

(Cf Ley 26/2015, de 28 de julio, de mo-
dificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia, art. 13.5, pu-
blicada en el Butlletí Oficial de l’Estat, el 15 
d’octubre de 2015)

La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 
reconeix que aquesta llei és d’aplicació a 
totes les activitats amb menors d’edat, in-
fants, adolescents i joves, entre 0 i 17 anys, 
que es fan a la mateixa Diòcesi sota la seva 
responsabilitat, sigui en parròquies, movi-
ments, grups, comunitats, delegacions, etc.

Per tant, 
Decretem, pel present, que a la Cúria 

Diocesana i a totes les parròquies i enti-

tats amb responsabilitat jurídica sobre la 
seva activitat pastoral i obrin a la Diòcesi 
i tinguin al seu càrrec persones amb tracte 
habitual amb infants, adolescents o joves, 
hi hagi i es conservi un arxiu amb els Cer-
tificats negatius esmentats de cadascuna 
d’elles.

Aquests certificats són lliurats a qualse-
vol sol·licitant per la corresponent Delega-
ció del Ministeri de Justícia. Per tal de fa-
cilitar-ne l’obtenció, la Secretaria General 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat rea-
litzarà el tràmit de sol·licitud per al conjunt 
d’agents de pastoral de la Diòcesi, per la 
qual cosa se seguirà el següent tràmit:

1. Arxiprestos:
a) Informació als rectors sobre la gestió 

i documentació a presentar a Secre-
taria General: 

b) Llistat de preveres, diaques, cate-
quistes, voluntaris i monitors, amb 
nom, cognoms, DNI, NIE o Passaport 
en vigor, Parròquia, o entitat a la qual 
pertany i activitat que realitza.

c) Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport en 
vigor, comprovant que concorda amb 
l’original.

d) Autorització corresponent que serà 
facilitada per Secretaria General.

e) Seguiment de la gestió i recollida de 
la documentació per a presentar-la a 
Secretaria General abans del 15 de ju-
liol.

2. Secretaria General:
a) Recollida de la informació i presenta-

ció al Ministeri de Justícia per a l’ob-
tenció dels certificats.

b) Un cop es disposin dels certificats, 
Secretaria General en farà còpia per 
entregar als rectors.

Els certificats obtinguts es conservaran 
en un doble arxiu, el de la parròquia 
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• El Sr. Enric Miró Amat va ser nomenat 
membre del Consell per als Assumptes 
Econòmics del Bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat el dia 12 de maig de 2016. 

i el del Bisbat. Qualsevol modificació 
en l’arxiu (baixa o alta) es traslladarà 
també als dos arxius.

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

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

Convocatòria i ordre del dia de la reunió 
de treballadors i voluntaris de la Cúria 
Diocesana 

Sant Feliu de Llobregat, 19-4-2016

Convocatòria: 
Dia  Dijous, 28 d’abril de 2016
Hora  12.00 h.
Lloc  Sala de reunions (Claustre)

Benvolgut/da,
Per la present et convoco a la reunió, 

indicada ut supra, de treballadors i volun-
taris de la Cúria diocesana de la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat.

És per això que et demano assistir a 
aquesta reunió que presidirà el senyor bis-
be Agustí, amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia. 
1. Pregària.
2. Salutació i paraules del senyor bisbe.
3. Informacions:
3.1. Estatut de la Cúria i model de Re-

glament de cada Delegació o Depar-
tament.

3.2. Any Sant de la Misericòrdia: Cele-
bració del jubileu a la Cúria, dilluns 2 
de maig de 2016, a Montserrat.

3.3. Aplicació de la Normativa de Segu-
retat de la Casa de l’Església.

3.4. Aplicació de la Llei de Transparèn-
cia.

3.5. Instal·lació de la nova retolació a 
la Casa de l’Església.

4. Implantació de la Llei de Protecció de 
Dades (LOPD):

- Sessió formativa per part de l’advo-
cat Sr. Jordi Bastida, encarregat de la 
implantació. S’adjunta el document 
“Normativa per a usuaris del sistema 
d’informació de la Diòcesi de Sant 

Jubileu de la Cúria a Montserrat

En tots els àmbits diocesans, s’acull en-
guany la invitació del papa Francesc a fer 
de l’Any Sant de la Misericòrdia una expe-
riència, individual i comunitària, per acollir 
el do de la misericòrdia de Déu. També la 
Cúria diocesana, és a dir, el conjunt de tre-
balladors i voluntaris que presten els seus 
serveis a la seu del bisbat, va realitzar per 
invitació del bisbe Agustí un pelegrinatge 
jubilar a Montserrat, per travessar la Por-
ta de la Misericòrdia d’aquest santuari. 
Va tenir lloc dilluns 2 de maig, amb l’as-
sistència d’una trentena de persones. El 
pelegrinatge va constar de tres estacions. 
La primera, amb la pregària de Laudes, al 
mateix autocar que va portar els partici-
pants a Montserrat; la segona, al Monestir 
de Santa Cecília, on es va visitar l’Espai 
d’Art Sean Scully; la tercera, a la mateixa 
Basílica de Santa Maria de Montserrat, on 
es va travessar la Porta de la Misericòrdia 
d’aquest temple. La participació a la missa 
conventual, presidida pel bisbe Agustí, va 
completar la dimensió jubilar d’aquesta 
diada, que també va tenir un matís de con-
vivència i de germanor, amb la visita als 
jardins i diverses estances del monestir, 
acompanyats pel rector del santuari i dele-
gat diocesà, el P. Joan Maria Mayol.

[ ]Cúria
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9 Feliu de Llobregat”, que caldrà que 

llegiu abans de la reunió per agilitzar 
la formació.

- Signatura del nou document “Com-
promís de confidencialitat”.

5. Precs i preguntes.

Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i canceller

Moderador de la Cúria Diocesana

Comunicat als treballadors de la Cúria so-
bre les vacances estivals

Sant Feliu de Llobregat 21-6-2016

Benvolguts/des,
Juntament amb aquest escrit us adjun-

to el calendari laboral, actualitzat, de l’any 
2016.

En relació a les vacances d’estiu de l’any 
2016, i tenint present les referències del 
document de Relacions Laborals entre els 
treballadors i el Bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat, i allò que en disposa el Conveni Col-
lectiu d’Oficines i Despatxos en l’àmbit de 
Catalunya (art. 31), em plau comunicar-vos:

1. Que el període de vacances, tal i 
com es va informar verbalment, es 
farà, durant el mes d’agost de 2016, 
establint-se, d’acord amb el Conveni 
Col·lectiu vigent i d’aplicació, un 
període de 23 dies laborables.

2. Que els dies totals de descans per 
vacances durant el nomenat mes, 
són 22 dies hàbils. Així doncs, les 
vacances d’aquest any s’estendran 
des del dilluns dia 1 d’agost fins 
el dimecres 31 d’agost, ambdós 
inclosos.

3. Que essent festiu el 15 d’agost, 
l’Assumpció de la Mare de Déu, 
restarà a disposició dels treballadors/

es 1 dia de vacances que hauran de 
realitzar durant el segon semestre 
de 2016, d’acord amb el calendari 
laboral del Bisbat. 

La manera de concretar l’esmentat perí-
ode de gaudi de les vacances anuals és, en 
interès de compaginar els drets dels treba-
lladors juntament amb les feines al Bisbat, 
confeccionant un calendari de vacances, 
perquè tots els treballadors/es coneguin 
les dates de gaudi de les vacances que 
corresponen. En interès de les parts, i de 
forma excepcional, si algun departament 
necessités definir un període de vacances 
diferent al referit en el punt primer, es trac-
tarà d’arribar a un acord. 

Resto a la vostra disposició per a qual-
sevol aclariment.

Atentament,

Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari General i canceller

Moderador de la Cúria
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

• Document que ha d’omplir cada per-
sona per autoritzar el Bisbat a recollir en 
el Registre “Central de Delincuentes Sexu-
ales, del Ministerio de Justicia”, el certifi-
cat de carència d’antecedents per delictes 
sexuals. Adjunto model que caldrà tornar 
signat.

Tingues present que han de ser les 
persones que col·laborin sota la respon-
sabilitat de la Parròquia, i que l’entitat, 
associació, etc... treballi amb el NIF de la 
Parròquia i no amb un altre de diferent.

Resto a la teva disposició per aclarir i/o 
ampliar tota la informació que necessitis.

Cordialment et saluda.

Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i canceller

Carta als arxiprestos sobre el procedi-
ment de recollida dels certificats nega-
tius d’antecedents penals 

Sant Feliu de Llobregat, 13-6-2016

Benvolgut Sr. Arxiprest.
Tal i com vam quedar a la reunió d’Arxipres-

tos que va tenir lloc el passat dia 8 del present 
mes de juny, em poso en contacte amb tu en 
relació a la gestió que hem de realitzar per a la 
obtenció dels “certificats negatius d’antece-
dents penals” de totes aquelles persones que 
impliquin un contacte habitual amb menors, 
acreditant així el no haver estat condemnats, 
per sentències fermes, per algun delicte con-
tra la llibertat i indemnitat sexual.

Per poder fer aquesta gestió des de Se-
cretaria general, et demanem que m’enviïs, 
abans del 15 de juliol de 2016, el següent:

• Llistat de preveres, diaques, catequis-
tes, voluntaris i monitors de les parròqui-
es, on consti:

- Nom i cognoms
- Número de DNI, NIE o Passaport, en 

vigor
- Parròquia/es a la/les qual/s pertany
- Activitat/s que realitza a la Parròquia
• Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, 

en vigor, comprovant que concorda amb 
l’original.

[ ]Altres
informacions
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9 4 de maig. El bisbe Agustí presideix la tro-

bada d’arxiprestos de la Vicaria del Pene-
dès, Anoia, Garraf, a Vilafranca del Pene-
dès.
Visita a la Casa de l’Església d’un grup 
d’alumnes de l’Escola Verge de la Salut de 
Sant Feliu de Llobregat.

5-6 de maig. El bisbe Agustí participa en la 
reunió de bisbes de la Conferència Episco-
pal Tarraconense, al santuari de la Mare de 
Déu de Loreto de Tarragona.

6 de maig. Trobada de la Delegació dioce-
sana de Joventut, a la Casa de l’Església.

7 de maig. Trobada de voluntaris de Càri-
tas diocesana, a la Casa de l’Església.
Trobada de la Delegació diocesana de Fa-
mília i Vida, presidida pel bisbe Agustí, en 
la qual es presenta l’Exhortació apostòlica 
del papa Francesc, Amoris Laetitia.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Sadurní, de Sant Sadur-
ní d’Anoia on confereix el Sagrament de la 
Confirmació. Abans de la celebració es tro-
ba amb els confirmands.

8 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Sant Cugat, de 
Sant Cugat Sesgarrigues on confereix el 
Sagrament de la Confirmació. Abans de la 
celebració es troba amb els confirmands.

9 de maig. Visita a la Casa de l’Església 
d’un grup d’alumnes d’ESO de l’Escola Ver-
ge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat.

10 de maig. Trobada de formació de pre-
veres i diaques de la vicaria del Penedès, 
Anoia, Garraf a la Residència Mare Ràfols 
de Vilafranca del Penedès. El tema de for-

MAIG

1 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia a la parròquia de Sant Pere als Hos-
talets de Pierola.

2 de maig. Pelegrinatge jubilar de la Cúria 
diocesana en l’Any Sant de la Misericòrdia 
a Montserrat. Hi han participat treballa-
dors, voluntaris i famílies i delegats. S’han 
realitzat les estacions jubilars, començant 
amb la pregària de Laudes, continuant al 
Monestir de Santa Cecília, la Porta Santa 
de la Basílica de Santa Maria de Montser-
rat amb la celebració de l’Eucaristia, presi-
dida pel bisbe Agustí en la Missa conven-
tual i el rés del credo en l’ermita de Sant 
Iscle, a l’interior del Monestir. Tota l’estada 
a Montserrat ha estat acompanyada pel 
rector de la Basílica, P. Joan M. Mayol. La 
trobada ha finalitzat compartint el dinar.
Trobada de la Delegació diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

3 de maig. El bisbe Agustí presideix la 
trobada de delegats de Santuaris, Pelegri-
natges i Turisme de les diòcesis amb seu a 
Catalunya, a la Casa de l’Església.
Reunió dels membres del moviment de 
Vida Creixent, a la Casa de l’Església.

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

mació ha estat presentat i dirigit per la 
Sra. Amparo Gómez Olmos, Delegada dio-
cesana de Mitjans de Comunicació amb la 
presentació i treball de la fitxa del Pla pas-
toral: Créixer en comunió (comunicació) és 
cosa de tots!
Trobada de la Delegació diocesana per al 
diaconat, a la Casa de l’Església.

11 de maig. El bisbe Agustí presideix la tro-
bada d’arxiprestos de la Vicaria del Llobre-
gat, a la Casa de l’Església.

12 de maig. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Secretariat del Consell Pastoral 
diocesà, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Se-
cretariat del Consell del Presbiteri, a la 
Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Vocacional, a la Casa de l’Església.

13 de maig. Reunió del Consell Episcopal, 
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí assisteix a la vetlla de pre-
gària III Nit de Testimonis, organitzada 
per Ajuda a l’Església Necessitada i l’Ar-
quebisbat de Barcelona, a la parròquia de 
Santa Maria del Pi.

14 de maig. Trobada diocesana d’escolans 
a Montserrat en l’Any Sant de la Misericòr-
dia. El bisbe Agustí presideix la pregària 
matinal amb els escolans assistents a la 
trobada en l’església del Monestir de San-
ta Cecilia. Els escolans han estat acollits 
pel P. Joan M. Mayol, rector de la Basílica 
de Santa Maria i entre altres activitats hi 
han fet l’estació jubilar de la Porta Santa.
Trobada de formació de la Delegació dio-
cesana per al diaconat a la Casa de l’Es-
glésia.

Sessió de “Diàleg en família” de la Delega-
ció diocesana de Família i Vida, a la Casa 
de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a l’Es-
glésia de la Montserratina de Viladecans 
en la trobada interparroquial de Pasqua, 
on confereix el Sagrament de la Confirma-
ció. Tot seguit ha beneit les reformes del 
pis de la rectoria.

15 de maig. Solemnitat de la Pentecosta.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Pere de Lavern en el 
centenari de la dedicació del temple, on 
confereix el sagrament de la Confirmació. 
Abans de la celebració el bisbe Agustí 
manté un diàleg amb els confirmands.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia de la 
Solemnitat de la Pentecosta a la Catedral 
de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat 
on confereix el Sagrament de la Confirma-
ció a un grup d’adults; prèviament s’ha re-
unit amb els confirmands.

16 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia en l’Aplec de la Mare de Déu de la 
Salut, de Sant Feliu de Llobregat i assisteix 
als actes festius. A continuació comparteix 
el dinar de germanor amb alguns mossens 
i laics de la parròquia de Sant Llorenç.

17 de maig. Trobada de preveres i diaques 
de la vicaria del Llobregat a la Casa de l’Es-
glésia. El tema de formació ha estat pre-
sentat i dirigit per la Sra. Amparo Gómez 
Olmos, Delegada diocesana de Mitjans de 
Comunicació amb la presentació i treball 
de la fitxa del Pla pastoral: Créixer en co-
munió (comunicació) és cosa de tots!
Reunió dels bisbes de la Província Ecle-
siàstica de Barcelona, a l’Arquebisbat de 
Barcelona.
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9 Miralles en la inauguració de la rehabilita-

ció del temple i la consagració del nou al-
tar. Abans de la celebració saluda l’alcalde 
i representant de la Diputació, així com el 
rector i representants de la comunitat cris-
tiana i assistents a l’Aplec de la Mare de 
Déu de Miralles.

24 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia al Seminari Conciliar de Barcelo-
na on administra els ministeris laïcals del 
lectorat a Mario Pardo i Jordi Ojeda i de 
l’acolitat a Jordi Mondragón, juntament 
amb altres seminaristes de l’Arquebisbat 
de Barcelona.

25 de maig. Visita a la Casa de l’Església 
d’un grup d’alumnes de l’Escola Mare de 
Déu de la Mercè, de Sant Feliu de Llobre-
gat.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia, en la 
Festa de Santa Maria Magdalena de Pazzi, 
al Monestir de La Mare de Déu del Carme 
de Vilafranca del Penedès.

26 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia i rés de la pregària de vespres en 
la Solemnitat de la dedicació del temple, 
a la Catedral de Sant Llorenç, de Sant Feliu 
de Llobregat.

27 de maig. Reunió del Consell Episcopal, 
a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
capella del col·legi Sant Lluís de Pla i Amell 
de Bosch de la Congregació dels Fills de la 
Sagrada Família Jesús, Maria i Josep del 
Pare Manyanet a Begues on confereix el 
Sagrament de la Confirmació a joves del 
centre, de la parròquia i dos adults. Tot se-
guit comparteix el sopar amb la comunitat 
de religiosos.

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

19 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Santa Magdale-
na d’Esplugues de Llobregat on confereix 
el Sagrament de la Confirmació a un grup 
d’alumnes de l’escola Highlands School 
d’Esplugues de Llobregat. 

20 de maig. Reunió del Consell Episcopal, 
a la Casa de l’Església.
Visita a la Casa de l’Església d’un grup 
d’alumnes de l’Escola Verge de la Salut, de 
Sant Feliu de Llobregat.
Visita a la Casa de l’Església d’un grup 
d’alumnes de l’Escola Mare de Déu de la 
Mercè, de Sant Feliu de Llobregat.

21 de maig. El bisbe Agustí presideix l’entre-
ga dels premis del Concurs Bíblic de Catalu-
nya, organitzada pel Grup Avant de Terrassa 
i l’Associació Bíblica de Catalunya. A con-
tinuació el Sr. Javier Aznar, professor de la 
Universitat Catòlica de València imparteix la 
xerrada “Identitat cristiana i missió eclesial 
del professor de Religió“ als professors de 
Religió de la diòcesi, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia amb 
motiu del segon centenari de la presència 
de les Vedrunes a Catalunya, a l’Escola de 
les Vedrunes de Vic. Tot seguit comparteix 
el dinar amb els assistents a la trobada.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Santa Maria de Capellades 
on confereix el Sagrament de la Confirma-
ció. Abans de la celebració el bisbe Agustí 
conversa amb els confirmands.

22 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia en la parròquia de Santa Maria de 
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V i d a  D i o c e s a n a

JUNY

1de juny. El bisbe Agustí rep la visita dels 
alumnes del Col·legi Bon Salvador que es 
confirmaran diumenge dia 5 de juny a la 
Catedral de Sant Llorenç, de Sant Feliu de 
Llobregat.

2 de juny. El bisbe Agustí presideix la tro-
bada del Consell del Presbiteri, a la Casa 
de l’Església.
Trobada de la Delegació diocesana de la 
Pastoral Vocacional, a la Casa de l’Església.

3 de juny. Visita dels alumnes de Batxille-
rat del Col·legi Verge de la Salut a la Casa 
de l’Església.
Reunió de la Comissió de Migració de Cà-
ritas de Catalunya, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la capella de l’Hospital del Sagrat Cor de 
Martorell en la festa titular.
Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de 
l’Església.

4 de juny. Trobada de final de curs de la 
Delegació diocesana de Catequesi amb 
els coordinadors arxiprestals, a la Casa de 
l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Mo-
lins de Rei on confereix el Sagrament de 
la Confirmació a un grup de joves. Abans 
conversa amb els confirmands.

5 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia a la Catedral de Sant Feliu de Llobre-
gat on confereix el Sagrament de la Con-
firmació a un grup d’alumnes del Col·legi 
Bon Salvador.
El Senyor Bisbe presideix la III Trobada de 
les parròquies de l’Arxiprestat de Sant Boi 

28 de maig. Curs d’Iniciació al Voluntariat 
de Càritas diocesana, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí saluda i participa en la Tro-
bada catalano-balear de Justícia i Pau a 
Sant Just Desvern.
El Senyor Bisbe presideix l’Eucaristia a la 
capella del Monestir de Montsió d’Esplu-
gues de Llobregat amb la inhumació de 
les restes de la beata Josefina Sauleda. Hi 
és present un grup significat de preveres, 
religiosos i laics. Tot seguit el bisbe Agustí 
comparteix el dinar amb la comunitat de 
monges dominiques i els convidats a l’acte.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
basílica de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès on confereix el Sagrament de la 
Confirmació.

29 de maig. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la capella del Monestir de la 
Mare de Déu dels Àngels de les Germanes 
Dominiques a Sant Cugat del Vallés, en la 
Solemnitat del Corpus Christi, retransme-
sa pel canal 2 de la Televisió Espanyola.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la Catedral, en la Solemnitat del Corpus 
Christi. A continuació presideix l’acte 
eucarístic, amb la processó i benedicció 
amb el Sant Sagrament pels carrers al 
voltant de la Catedral i Plaça de la Vila 
de Sant Feliu de Llobregat on s’ha pre-
parat un altar i catifa floral.

31 de maig. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia, en la Solemnitat de la Visitació de 
la Mare de Déu, a la capella de la comuni-
tat del Bon Salvador de Sant Feliu de Llo-
bregat. Tot seguit comparteix el dinar amb 
la comunitat.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral sacramental i Litúrgia, a la Casa de 
l’Església.
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9 fereix el Sagrament de la Confirmació a un 

grup d’alumnes de l’escola de la Immacu-
lada Concepció de les Germanes Agustines 
Missioneres i un grup d’adults de la parrò-
quia. Abans el bisbe Agustí conversa amb 
els confirmands. Tot seguit comparteix el 
sopar amb els mossens de la parròquia.

11 de juny. Trobada d’Iniciació al voluntari-
at de Càritas diocesana, a la Casa de l’Es-
glésia.
Trobada de formació per a diaques de la 
Diòcesi, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Con-
sell Pastoral Diocesà, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Santa Maria de Castelldefels 
on confereix el Sagrament de la Confirma-
ció. Abans de la celebració conversa amb 
els confirmands. I tot seguit comparteix el 
sopar amb els mossens de la parròquia.

12 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Parròquia de la Santa Maria 
d’Olesa de Montserrat on confereix el Sa-
grament de la Confirmació. Abans de la 
celebració conversa amb els confirmands.

13 al 17 de juny. El bisbe Agustí dirigeix els 
Exercicis Espirituals a un grup de preveres 
de la diòcesi de Tortosa, a la Casa d’Exerci-
cis del Desert de les Palmes, de Benicàssim.

14 de juny. Reunió de delegats de Pastoral 
Vocacional de les Diòcesis amb seu a Cata-
lunya, presidida pel bisbe Josep A. Saiz, al 
Seminari Conciliar de Barcelona.
Eucaristia presidida per l’Arquebisbe de 
Barcelona i trobada de final de curs del 
grup de Mares de sacerdots Mare de Déu 
de la Mercè, al Seminari Conciliar de Bar-
celona.

de Llobregat amb el lema de “Misericordi-
osos com el Pare” amb la pregària de ves-
pres, al Centre Assistencial Benito Menni 
de Sant Boi de Llobregat.

7 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia a la capella de la Residència d’anci-
ans de les Germanetes del Ancians desem-
parats a Sant Just Desvern on beneeix una 
escultura en representació del Pare Funda-
dor i el 52è aniversari del centre.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Con-
sell d’Assumptes Econòmics, a la Casa de 
l’Església.

8 de juny. El bisbe Agustí presideix la reu-
nió del Consell de Consultors, a la Casa de 
l’Església.
El bisbe Agustí assisteix a la conferència 
de l’arquebisbe de Barcelona Mons. Joan 
Josep Omella i al col·loqui posterior a l’ho-
tel Palace de Barcelona, acte organitzat 
per Barcelona Tribuna.
El bisbe Agustí presideix la trobada de fi-
nal de curs amb els Delegats diocesans, a 
la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí es reuneix amb els semi-
naristes de la Diòcesi, al Seminari Conci-
liar de Barcelona. Tot seguit concelebra en 
l’Eucaristia de final de curs presidida per 
l’Arquebisbe de Barcelona i participa en el 
sopar amb els seminaristes i formadors.

9 de juny. El bisbe Agustí presideix la reu-
nió de fi de curs dels arxiprestos, a l’ermita 
de la Mare de Déu de Bruguers, finalitzant 
amb el dinar.

10 de juny. Reunió del Consell Episcopal, a 
la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Pere de Gavà, on con-
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V i d a  D i o c e s a n a

Trobada dels membres de la Comissió de 
Vida Creixent, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Comissió permanent de la 
Delegació diocesana per al diaconat, a la 
Casa de l’Església.
Trobada de la Delegació diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

18 de juny. El bisbe Agustí acull un grup de 
voluntaris de Càritas de les parròquies de 
Vilanova i la Geltrú, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Joan de Vilanova i La 
Geltrú on confereix el Sagrament de la 
Confirmació. Abans de la celebració el bis-
be Agustí conversa amb els confirmands. 
Tot seguit es reuneix amb el rector i comis-
sió de la nova església Mare de Déu de la 
Mercè i participa en el sopar de final de 
curs de la parròquia.

19 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Sant Pere de La 
Gornal on confereix el Sagrament de l’Eu-
caristia i la Confirmació. Abans de la ce-
lebració el bisbe Agustí conversa amb els 
confirmands.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Basílica de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès on beneeix la restauració de la 
porta i la façana sud en el centenari de la 
mort del bisbe Torras i Bages. Tot seguit 
comparteix el dinar amb els mossens i el 
grup de laics que coordina la restauració 
de la Basílica.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Maria Auxiliadora de Sant 
Boi de Llobregat on confereix el Sagra-
ment de la Confirmació. Abans de la ce-
lebració el bisbe Agustí conversa amb els 
confirmands. 

21 de juny. Trobada de fi de curs de pre-
veres i diaques de la Diòcesi a la Casa de 
l’Església. En la trobada, entre altres refe-
rències es presenta la valoració del primer 
curs de Pla pastoral i el contingut del se-
gon curs 2016-2017, també s’informa de 
la presentació del Certificat negatiu de 
condemna per delictes contra la llibertat 
i indemnitat sexual, coordinat per Secre-
taria General i la presentació del Projecte 
Raquel. Tot seguit es comparteix el dinar.
Reunió de la Delegació diocesana per al di-
aconat permanent, a la Casa de l’Església.

22 de juny. El bisbe Agustí presideix la 
pregària pels immigrants que organitza la 
comunitat de Sant Egidi a la parròquia dels 
Sants Just i Pastor a Barcelona. A continua-
ció comparteix el sopar amb els responsa-
bles del moviment.

24 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a l’església de Sant Joan Baptista 
de Sitges, en el 25è aniversari de la seva 
benedicció.
El bisbe Agustí comparteix el dinar amb els 
preveres de la ciutat de Sant Feliu de Llo-
bregat, a la Casa de l’Església i en la Festa 
de Sant Joan Baptista de les poblacions de 
Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Joan Baptista de Sant 
Feliu de Llobregat en la Solemnitat del nai-
xement de Sant Joan Baptista.

25 de juny. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Sant Joan Baptis-
ta de Sant Joan Despí on confereix el Sa-
grament de la Confirmació. Abans de la ce-
lebració el bisbe Agustí conversa amb els 
confirmands. A continuació comparteixen 
el sopar amb els preveres de la parròquia.
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Esclat de devoció i de flors en honor a 
l’Eucaristia

La solemnitat del Cos de Crist posa de re-
lleu la presència de Déu en l’Eucaristia. És 
una festa molt celebrada pertot arreu, cen-
trada sobretot en la processó amb el San-
tíssim Sagrament i la tradició de les catifes 
de flors. A tota la diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat s’ha manifestat de diverses ma-
neres. Heus ací només alguns flaixos.

A la Catedral de Sant Llorenç, la proces-
só per la plaça de la Vila va ser molt con-
correguda, amb la participació de molts 
nens i nenes que han fet la primera comu-
nió aquest any, i molt lluïda amb l’acompa-
nyament de la banda simfònica Ciutat de 
les Roses.

A Sant Joan Despí la processó va recór-
rer els carrers del barri centre, acompanya-
da pels gegants de Sant Joan Despí i una 
banda de música. Hi havia cinc altars en el 
recorregut amb una catifa cadascun i a la 
Plaça de l’església es va col·locar una font 
amb l’ou com balla.

Les tres parròquies de Sant Vicenç dels 
Horts van fer una única processó per la 
zona de vianants al voltant de la Parròquia 
de Sant Vicenç Màrtir, amb l’acompanya-
ment dels gegants de la vila. En la majoria 
dels pobles de l’arxiprestat es van realit-

26 de juny. El bisbe agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Santa Maria de 
Sant Martí Sarroca on confereix el Sagra-
ment de la Confirmació. Abans de la ce-
lebració el bisbe es troba amb els confir-
mands.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia d’ac-
ció de gràcies a la Residència d’Ancians 
Inglada Via de Vilafranca del Penedès amb 
motiu del centenari de la seva creació. A 
continuació comparteix el dinar amb els 
patrons de la Fundació i tot seguit assis-
teix als actes de commemoració.

28 de juny. El bisbe Agustí s’entrevista 
amb el Director d’Ensenyament dels Ser-
veis Territorials del Baix Llobregat, en la 
seva seu de Sant Feliu de Llobregat.

30 de juny. El bisbe Agustí assisteix a la 
presentació del nou catecisme “Testimo-
nis del Senyor” a l’Aula Magna del Semi-
nari Conciliar de Barcelona.
Reunió de la Delegació diocesana de la 
Pastoral Vocacional, a la Casa de l’Esglé-
sia.

Fe d’errates
Al número anterior del Butlletí (68, Març-
Abril 2016) es va produir una errata a 
la secció de Crònica diocesana. No s’ha 
de considerar el que diu a la p. 128: “30 
d’abril. (...) El bisbe Agustí presideix la pre-
gària en la trobada diocesana d’esplais a 
Sant Vicenç dels Horts”, perquè aquesta 
trobada es va anul·lar.

[ ]Informacions



2 0 9

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

9

V i d a  D i o c e s a n a

a diferents llocs, sent el més tradicional 
i emblemàtic el del Palau Maricel. El mo-
ment culminant de la celebració religiosa 
és la missa solemne del diumenge a les 
19.00 h a la parròquia, seguida de la pro-
cessó amb la custòdia pels carrers enga-
lanats. La processó l’obren els gegants i 
la Moixiganga de Sitges. A l’altar muntat 
a la plaça del Cap de la Vila, es fa una pre-
gària i una benedicció solemne amb la cus-
tòdia, per continuar després la processó, 
que acaba de nou a la parròquia. L’últim 
acte de les festes del Corpus a Sitges va 
ser la tradicional ofrena col·lectiva de cla-
vells a la Mare de Déu del Vinyet, en el seu 
santuari, el dia 5 de juny.

Recordant Torras i Bages a Vilafranca

Diumenge 19 de juny, a les 12.00 h va te-
nir lloc una Eucaristia, presidida pel bis-
be Agustí, en record al Dr. Torras i Bages. 
Gràcies a ell va ser reformada la cripta 
de la Basílica de Santa Maria de Vilafran-
ca del Penedès, amb la incorporació de 
dues obres de l’escultor modernista Josep 
Llimona i Bruguera: el grup escultòric de 
l’enterrament de Crist, així com la imatge i 
altar de sant Fèlix màrtir, on es conserven 
les seves relíquies. Aquestes dues crea-
cions daten del 1916 i són realitzades en 
marbre de Carrara. En finalitzar l’Eucaris-
tia, el bisbe Agustí ha beneït i inaugurat la 
portalada restaurada, situada a la façana 
sud de la basílica. Aquestes obres s’han 
pogut realitzar gràcies a les aportacions 
econòmiques d’entitats i persones que 
han col·laborat en la campanya “Santa 
Maria 2020”.

zar també catifes i processons de diversa 
magnitud.

A l’Arxiprestat de Bruguers es van fer 
processons a Viladecans, Castelldefels 
i Gavà, on van participar al voltant de 800 
persones entre la missa i la processó, i una 
seixantena d’infants de la primera comunió.

Les parròquies de Sant Boi de Llobregat 
realitzen una processó unitària dins el re-
cinte del Centre Assistencial Benito Menni, 
amb dues estacions on es fa una pregària i 
una breu catequesi.

A Sant Sadurní d’Anoia se celebra el 
Corpus amb la capvuitada que popular-
ment s’anomena “Festes dels barris”. 
Cada dia és festa a un barri i l’endemà van 
a missa a l’església en comitiva amb una 
petita orquestra. El diumenge és el dia del 
barri Església i els veïns fan les catifes de 
flors; enguany, la central estava dedicada 
a l’Any Sant. Al vespre, es fa la processó 
per la plaça i el carrer església.

La Beguda Alta, Esparreguera, Abre-
ra i Monistrol van realitzar processons. En 
aquesta darrera població, ja l’any passat es 
va recuperar l´ús de la custòdia gòtica del 
segle XV d´argent daurat, propietat de la 
parròquia de Sant Pere, que està cedida al 
Museu Diocesà de Barcelona, on resta ex-
posada quan la parròquia no la requereix.

A La Geltrú, la processó es va anticipar a 
dissabte de Corpus, és a dir, el 28 de maig 
al vespre, amb les catifes de flors.

A Sitges, la festa del Corpus té molta 
volada i atreu molts visitants, no només 
aquell dia sinó durant gairebé un mes, per 
tot el programa d’activitats que s’organit-
za al voltant de la festa.

Durant la matinada de dissabte a diu-
menge es confeccionen les catifes de flors 
que guarneixen els carrers del centre de 
la vila. També es pot veure l’ou com balla 
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9 nes circumstàncies ho han elaborat. No és 

infreqüent que un consort no acudeixi a 
la consulta del pèrit: cal fer en tal cas un 
informe de la seva personalitat amb les ac-
tes del procés i la jurisprudència estatal ho 
permet, sempre que l’autor del dictamen 
expressi amb claredat el fet de no haver 
pogut conèixer directament el periciat.

La prova pericial, si bé és important, 
fins i tot obligatòria per a determinades 
causes, mai no pot interferir la funció judi-
cial: és una ajuda per al jutge eclesiàstic, 
ofereix fonament tècnic per aconseguir 
certesa moral a manera de premissa de 
treball, encara que el raonament conclusiu 
o decisiu pertany al col·legi de jutges. Així, 
no haurà de dictaminar que al moment 
d’atorgar el consentiment era incapaç un 
consort per assumir les obligacions essen-
cials de la institució o bé que el matrimoni 
va ser in-consumat. Com hem dit, són ex-
perts provats en la matèria, que amb els 
seus coneixements vénen a complimentar 
el saber forense. 

És de prudència raonable que el legis-
lador exigeixi el recurs a aquesta prova en 
determinats supòsits. Per mitjà dels seus 
tribunals, l’Església ha d’arribar pastoral-
ment a la veritat dels fets i això implica 
com a criteri general obrir-se a les ciències 
auxiliars.

(Publicat al Full Dominical 15-5-2016)

La prova pericial en les causes matrimo-
nials

La normativa canònica estableix que s’ha 
d’acudir a l’auxili d’experts sempre que 
es requereixi el seu estudi per analitzar 
l’abast d’un comportament humà. El pèrit 
elabora un dictamen sobre la base dels 
seus coneixements professionals per a les 
causes matrimonials. Per regla general és 
psiquiatra, psicòleg o ginecòleg. Li corres-
pon designar-lo d’ofici al jutge eclesiàstic, 
prèvia audiència de parts i Defensor del 
Vincle. Així doncs, és un mitjà de prova 
de no poca rellevància per a tants casos 
en què es demana a la justícia eclesiàsti-
ca que examini una possible incapacitat 
psíquica per matrimoniar (cànon 1095), o 
també casos menys freqüents de in-consu-
mació o impotència “coeundi”.

A més d’una provada competència tèc-
nica, han de ser professionals amb un sen-
tit bàsic de la vida i de la seva professió en 
sintonia amb els principis de l’humanisme 
cristià: així, respectar el matrimoni indis-
soluble entre home i dona com a institució 
natural, valor fonamental de la persona 
com a tal, actuar sempre en benefici de 
l’interès del menor. En el seu dictamen 
hauran d’especificar per endavant quin 
mètode psicotècnic han utilitzat i en qui-

[ ]Vicaria Judicial – 
Tribunal 
eclesiàstic
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de l’Any Sant de la Misericòrdia i es fan al-
gunes aportacions sobre aquest assump-
te. A continuació Mn. Jaume Berdoy, vicari 
general, presenta algunes referències del 
segon curs del Pla Pastoral amb el lema 
“Estimeu-vos els uns als altres, l’Esglé-
sia comunió de germans que estimen”. 
Després d’aquesta presentació, se’n fan 
algunes aportacions i suggeriments. En re-
ferència a l’experiència de l’Any Sant de la 
Misericòrdia, després de valorar que s’ha 
inclòs com a referència principal en el Pla 
Pastoral, s’acull la pregunta si la diòcesi 
hauria de concretar una obra social com a 
testimoni de l’Any Sant de la Misericòrdia 
a la Diòcesi. 

Després del descans, es continua el di-
àleg de la reunió anterior sobre el tracta-
ment del fet religiós cristià en espais insti-
tucionals. Finalment s’informa de les dates 
de les reunions del curs 2016-2107 i es fan 
algunes informacions diocesanes.

Reunió 11-6-2016

Després de la Pregària de l’Hora Menor a 
la capella de la Casa de l’Església, el se-
nyor bisbe dóna la benvinguda als pre-
sents i agraeix la disponibilitat i testimo-
ni de coresponsabilitat en l’Església, així 
com el treball de coordinació del Secreta-
riat del Consell. Sobre la realitat eclesial 
i social actual, convida a valorar-los en la 
clau del cant de l’Himne de l’Hora Menor: 
“Obrim camins” i remarca el treball del Pla 
Pastoral, proposant una revisió del primer 
curs, destacant l’important repte de comu-
nió com a comunitat de creients en actitud 
d’escolta a l’Esperit. Un Pla Pastoral fruit 
de la revisió dels deu anys de la creació 
de la Diòcesi i acollint la Paraula de Déu 
en el context del capítol 15 de sant Joan, 
el discurs de Jesús sobre el cep i les sar-
ments. Finalment convida a tenir una pa-
raula confiada, lliure, positiva i d’ajuda per 
a continuar construint la nostra Església 
diocesana.

Després de l’aprovació de l’acta de la 
darrera reunió, s’informa de la baixa del 
Sr. Josep Miró Fisa i que el senyor bisbe 
ha nomenant Mn. Josep M. Rufas, com a 
substitut. Tot seguit es procedeix a la re-
collida de les respostes de valoració del 
primer curs del Pla Pastoral i la celebració 

[ ]Consell Pastoral 
Diocesà
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Reunió 2-6-2016

Sant Feliu de Llobregat 4-6-2016

El passat dijous 2 de juny, es va reunir el 
Consell del Presbiteri. Després de la pregà-
ria de l’Hora menor, de la salutació del bis-
be Agustí i d’aprovar l’acta de la darrera re-
unió, vam tractar les següents qüestions: 

1. Quins criteris s’haurien de tenir 
presents a l’hora de fer els nous 
nomenaments pastorals.

2. Temes de formació i format de les 
jornades de les reunions de preveres 
i diaques.

3. La creació de la parròquia de la Mare 
de Déu de Montserrat a Viladecans i 
la modificació dels límits de les altres 
parròquies.

Abans d’acomiadar-nos vam establir el 
calendari de les nostres trobades pel nou 
curs i vam emplaçar-nos fins al dijous 17 
de novembre de 2016.

Carles Muñiz, prevere
Secretari del Consell del Presbiteri

[ ]Consell del 
Presbiteri
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9 serveixi d’empenta. De fet, amb il·lusió 

puc dir-vos que podrem aprofundir junts 
aquestes temàtiques a les reunions de 
preveres i diaques del mes de maig. 

Aquesta setmana us arribarà el material 
en paper corresponent a aquesta campa-
nya: cartell i missatge del papa Francesc 
(a les parròquies, per valisa; a les comu-
nitats religioses, per correu postal). El tro-
beu també en suport digital a la plana web 
de la Delegació de Mitjans de Comunicació 
Social i en adjunt per correu electrònic. 

Disposem també d’algunes carpetes 
de material preparades per la Conferència 
Episcopal Espanyola. Si algú està interes-
sat a disposar-ne d’una en paper, ho po-
deu demanar a la Delegació (fins exhaurir 
existències). 

Tingueu present que entre les pregàri-
es dels fidels suggerides per al diumenge 
8 de maig, n’hi ha també una per aquesta 
Jornada: “4. Pels qui treballen en els mit-
jans de comunicació social. PREGUEM”. 

Us saludo de cor, recordant-vos que es-
tem a la vostra disposició per tot allò que 
estigui al nostre abast i que agraïm profun-
dament totes les notícies de la vida de les 
vostres comunitats cristianes que ens feu 
arribar i que podem fer circular, per a l’en-
riquiment mutu.

Units en Jesús, la Paraula comunicada 
plenament, 

Amparo Gómez Olmos
Delegada

Creixent en la comunió-comunicació

Els preveres i diaques de la diòcesi, a les 
seves reunions formatives del mes de 
maig, celebrades per vicaries els dies 10 (a 
Vilafranca) i 17 (a Sant Feliu), van tractar el 
tema de la comunicació, emmarcat en les 

Carta amb motiu de la Jornada Mundial de 
les Comunicacions Socials 

Sant Feliu de Llobregat, 25-4-2016 

Benvolguts i benvolgudes,
M’adreço a vosaltres amb motiu de la 

propera L Jornada Mundial de les Comuni-
cacions Socials, que se celebra com cada 
any el dia de l’Ascensió del Senyor, i que 
enguany s’escau el 8 de maig.

La celebració del 2016 queda emmar-
cada doblement: en l’Any Sant de la Mi-
sericòrdia i en el Pla Pastoral de la nostra 
Església particular. 

El lema escollit pel papa Francesc és 
“Comunicació i Misericòrdia: una trobada 
fecunda”. En un breu missatge i amb el seu 
estil propi, desgrana la relació d’aquest bi-
nomi.

En el Pla Pastoral hem recollit les “cri-
des” que sentim com a diòcesi, entre les 
quals, també a la renovació d’estructures. 
En l’àmbit de la comunicació concretament 
observem que “és necessària una millor i 
més fluida comunicació entre els cristians, 
les parròquies, les realitats de vida religi-
osa, els moviments i la cúria diocesana”. 

 Són pistes a desenvolupar i encarnar 
concretament en tot moment, però con-
fiem que la celebració d’aquesta Jornada 

[ ]Mitjans de 
Comunicació
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

nica a preveres i diaques el dia 26 de maig 
2016, per tal d’aplicar-la a les parròquies, 
en grups de catequesi, amb els consells 
pastorals, moviments, etc.

Mini-curset d’ús d’administrador web 
per a les delegacions diocesanes. Veient 
que els espais web de les diverses dele-
gacions van actualitzant-se però sense ar-
ribar a aprofitar al màxim les possibilitats 
existents, hem considerat oportú oferir un 
curset gratuït de 2h sobre administració 
del web de les delegacions per als dele-
gats o persones encarregades. 

El curset, de 2 hores, es va concretar 
amb l’assistència de cinc persones de cinc 
delegacions diferents, els dies 14 i 16 de 
març.

Sessions formatives als preveres i di-
aques de la diòcesi. La sessió del mes de 
maig (dia 10 per a la Vicaria PAG i 17 per a 
la del Llobregat) va ser conduïda per la de-
legada de Mitjans de comunicació. Els con-
tinguts tractats van abordar el Pla Pastoral i 
l’Any Sant de la Misericòrdia des de la pers-
pectiva de la comunicació i la comunió, amb 
l’ajuda del missatge del papa Francesc per 
a la Jornada Mundial de les Comunicacions 
Socials 2016. A la segona part es va posar 
en pràctica la fitxa sobre comunicació i co-
munió esmentada anteriorment. 

Altres actuacions menors i tota la resta 
del treball ordinari de la Delegació s’ha or-
ganitzat sempre sota els dos grans eixos 
del curs. Esmentem les següents activi-
tats:

• Primeres passes en l’edició de vídeos 
d’esdeveniments diocesans: imatges 
de l’obertura diocesana de l’Any Sant 
de la Misericòrdia, a la Catedral de 
Sant Llorenç.

• Participació regular a les reunions 
ordinàries del SIMCOS, i també a la 

prioritats del Pla Pastoral i en l’Any Jubilar 
de la Misericòrdia. 

La delegada de Mitjans de Comunica-
ció va conduir les sessions, aprofundint el 
missatge del papa Francesc per a la recent 
Jornada Mundial de les Comunicacions 
Socials i plantejant l’exercici pràctic d’una 
fitxa per identificar les millores en la co-
munió i la comunicació, com a tasca que 
depèn de tots.

Memòria del curs 2015-2016

Actuacions emmarcades en el Pla Pastoral 
Diocesà i en l’Any Sant de la Misericòrdia.

Amb aquestes dues coordenades s’han 
realitzat algunes actuacions específiques:

Elaboració d’una fitxa sobre comuni-
cació i comunió. A partir de la crida es-
pecífica del Pla Pastoral per aquest curs 
que diu: “És necessària una millor i més 
fluida comunicació entre els cristians, les 
parròquies, les realitats de vida religiosa, 
els moviments i la cúria diocesana que 
enforteixi els lligams eclesials, a través 
d’instruments àgils, participats, senzills i 
eficaços”, s’ha donat forma a una fitxa que 
té els següents objectius: 

• Sensibilitzar sobre el fet que cadascú 
de nosaltres podem fer quelcom per 
millorar la comunicació i la comunió 
a la nostra església diocesana, que 
depèn de tots.

• Trobar millores factibles en el terreny 
de la comunicació i la comunió, que 
involucren totes les instàncies.

• Afavorir una experiència de comunió, 
a través de la pregunta recíproca: jo 
puc millorar i puc ajudar-te a tu a mi-
llorar; tu pots millorar i pots ajudar-
me a mi a millorar.

La fitxa s’ha enviat per tramesa electrò-
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Final de curs de la Delegació de Catequesi

Dissabte dia 4 de juny, els membres 
d’aquesta delegació i els coordinadors ar-
xiprestals es van reunir amb el bisbe Agus-
tí per fer la valoració del curs que s’està 
acabant. Es va parlar de com s’ha trans-
mès la vivència de l’Any Jubilar als infants 
i famílies de les catequesis. Parlant de la 
transmissió de la fe, el bisbe Agustí co-
mentava que, les “autopistes” que abans 
hi havia (família, escola i parròquia) sovint 
queden reduïdes actualment a la parrò-
quia; via, per tant, que cal saber aprofitar. 
També es va tractar el tema de la formació 
dels catequistes, per estar al dia amb una 
comunitat cristiana que també canvia. El 
repte de la catequesi, més que formar les 
persones per a un determinat sagrament 
és explicar-los el tresor de la fe que ens re-
gala el Déu de la Misericòrdia.

Memòria del curs 2015-2016

Equip de la Delegació:
Sres. Judith Herrera, Rosa Vives, Gna. 

Marta Novallón, Paqui López, Eva Torres i 
M. Isabel Campmany

Coordinadors Arxiprestals:
Sant Vicenç: Eulàlia Salvans. Sant Boi: 

Eva Torres. Garraf: Paquita López. Anoia: 

convocatòria extraordinària, relaci-
onada amb la gestió de crisis (1 de 
juny 2016). 

• Signatura del conveni per a la rea-
lització en equip del Full Dominical 
entre les delegacions de Mitjans de 
Comunicació dels bisbats de Tortosa, 
Lleida, Urgell i Sant Feliu de Llobre-
gat (febrer 2016), que funciona amb 
aquest nou format des de setembre 
2015.

• Acompanyament tècnic al Vicari Ge-
neral pel que fa als contactes amb el 
Pontifici Consell per la nova evange-
lització en relació a la tramesa d’in-
formació per al web www.iubilaeum-
misericordiae.va 

• A cavall entre aquest curs i el següent, 
hi ha el projecte d’un taller d’habili-
tats comunicatives adreçat a preve-
res i diaques, per al mes d’octubre 
2016. 

Dates a destacar calendari 2016-2017
25 d’octubre 2016, de les 9.00 h a les 

14.00 h, Casa de l’Església. Taller d’habi-
litats comunicatives per a preveres i dia-
ques. 

28 maig 2017, Solemnitat de l’Ascensió 
del Senyor, Jornada Mundial de les Comu-
nicacions Socials.

[ ]Catequesi
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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

Jesucrist”. Amb una participació de cap a 
una cinquantena de catequistes.

Oratori per a infants, a càrrec del P. 
Gonçal M. Carbó. Vam comptar amb la par-
ticipació de 20 catequistes que van seguir 
les indicacions de com fer un Oratori per a 
nens petits.

Setmana Catequètica: Organitzen les 
Delegacions de Catequesi de Barcelona, 
Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. Setma-
na del 6 al 9 de juliol de 2015. Hi partici-
paren 25 catequistes de la nostra diòcesi.

XIII Jornades Interdiocesanes de Res-
ponsables de Catequesi, els dies 1 i 2 de 
juliol de 2015.

Ho organitza el SIC. Hi participaren uns 
15 catequistes de la nostra diòcesi.

Jornades de Formació de Catequistes 
a Tortosa els dies 13-15 de novembre: Or-
ganitza el SIC. Amb la participació de 20 
catequistes de la nostra diòcesi.

Coordinadores Arxiprestals: Les que 
s’han constituït i les que segueixen d’altres 
anys es reuneixen amb una periodicitat 
quadrimestral, i ofereixen als catequistes 
de l’Arxiprestat, suport formatiu i són l’en-
llaç amb la Delegació Diocesana. Tenim 
coneixement del bon funcionament de les 
coordinadores de Sant Feliu, Sant Boi, Gar-
raf, Vilafranca i Anoia. Cal de tota manera 
seguir treballant per assolir l’objectiu que 
tots els catequistes de la Diòcesi tinguin 
aquest suport que ens sembla força eficaç.

Participació de la Delegació de Cate-
quesi en activitats a nivell interdiocesà:

• Participació de la delegada de Cate-
quesi de Sant Feliu a la reunió men-
sual del SIC a Barcelona

• Col·laboració en l’organització de les 
Jornades de Formació del SIC

• Col·laboració en l’elaboració de mate-
rials del SIC

M. Assumpció Canals. Bruguers: Antoni Ar-
diaca. Sant Feliu: Judith Herrera. Vilafranca: 
Montserrat Alsina. Montserrat: Gemma Mar-
tín. Piera Capellades: Montserrat Jabalera.

Reunions: Seguim el mateix ritme que 
havíem establert. L’equip de la Delegació 
de Catequesi, una reunió bimensual i amb 
els coordinadors Arxiprestals, una de qua-
drimestral.

Activitats d’àmbit diocesà:
IX Trobada de catequistes i animadors 

d’infants i joves de la diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat. Diumenge 4/10 a Sant Feliu 
de Llobregat. 

Hi són convidats tots els catequistes de 
la Diòcesi. Celebració de l’Enviament.

Conferència a càrrec del bisbe Agustí, 
tot presentant el document “Itinerari edu-
catiu per una acció educativa”, elaborat 
coordinadament per les delegacions de Jo-
ventut, Ensenyament, Família i Catequesi.

Vam comptar amb la participació d’uns 
350 catequistes.

Formació de catequistes:
Els diferents arxiprestats organitzen la 

formació de catequistes segons els seus 
interessos.

Arxiprestat de Sant Feliu: Isabel Camp-
many va oferir dues sessions amb el títol : 
“Com eduquem els valors i les virtuts mo-
rals” tot prenent el model de la pedagogia 
de Jesús sobre “Les Paràboles”, aplicant-
ho al nostre temps. Vam comptar amb la 
participació d’uns 70 catequistes.

Arxiprestat de Sant Vicenç:  Els dies 11 i 
12 de gener el Sr. Juanjo Fernández, peda-
gog i escriptor, va impartir una formació a 
catequistes sobre l’any de la Misericòrdia.

Arxiprestat de Vilafranca: El 18 i 25 de 
gener, Isabel Campmany va fer una for-
mació per als catequistes de l’Arxiprestat 
amb el tema “El catequista testimoni de 
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Memoria del curs 2015-2016

El curs 2015-2016 va començar amb la re-
unió de delegats per planificar el curs. En 
aquesta es va informar als diferents dele-
gats sobre l’Any de la Misericòrdia i el Pla 
Pastoral de la diòcesi 20015-18, accentu-
ant el que fa referència a aquest curs. 

La nostra delegació després d’uns anys 
de treball hem elaborat el document “Cri-
teris i indicacions per al catecumenat”, 
que va ser presentat el 19 de gener d’en-
guany a la casa de l’Església. La raó de 
presentar-se a la casa de l’Església és que 
era un exemple del segon apartat de la 
crida a l’evangelització sobre el “Caràcter 
catecumenal de la catequesi”. 

La nostra delegació ha ofert un itinera-
ri de formació catecumenal que conclou 
a la Parròquia d’origen dels catecúmens 
amb la recepció dels tres sagraments de 
la iniciació cristiana, baptisme, confirma-
ció i eucaristia. El Diumenge 14 de febrer 
van ser incorporats en el llibre dels elegits 
9 catecúmens de les parròquies de Sant 
Boi de Sant Boi de Llobregat, Santa Maria 
de la Geltrú de Vilanova i la Geltrú, Santa 
Maria de Castelldefels, Sant Joan de Sant 
Joan Despí. 

Activitats de la delegació. 
• Trobada al començament de curs a la 

• Col·laboració en la revista “Cateque-
si” que edita el SIC

• Formació de Catequistes a Tortosa : 
Quins valors i virtuts morals es poden 
educar

• Formació a la Setmana Catequètica: 
Els cristians, Testimonis de Jesucrist

• Jornades de delegats de catequesi. 
Participació a jornades del 15 al 17 de 
febrer de 2016, a Madrid. Organitza el 
Secretariado de la Subcomisión Epis-
copal de Catequesis

Aquest any hem donat rellevància a 
l’Any Jubilar de la Misericòrdia en les 
sessions de Catequesi. Amb mitjans pe-
dagògics adients, a tots els arxiprestats 
s’ha impulsat que es realitzessin accions 
educatives destinades principalment als 
infants i a les seves famílies, per tal de fer 
veure accions concretes de misericòrdia 
que tots tenim a l’abast.

Un altre punt que hem treballat a nivell 
de la coordinació arxiprestal ha estat de 
quina manera abordem les trobades amb 
els pares i mares, l’acompanyament a les 
famílies d’una manera ben personal ja que 
ens sembla que cal veure amb especial 
cura aquells que s’acosten a les nostre 
parròquies, i escoltar què és allò que de-
manen i què els podem oferir.

Estem treballant igualment en l’àmbit 
de la formació de catequistes, i en el pro-
jecte d’impulsar un pla de formació que 
s’englobi dins un projecte formatiu que 
es pugui oferir a tots els catequistes de la 
Diòcesi.

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

Concurs Bíblic de Catalunya

El dissabte dia 21 de maig va tenir lloc a 
totes les diòcesis amb seu a Catalunya 
(excepte a la de Lleida, que va ser el 26 
de maig), el lliurament de premis del XXXI 
Concurs Bíblic de Catalunya que organitza 
el Grup Avant de Terrassa de la Federació 
de Cristians de Catalunya. Enguany hi han 
participat 61.708 infants i adolescents de 
tot Catalunya entre escoles i parròquies, 
en les diverses modalitats: concurs bàsic, 
concurs de redacció, concurs de dibuix, 
concurs informàtic i concurs inicial. A la 
Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobre-
gat es van lliurar els records i premis als 
participants i escoles de la nostra diòcesi.

En canvi, el lliurament de premis en la 
categoria d’universitaris es va fer dime-
cres 18 de maig, a la Sala de Cinema de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Els 
premiats en aquesta edició han estat: 1r 
premi: Pau Cardoner; 2n: Estel López, i 3r: 
Sergi Reina. Tots tres, estudiants universi-
taris en les diverses Universitats i Facul-
tats de Catalunya. Els membres del jurat 
van ser Rodolf Puigdollers, Javier Velasco-
Arias i Antoni Pou; aquests dos últims són 
membres del Secretariat d’Animació Bíbli-
ca de la Pastoral de la nostra diòcesi.

Casa de l’Església amb els diferents 
delegats diocesans de la diòcesi. 

• Reunions amb l’equip de la delegació 
per preparar el material “Criteris i in-
dicacions per al catecumenat”. 

• Reunió amb el Sr. bisbe per presentar-
li l’esborrany del document “Criteris i 
indicacions per al Catecumenat”.

• Trobada de formació amb els mos-
sens de la diòcesi per a presentar el 
material “Criteris i indicacions per al 
catecumenat”. 

• Participació en la reunió de delegats 
de Catalunya del servei diocesà del 
catecumenat.

• Reunió amb l’equip de la delegació 
per a preparar el ritu de l’elecció. 

• Trobada a Madrid dels diferents ser-
veis diocesans al catecumenat en les 
diòcesis d’Espanya. 

• Ritu de l’elecció. Primer recés a la 
casa de l’Església; recepció del ritu 
d’ingrés al catecumenat dels can-
didats que no l’havien rebut a les 
parròquies, i catequesis. Després a 
la catedral dins de la missa del I de 
Quaresma, l’elecció de nou catecú-
mens. D’aquests, sis de la parròquia 
de Sant Boi de Sant Boi de Llobregat, 
dos de Sta. Maria de Castelldefels, un 
de la parròquia de Sant Joan de Sant 
Joan Despí, un de la parròquia de 
Santa Maria de la Geltrú de Vilanova 
i la Geltrú. 

• Baptisme, confirmació i eucaristia a 
les Parròquies respectives en la vetlla 
pasqual, diumenges de Pasqua i Pen-
tecosta. 

• Reunions de treball amb l’equip de la 
delegació per preparar les catequesis 
del precatecumenat. 

[ ]Ensenyament
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9 ... A les missions de Makary i Blango-

ua s’educa, es formen noves generacions 
d’infants i joves, nens i nenes. Les escoles 
continuen obertes, i malgrat que molts han 
marxat de Blangoua, estan plenes. Aques-
ta és la nostra millor arma, la més potent 
i la més robusta. Educar, donar futur, no 
sucumbir. Estem molt orgullosos de tots 
els qui fan possible que les escoles conti-
nuïn obertes. El professors, els infants que 
vénen, els pares que els envien, l’església 
diocesana de Yagoua.

En aquests temps difícils hem de saber 
de quin bàndol estem. Amb l’educació o 
la barbàrie, amb el futur o amb el passat, 
amb la llibertat o amb la submissió.

Per això us demano que continueu 
ajudant que les escoles estiguin obertes. 
Aquest any hem fet un gran esforç amb 
el refugiats, i davant la urgència del seu 
patiment, hem enviat més del doble que 
enviem cada any. Als trenta mil euros, n’hi 
vàrem afegir quaranta mil. La nostra opció 
ha estat ajudar els refugiats sense deixar 
de banda les escoles. Els nostres recursos, 
o sigui, les vostres quotes i ajudes no aug-
menten gaire, i les escoles demanen més. 
La misèria que s’imposa a la regió deixa 
moltes famílies sense recursos, sense po-
der pagar la petita quota escolar...

• Diocesans a l’Amèrica
- Calama, Xile. 
Tres missioners diocesans hi treballen. 

Mn. Enric Olivé fou encarregat pel papa, 
des del juny del 2014, de la diòcesi de Sant 
Joan Baptista de Calama com a Adminis-
trador apostòlic.

Hem pogut veure fotografies amb Mn. 
Enric Olivé a la catedral de la diòcesi de 
San Juan Bautista, presidint l’obertura de 
la porta jubilar de la Misericòrdia el de-

Memòria de la delegació 

En aquesta memòria les Delegacions de 
Missions i Direccions Diocesanes de les 
Obres Missionals Pontifícies de la Provín-
cia Eclesiàstica de Barcelona resumim les 
diferents activitats que fem per tal de pro-
moure l’esperit missioner universal en les 
nostres diòcesis. Us informem de la vida 
i necessitats de l’Església en els territoris 
de missió i en les Esglésies joves amb les 
quals cooperem. Convidem a ajudar-les, 
en els aspectes espiritual, material i per-
sonal. Volem desvetllar les nostres comu-
nitats perquè prenguin les seves respon-
sabilitats vers els immigrants no cristians. 
Per això hem de crear llocs de diàleg, de 
mutu testimoni de fe, de recerca sincera i 
humil de la Veritat. També ho volem com-
partir senzillament cada any amb els “nos-
tres” missioners.

Agraïm a les parròquies, col·legis, reli-
giosos, religioses, particulars, etc. l’esforç 
econòmic que fan any rere any. Així els 
missioners podran seguir realitzant la seva 
tasca pastoral, social i educativa.

• Cooperació amb l’Àfrica. 
L’ONG Makary-Blangoua.
Ens deia Mn. Miquel Àngel Perez, que 

fou missioner al nord Camerun:

[ ]Missions
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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

del curs escolar. Els més petits d’Aventura 
l’esmenten molts dies, ja que a ells sobre-
tot es va dedicar, ensenyant-los geografia i 
reforçant la lectura, que aquest curs molta 
falta ens fa. Gràcies Eli per voler compartir 
amb tots el que ha significat per a tu RD.

“Mai no havia fet una experiència en un 
país dels que s’anomenen en vies de des-
envolupament, però haver anat a 7800 
km de casa, de moment ja m’ha servit per 
descobrir que els binomis i antònims que 
havia incorporat inconscientment durant 
anys no són tan clars com em pensava i, 
fruit d’això, s’ha produït en mi algun xoc 
mental: Riquesa vs. pobresa, ajuda enfront 
del paternalisme, innocència o pilleria, ex-
trovertit o superficial, claredat evangèlica i 
dificultat de posada en pràctica… Cada dia 
que passa m’adono que tots estem mode-
lats culturalment i al llarg de la vida hem 
anat creant pilars que composen una zona 
de confort”».

• Estadística dels missioners lligats a la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 

sembre de 2015, acompanyat de diaques i 
preveres, amb Mn. Jordi Jorba. La Mª Rosa 
Olivé col·labora a la catequesi diocesana.

- Tiraque, Bolívia. 
Durant l’any 2015 han seguit treballant 

a Cochabamba (Bolívia) la família de missi-
oners laics, de Torrelles de Llobregat. Són 
el David i la Cristina, amb el seus petits, 
Damià i Cèlia. 

Estan a la vila de Tiraque, dins la mun-
tanya de la mateixa arxidiòcesi. Donen un 
cop de mà a la parròquia i a les activitats 
educatives de la comarca muntanyenca. 

- Sabaneta, República Dominicana
Llegim al blog d’aquests laics, el Roger 

i la Maria:
«Elisenda. Amiga des de fa anys del Ro-

ger i ja després també de la Maria, va de-
cidir venir a viure per aquestes contrades 
un mes i mig. Va venir en pla voluntari, va 
treballar de valent les primeres setmanes 

Laics /ques Religioses Religiosos Prev. Diocesans Total

Àfrica - 4 - 4

Amèrica 7 3 5 1 16

Àsia - 1 -  1

Europa - 1 -  1

Total 7 9 5 1 22
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9 El Projecte Raquel té els seus orígens 

als Estats Units, on va començar fa més de 
20 anys. Actualment està present en molts 
països de tot el món i en moltes diòcesis 
d’Espanya.

Projecte Raquel de Sant Feliu està cons-
tituït per voluntaris de diverses parròquies 
de la diòcesi. Es tracta d’una xarxa de sa-
cerdots, psicòlegs i persones acollidores, 
especialment formades per a oferir una 
atenció individualitzada a les dones i als 
homes, després d’un avortament. Al seu 
organigrama hi ha un prevere com a con-
siliari, Mn. Juan Antonio Vargas; un matri-
moni coordinador, Rut Sales i Ferran Gon-
zález; un grup de consellers, persones que 
s’han format per poder acompanyar en el 
camí de guarició dels qui demanin aquest 
servei i, un equip de suport i pregària en el 
qual tots estan convidats a participar amb 
la pregària.

Projecte Raquel està pensat per acollir 
persones amb diferents nivells de fe. Va bé 
per a totes les edats i no importa quant de 
temps fa que va passar. Es realitza en 10 
sessions, un cop per setmana, individual-
ment amb una persona acollidora i en un 
ambient de discreció total. L’objectiu del 
Projecte Raquel és més que un assessora-
ment psicològic, és ajudar la persona a re-
conciliar-se amb ella mateixa, amb el seu 
fill i amb Déu.

Contacte: 629803276 – projectera-
quel@bisbatsantfeliu.cat–www.proyecto-
raquel.com

Presentació d’Amoris Laetitia als agents 
de pastoral familiar de la diòcesi

Sant Feliu de Llobregat 7-5-2016

El passat dissabte 7 de maig a la tarda, 
el bisbe Agustí va presentar l’exhortació 
apostòlica aturant-se en els punts que 
tracten la necessitat d’una bona prepara-
ció al matrimoni i, en aquesta línia, va re-
cordar les Orientacions per a l’acolliment 
de promesos que els bisbes de la CET van 
aprovar fa alguns anys.

La sessió va acabar amb un intercanvi 
d’experiències i reflexions en referència a 
la proposta de Amoris Laetitia i es va acor-
dar continuar treballant sobre els seus 
continguts en properes reunions.

Projecte Raquel en marxa

Sant Feliu de Llobregat 9-6-2016

Ofereix una atenció individualitzada a les 
dones i als homes després d’un avorta-
ment.

Comença a funcionar a la diòcesi una 
nova iniciativa de la Delegació de Família i 
Vida, per ajudar les persones que han viscut 
o han estat afectades per un avortament, 
sigui quin sigui el grau de participació. 

[ ]Família i Vida
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Memòria del curs 2015-2016

L’activitat principal del curs ha estat la VI Tro-
bada d’animadors de la litúrgia, que va tenir 
lloc a la Casa de l’Església el 14 de novembre 
amb la participació de prop de 160 persones 
vingudes de 34 parròquies de tots els arxi-
prestats del bisbat. Es va reflexionar sobre 
el tema “La litúrgia com a espai de miseri-
còrdia”, en ocasió de l’immediat Any Jubilar 
convocat pel papa Francesc. La part principal 
va ser la ponència de la religiosa Núria Caüm 
i Aregall, llicenciada en Teologia i professo-
ra en diverses institucions acadèmiques de 
l’Església; a continuació hi va haver diàleg. 
La trobada també va incloure l’assaig de 
l’Himne oficial de l’Any Jubilar, i diverses in-
formacions sobre els materials i subsidis per 
treballar a les parròquies, com per exemple 
la col·lecció de cartells que edita el Centre de 
Pastoral Litúrgica de Barcelona. 

Altres aportacions de la nostra delega-
ció en aquest curs han estat:

- Referents a l’Any Sant de la Misericòr-
dia:

- Preparació de la celebració d’inaugu-
ració, el diumenge 13 de desembre a 
la catedral.

- Informacions als preveres, tant en les 
reunions com a través de correus 
electrònics.

Jornada “pro orantibus”

El 22 de maig 2016, solemnitat de la San-
tíssima Trinitat, celebrem aquesta Jorna-
da: un dia perquè el poble cristià prengui 
consciència, valori i agraeixi la presència 
de la vida contemplativa. El lema d’aquest 
any, en consonància amb l’Any de la Mise-
ricòrdia és: “Contempleu el Rostre de la 
misericòrdia”. En aquesta Jornada “és just 
i necessari” que preguem per les persones 
contemplatives, que girem la mirada i el 
cor als seus monestirs i demanem per les 
seves intencions.

[ ] [ ]Vida consagrada Pastoral 
sacramental i 
Litúrgia
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9 ta el nostre calendari: la memòria de 

Sant Felip Neri, que nosaltres teníem 
com a lliure el 27 de maig (per causa 
de la solemnitat de la Dedicació de la 
catedral el 26 de maig), simultània a la 
memòria lliure, el mateix dia, de sant 
Agustí de Canterbury i del beat Josep 
Tous, ha estat traslladada al dia 28 de 
maig, com a memòria obligatòria, ja 
que es considera que les memòries 
obligatòries de l’Església universal 
no poden ser rebaixades en els calen-
daris litúrgics propis, sinó en tot cas 
traslladades. Pel que fa a la memòria 
obligatòria per a tot Espanya del 6 de 
novembre (sants i beats màrtirs del 
segle XX), finalment se celebrarà amb 
el títol “Sants Pere Poveda, prevere, i 
Innocenci de la Immaculada, prevere, 
i companys, màrtirs”, si bé a l’oració 
hi haurà la possibilitat que a cada di-
òcesi es digui en primer lloc el nom 
d’algun dels màrtirs propis del lloc.

De cara al proper curs, estem ja pre-
parant la VII Trobada d’animadors de la 
litúrgia, que tindrà lloc el dissabte 5 de no-
vembre, i que consistirà en la presentació 
i aprofundiment del document “Evange-
litzats per la litúrgia, enviats a renovar el 
món amb misericòrdia”, que han publicat 
els bisbes de Catalunya amb motiu del 
centenari del I Congrés litúrgic de Mont-
serrat i de l’Any Sant de la Misericòrdia. El 
document fa un bon resum de l’experièn-
cia de renovació litúrgica a casa nostra en 
els darrers anys, i al final dóna unes pistes 
o reptes de cara al futur. El ponent serà 
mossèn Joan Baburés, delegat de litúrgia 
de Girona i membre de la Comissió Inter-
diocesana de Litúrgia de la Conferència 
Episcopal Tarraconense.

- Elaboració de materials: fitxa de pre-
sentació general de l’Any Jubilar, llis-
ta dels temples jubilars de totes les 
diòcesis de Catalunya, celebració pe-
nitencial per a les parròquies, model 
de celebració del jubileu (per a les 
parròquies que peregrinen a un tem-
ple amb porta santa)...

- Celebracions diocesanes en la prepa-
ració de les quals ha participat la de-
legació: ordenació diaconal d’Albert 
Manich, missa crismal, confirmacions 
d’adults.

- Enviament per correu electrònic de 
pregàries dels fidels per afegir als for-
mularis de la missa dominical sobre 
qüestions d’actualitat: pels refugiats, 
pels atemptats a Brussel·les i Pakis-
tan, per la visita del papa a Lesbos, 
pels terratrèmols al Japó i Equador, 
per Ucraïna (amb ocasió de la col-
lecta promoguda pel papa), per la 
nostra diòcesi en la festa de la Mare 
de Déu de Montserrat, pels preveres 
en ocasió del Jubileu dels sacerdots 
a Roma...

- Formació per a diaques (dos dis-
sabtes al matí del mes d’octubre), 
també algunes sessions de formació 
al Seminari (per a seminaristes en 
etapa diaconal i per als candidats al 
diaconat), assessorament a preveres 
i parròquies sobre celebracions con-
cretes...

- S’ha fet un seguiment sobre la nova 
edició de la Litúrgia de les Hores, col-
laborant en la traducció d’algun text 
nou i en la revisió tipogràfica. I espe-
cialment referent al calendari litúrgic 
propi de la nostra diòcesi. En aquest 
sentit, cal tenir present que s’ha fet 
una modificació d’una data que afec-
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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

(nens i nenes) de la diòcesi van tornar als 
seus llocs d’origen disposats a continuar 
servint l’altar i les celebracions litúrgiques 
amb la mateixa misericòrdia del Pare.

Els escolans, pelegrins de la Misericòrdia 
a Montserrat

Una vintena llarga d’escolans de la diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat van peregrinar 
el 14 de maig passat a Montserrat amb 
motiu del Jubileu Extraordinari de la Mise-
ricòrdia. Nois i noies procedents de Sant 
Vicenç dels Horts, Sant Joan Despí, El Prat 
de Llobregat, Ordal i Hostalets de Pierola, 
van viure una intensa jornada d’amistat i 
pregària, acompanyats de diversos cape-
llans i dels seminaristes de la diòcesi. Se-
guint les petjades del fill pròdig, després 
d’una pregària inicial al monestir de Santa 
Cecília presidida pel bisbe Agustí, la comi-
tiva va iniciar l’ascens cap a la muntanya 
santa, a la recerca del Pare Misericordiós. 
Ja a la basílica i abans de travessar la porta 
santa, els va rebre el P. Joan Maria Mayol, 
rector del santuari, i els va dur fins al cam-
bril de la Mare de Déu. Amb la delicadesa i 
atenció pròpies dels fills de sant Benet, el 
P. Joan Maria va explicar en un llenguatge 
molt planer el sentit de l’Any Jubilar i la be-
nedicció que suposa poder travessar ple-
gats la Porta Santa de Montserrat. La jor-
nada es va tancar amb un àpat fratern i al-
guns jocs, abans de cantar i ballar plegats 
“l’hora dels adéus”. Amb les cames cansa-
des, però amb el cor alegre, els escolans 

[ ]Pastoral
vocacional
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9 d’Ecumenisme del Bisbat de Sant Feliu.

15 d’octubre 
Per aquest motiu el Pastor Felip Car-

mona va fer una pregària d’homenatge, 
senzilla, breu i emotiva recordant la mútua 
amistat entre ells. 

• Trobada interconfessional de comen-
taristes bíblics del blog – Ermita de Bru-
guers de Gavà

Dissabte 7 de novembre de 2015 a les 
11.00 h

Reflexions i posada en comú d’aquest 
treball en equip cercant possibles camins 
per millorar els comentaris bíblics. 

• Paella Ecumènica a Terrassa – Esglé-
sia Evangèlica Unida i Delegació d’Ecume-
nisme de Terrassa.

Dissabte 14 de novembre de 2015.
Treballant diferents temes en grups. 

S’acaba al menjador amb un àpat fratern.

• Primera reunió de la Comissió Interdi-
ocesana d’Ecumenisme i Relacions Inter-
religioses de les Diòcesis de Catalunya i 
les Illes.

Dimarts 17 de novembre de 2015 a les 
11.00 h – Parròquia Sant Pau del Camp

Preparar conjuntament la propera Set-
mana de Pregària per la Unitat dels Cristi-
ans (18-25 gener de 2016)

• Trobada de pregària del Grup de Bíblia 
Ecumènic amb la comunitat parroquial de 
Sant Pere de Gavà.

Dissabte 28 de novembre de 2015 a les 
17,30 h.

La pregària va estar centrada en un 
tema: Nadal i Parusia (Celebrem la teva 
vinguda, esperem el teu retorn). 

Memòria del curs 2015-2016

• Trobada del Sr. bisbe Agustí Cortés 
amb la nova Delegada d’Ecumenisme de 
l’Església Evangèlica de Catalunya, Pasto-
ra Marta López, a la Casa de l’Església.

Dimarts 15 de setembre de 2015 a les 
17.00 h. 

Intercanvi i col·loqui de la situació actu-
al del diàleg ecumènic i interreligiós. 

• V Memorial Cassià Just – Palau de la 
Generalitat

Dijous 8 d’octubre de 2015
Guardó a l’Associació UNESCO per al 

Diàleg Interreligiós, dinàmica inclusiva i 
promoció de la dona. 

• Consell Interreligiós de Terrassa – Ma-
sia Freixa

Dimecres 14 d’octubre de 2015 a les 
19.00 h.

Celebració del cinquè aniversari 
d’aquesta entitat. Aquest Consell està for-
mat per l’Església Catòlica, Consell Evan-
gèlic de Catalunya, Església de Jesucrist 
dels Sants dels Darrers Dies, Comunitat 
Bahai i la Comunitat Musulmana. 

• Primer aniversari del traspàs de Mn. 
Lluís-Anton Armengol, primer Delegat 

[ ]Ecumenisme



2 2 9

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

9

D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

• Setmana Mundial de l’Harmonia Inter-
confessional- Palau de la Generalitat.

Dijous 4 de febrer a les 19,30 h.
Presidit pel M. Hble. Sr. Carles Puigde-

mont, president de la Generalitat de Cata-
lunya. Hi són convidats els principals re-
presentants de les diferents religions que 
conviuen en el territori. 

• Segona reunió de la Comissió Interdi-
ocesana d’Ecumenisme i Relacions Inter-
religioses de les Diòcesis de Catalunya i 
les Illes.

Dimarts 9 de febrer de 2016 a les 11.00 h – 
Parròquia Sant Pau del Camp.

Valoracions generals de la Setmana de 
Pregària per la Unitat dels Cristians.

• Ponència a la Sala Pere Tarrés del Se-
minari de Barcelona: Misericòrdia i Ecume-
nisme.

Dilluns 29 de febrer de 2016 a les 18,30 h 
– A càrrec de Mn. Xavier Artigas DP.

Organitza l’Associació d’Antics Alumnes i 
Amics de l’ISCREB. 

• Trobada ecumènica a l’església de 
Sant Francesc d’Assís de Vilafranca del Pe-
nedès.

Dissabte 30 d’abril de 2016 a les 10,30 h.
Es constitueix el Grup Estable de Diàleg 

i Consell Ecumènic. Òrgan consultiu, in-
dependent, que acompanya la Delegació 
d’Ecumenisme amb l’objectiu de realitzar 
accions conjuntes en el camp del diàleg 
ecumènic. 

• Entrevista dels Delegats d’Ecumenis-
me de Catalunya amb Mons. Jaume Pujol a 
l’Arquebisbat de Tarragona.

Dilluns 30 de maig de 2016 a les 12.00 h.
Es fa la petició formal dels Delegats, 

• Ponència a la Sala Capitular de la Ca-
tedral de Terrassa: Ecumenisme i Miseri-
còrdia.

16 de gener de 2016 a les 17,30 h.
A càrrec de Mn. Xavier Artigas DP, fent 

el contrapunt la Pastora Evangèlica Ruth 
Giordano.

• Setmana de Pregària per la Unitat dels 
Cristians (18-25 de gener de 2016)

Proclameu la grandesa del Senyor (cf. 
1Pe 2, 9)

Divendres 22 de gener a les 19.00 h a la 
Catedral de Sant Feliu de Llobregat, presi-
dida pel Sr. bisbe Agustí Cortés. Van parti-
cipar a la cerimònia: Pastora Marta López 
Ballalta, Delegada de l’Església Evangèlica 
de Catalunya, P. Constantí Toader, Prevere 
ortodox, Patriarcat de Romania, P. Diaca 
José Santos, Patriarcat de Sèrbia, Mn. Joan 
Pere Pulido, Secretari General i Canceller, 
la Delegació d’Ecumenisme del Bisbat de 
Sant Feliu (Mn. Xavier Artigas DP, Delegat 
i Mn. Genís Sans DP, Secretari) i altres pre-
veres i diaques de la Diòcesi. 

La Coral Masquefa, com cada any va 
amenitzar la trobada amb els seus cants. 

Dissabte 23 de gener de 2016 – Missa 
a l’església de Sant Pere de Gavà, amb la 
participació del Cor de Cant Gregorià de 
Gavà. Es va pregar per les diferents con-
fessions cristianes, amb himnes i càntics 
evangèlics, ortodoxos i catòlics. 

Diumenge 24 de gener a les 18.00 h a 
l’església de Sant Francesc d’Assís de Vila-
franca del Penedès, vetlla de pregària, dins 
de la Setmana per la Unitat dels Cristians. 
L’acte va estar presidit per Mn. Jaume Ber-
doy, Vicari General i Rector de la Basílica 
de Santa Maria de Vilafranca, assistit per 
Mn. Genís Sans, secretari de la Delegació 
d’Ecumenisme.
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Tancament del curs de formació continu-
ada per a diaques, en l’eix de la Paraula

L’anàlisi narrativa ha estat l’element que 
ha acompanyat el coneixement de l’Evan-
geli de Lluc i l’aplicació pastoral.

A la Casa de l’Església, tingué lloc la 
cloenda del curs de formació continuada 
2015/2016 corresponent a l’eix de a Pa-
raula.

La formació continuada dels diaques és 
un requeriment per al creixement en els di-
versos aspectes de la teologia, incidint en 
l’espiritualitat i la pastoral, de la mateixa 
manera que ho és per als preveres.

La voluntat de la formació continuada 
va més enllà d’un requeriment normatiu 
expressat en diversos documents relaci-
onats amb el diaconat. Com a ministres 
ordenats al servei de la Paraula, de la 
Caritat i de la Litúrgia, la sacramentalitat 
necessita de cada diaca, la força renovada 
de l’Esperit per tal de ser capaços de trans-
cendir la vivència de Déu, en l’interior de 
cadascú, portant-la a totes les realitats on 
el diaca exerceix la seva vida.

L’ordenació diaconal, (com la presbite-
ral i l’episcopal) no és un moment puntual, 
que remarca l’estat clerical, -que ho és-, 
això és una tremenda insignificança, si no 
som capaços d’advertir que l’empremta 

que s’activi la Comissió Interdiocesana 
d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses 
de la Conferència Episcopal Tarraconense. 

• Cristians per Terrassa – Medalla de 
reconeixement al mèrit ecumènic al Pare 
Joan Botam i Casals, President del Centre 
Ecumènic de Catalunya.

Divendres 3 de juny de 2016 – Auditori 
de l’Església Evangèlica Unida.

• Breu valoració general del curs:
Es veuen escletxes de llum força espe-

rançadores. Convé anar sense presses, 
però guaitant camins raonables de diàleg 
per seguir avançant. El territori de la nos-
tra Diòcesi és complicat, però s’intueixen, 
com dic, mirades que volen copsar un re-
trobament, per treballar conjuntament.

[ ]Diaconat
permanent
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Després de la intervenció de la profes-
sora del curs, el va cloure Javier Velasco, 
qui glossà la importància de transmetre 
adequadament la Paraula a la comunitat 
cristiana.

Per això, va remarcar la importància del 
diaca com a “servidor de la paraula”, res-
saltant-ne els aspectes citats a la 1ª carta 
a Timoteu i al llibre dels Fets dels Apòstols, 
de la reflexió dels quals hi remarcà alguns 
aspectes en relació als diaques, sobre la 
Paraula:

- Enamorats de la Paraula de Déu.
- Entusiastes de la proclamació.
- Tenir la Paraula de Déu en la lectura 

diària.
- Necessitat de compartir la Paraula de 

Déu.
També remarcà la necessitat de domi-

nar una bona exegesi, cosa imprescindible 
perquè hi hagi una bona pastoral.

Després de comentar algunes resse-
nyes i qüestions a tenir en compte en els 
textos bíblics, va convidar els diaques per-
què en cada comunitat cristiana hi hagi un 
grup d’estudi bíblic, disposat a treballar la 
Paraula de Déu.

El Delegat diocesà per al diaconat, va 
agrair l’esforç realitzat per l’ISCREB, en la 
persona de la Cap d’Estudis, Núria Caüm, 
també de la professora Maria Lluïsa Me-
lero i de Javier Velasco, que el va cloure. 
Sense oblidar l’esforç dels diaques que hi 
han participat.

sacramental rebuda és dinàmica, en una 
progressió que s’expressa i es renova, 
cada dia, -de manera joiosa-, malgrat les 
dificultats, les boires i les pedres d’enso-
pec que també trobem en la vida. Aquí és 
on rau la necessitat de la formació, “aju-
dar-nos a esvair boires i pedres d’enso-
pec”.

L’eix de la Paraula ens ha aportat 
aquest curs als diaques de la diòcesi, a 
l’aprofundiment de la “Narrativa de Lluc”, 
gràcies al curs “on line” realitzat per l’IS-
CREB i que ha estat confiat a la germana 
Maria Lluïsa Melero, amb qui en les dues 
etapes del curs, hem treballat:

- L’aprofundiment en l’obra llucana i els 
recursos fonamentals per accedir-hi.

- El coneixement de l’anàlisi narrativa 
en la recerca de les claus dels relats 
evangèlics.

- L’aplicació de l’anàlisi narrativa a una 
selecció de textos lucans.

- L’aplicació de la síntesi exegètica a la 
realitat pastoral.

En la seva intervenció la professora va 
repassar els conceptes de l’anàlisi narra-
tiva, especialment del model del narrador 
bíblic, de la trama, del temps, i dels perso-
natges. Com experiència viscuda compar-
tida en el curs va destacar-ne l’encontre 
amb el Jesús històric, amb concrecions del 
lloc, temps, personatges,  una experiència 
cabdal de la tendresa de Jesús. S’hi va des-
tacar la presència de les dones i una cristo-
logia que no es basa en declaracions, sinó 
més aviat en experiències. Fent un segui-
ment del curs, s’hi ha fet present la mise-
ricòrdia de Jesús, esmentant-ne algunes 
perícopes de la infància de Jesús, la viuda 
de Naïm, la samaritana, el bon samarità, el 
fill pròdig..., finalitzant amb “la missió de 
Jesús” Lc 4, 16-30.
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9 • Càritas Espanyola, ha fet públic un nou 

informe, sobre la situació de la Frontera Est. 
• El passat mes de març, els Bisbes 

Catalans, van fer pública una nota sobre 
l’acolliment als refugiats. 

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

Es fa pública la Memòria 2015 de Càritas 
Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Més de 47.000 persones s’han beneficiat 
de l’acció de Càritas a les comarques de 
l’Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf i part 
de l’Anoia.

Amb motiu del dia de Corpus, que es 
celebra avui 26 de maig, Càritas Diocesa-
na de Sant Feliu de Llobregat fa pública la 
seva memòria social, que recull l’acció de 
les diferents Càritas de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat (Alt Penedès, Baix Llo-
bregat, Garraf i part de l’Anoia).

S’ha comptat amb el suport de més 
de 1.000 voluntaris, socis i diversos col-
laboradors, que han fet possible que Cà-
ritas pugui estar al costat de les persones 
que més ho necessiten.

5è Comunicat de la Mesa coordinada per 
Càritas 

Sant Feliu de Llobregat, 13-5-2016

Benvolguts/des
Us fem arribar un nou comunicat amb 

les últimes informacions que hem anat 
rebent referents a la situació actual de la 
crisi dels refugiats. L’acord entre la UE i 
Turquia, suposa una decisió sense prece-
dents, que significa una vulneració clara 
dels drets i la llibertat de les persones: 
Aquest fet ha mobilitzat una part impor-
tant de l’Església i de la resta de la socie-
tat, per denunciar aquesta situació.

• Les entitats d’acció social de l’Es-
glésia que treballen amb refugiats immi-
grants -càritas, CONFER, el Sector Social 
de la Companyia de Jesús i Justícia i Pau- 
van enviar, el passat 3 de maig, una carta 
als eurodiputats espanyols, denunciant 
l’acord entre la UE i Turquia, la vulneració 
dels drets que significa i el fet que no s’ha-
gi debatut en el Parlament Europeu. 

• El parlament de Catalunya, va aprovar el 
passat 5 de maig una moció, en què es com-
prometia a acollir un mínim de 4.500 perso-
nes refugiades en els propers dos anys, així 
com denunciava la vulneració dels drets hu-
mans que suposa l’acord entre UE i Turquia. 

[ ]Càritas
diocesana
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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

i l’economia solidària, de la lluita pel dret 
a un habitatge digne i amb costos que pu-
guin ser assumibles per a les persones. Es 
té el compromís de crear una nova empre-
sa d’inserció per facilitar els processos de 
reincorporació al món laboral de les per-
sones, fer un treball intensiu amb la infàn-
cia i l’adolescència, per poder-los donar 
suport en la cobertura de les necessitats 
més bàsiques, però també poder donar 
suport en aprenentatge i estudis. S’ha po-
gut constatar la preocupació per garantir 
un bon nivell d’estudis a aquests infants, 
amb l’augment de sol·licituds i les llistes 
d’espera que Càritas té en els diferents 
reforços educatius. L’educació i la forma-
ció esdevenen factors que generen més 
oportunitats de futur per als infants, i per 
aquest motiu és una de les prioritats de 
Càritas.

El sistema d’impostos i prestacions de 
l’estat és dels més ineficaços en redistri-
bució de rendes de tota la UE. Si, a més, hi 
sumem un estat del benestar i unes políti-
ques socials debilitades, ens trobem amb 
la necessitat de poder reclamar a les ad-
ministracions unes polítiques que tinguin 
més en compte la dignitat i els drets de 
les persones. Cal un sistema de polítiques 
redistributives i socials que aconsegueixi 
reduir les desigualtats, una major inversió 
en educació, un sistema de prestacions 
universals per donar suport real a les fa-
mílies i unes polítiques d’habitatge que en 
garanteixin l’accés i donin estabilitat a les 
famílies.

Durant el 2015, més de 47.000 perso-
nes s’han beneficiat de l’atenció que ha 
desenvolupat Càritas a la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat. Amb la voluntat que 
les persones estiguin en el centre de les 
nostres accions, s’han pogut destinar més 
esforços i recursos en el seu acompanya-
ment i en els seus processos d’inserció, 
des d’una visió integral de la persona, amb 
una intensitat més elevada i en un espai 
de temps més prolongat. 

El 45% dels beneficiaris que s’han atès 
tenen entre 30 i 45 anys, persones sense 
feina o feines precàries que no els perme-
ten poder afrontar les despeses per cobrir 
les seves necessitats bàsiques. Si aques-
tes famílies tenen fills, la situació encara 
esdevé de més risc, i es converteix el fet 
de tenir fills, en un dels principals factors 
d’exclusió. Aquests infants reben indirec-
tament els efectes d’aquesta situació de 
precarietat, que sumades a unes políti-
ques basades en la immediatesa, ens po-
sen enfront d’un escenari no gaire encorat-
jador, de risc de transmissió intergeneraci-
onal de la pobresa. És a dir, els infants que 
han viscut en famílies en situació d’exclu-
sió tenen un risc més elevat de viure una 
situació similar quan siguin adults.

El fet de disposar de treball, durant molt 
de temps, ha estat un element d’inclusió, 
garantia de poder cobrir les necessitats 
bàsiques per a la subsistència, però en 
l’actualitat podem constatar que el treball 
ja no és garantia d’estabilitat. La precari-
etat laboral, els baixos salaris i els preus 
de l’habitatge, han fet que moltes perso-
nes, malgrat disposar de feina, no puguin 
afrontar les càrregues familiars.

Des de Càritas es planteja, com a pri-
oritari, poder treballar i acompanyar les 
persones en l’àmbit de la inserció laboral 
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9 ment amb el Catecisme es presentarà la 

proposta d’itineraris catequètics que ha 
elaborat el Secretariat Interdiocesà de Ca-
tequesi (SIC) per encàrrec dels bisbes de 
la Tarraconense.

A més, com en ocasions anteriors incor-
porem dos cursets específics destinats a la 
pastoral d’adolescents i joves que anima-
ran membres de les Delegacions diocesa-
nes de Pastoral de Joventut.

Tots coneixem prou bé la necessitat i 
el valor de la formació, com també poder 
compartir experiències i dificultats amb 
altres, animar-se mútuament, etc. Per tot 
això us agrairem que informeu d’aquesta 
oferta formativa als catequistes de la vos-
tra parròquia o centre catequètic i els ani-
meu a participar-hi, i, si és el cas, ajudant-
los subvencionant econòmicament la seva 
participació.

Restem a la vostra disposició en tot allò 
que us puguem ajudar i servir en l’àmbit 
catequètic.

Cordialment us saludem,

Mn. Enric Termes, delegat diocesà de Barcelona
Sra. M. Isabel Campmany, 

delegada diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Mn. Santiago Collell, delegat diocesà de Terrassa

Carta de les delegacions diocesanes de 
catequesi als rectors i preveres responsa-
bles de la catequesi 

Barcelona, 17-5-2016

Benvolguts,
Amb aquestes ratlles us adjuntem el 

programa de la Setmana Catequètica 
2016, iniciativa de formació per als cate-
quistes, que organitzen conjuntament les 
Delegacions diocesanes de Catequesi de 
la Província Eclesiàstica de Barcelona, i 
que tindrà lloc, si Déu vol, de l’11 al 15 del 
proper mes de juliol, a l’edifici del Semina-
ri Conciliar de Barcelona.

Donada la bona acollida de l’any passat 
tornem a oferir tres horaris diferents de 
cursets, un al matí i dos a la tarda. Cada 
curset té una durada de deu hores, amb 
dues hores diàries de dilluns a divendres. 
El/la catequista pot realitzar un curset al 
matí i un altre a la tarda, dos a la tarda, o 
bé venir només al matí o a la tarda.

Entre els cursets cal destacar el dedicat 
a la presentació del nou Catecisme “Testi-
monis del Senyor”, adreçat als nois i noies 
de 10 a 15 anys. Els nostres bisbes l’han 
implantat com a Catecisme oficial per a la 
catequesi d’aquestes edats, amb decret 
datat en la diada de Pentecosta. Junta-

[ ]Província 
Eclesiàstica 
de Barcelona
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D o c u m e n t s

Els bisbes han aprovat el Decret d’im-
plantació del Catecisme “Testimonis del 
Senyor”, que, a partir del proper 1 de se-
tembre serà el Catecisme oficial per a la 
iniciació a la vida cristiana dels nois i no-
ies a partir dels 11 anys, a les deu Diòcesis 
catalanes. La presentació del Catecisme es 
farà al Seminari Conciliar de Barcelona el 
proper 30 de juny durant les XIV Jornades 
Interdiocesanes de Responsables de Cate-
quesi organitzades pel Secretariat Interdi-
ocesà de Catequesi de Catalunya.

Els bisbes han aprovat també la creació 
de la Càtedra de Teologia Pastoral «Arque-
bisbe Josep Pont i Gol» integrada a la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya i que serà 
continuadora de l’excel·lent treball portat 
a terme pel Centre d’Estudis Pastorals 
durant més de quaranta anys. La nova Cà-
tedra tindrà cura de l’edició de la revista 
Quaderns de Pastoral.

Mons. Francesc Pardo ha informat del 
progrés en la inscripció dels joves catalans 
a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) 
que se celebrarà a Cracòvia. El Secretariat 
Interdiocesà de Joventut (SIJ) ha preparat 
un programa que més de cinc-cents joves 
de les nostres diòcesis seguiran des del 
dissabte 23 de juliol fins al diumenge 31 
de juliol per conèixer diversos indrets de 
Polònia, fins arribar a Cracòvia on s’es-
pera la presència del papa Francesc. Els 
bisbes animen els joves a participar en la 
JMJ, trobada juvenil mundial instituïda per 
sant Joan Pau II i que se celebra des del 
1985. 

Mons. Joan Enric Vives ha informat de 
l’aprovació de la nova edició de la Litúr-
gia de les Hores en català per part de la 
Congregació per al Culte Diví i la Disciplina 
dels Sagraments i que, si Déu vol, estarà 
a disposició dels fidels el proper Advent.

Comunicat de la reunió n. 218 

Tarragona, 6-5-2016

Els dies 5 i 6 de maig de 2016 ha tingut lloc 
la reunió n. 218 de la Conferència Episco-
pal Tarraconense, al santuari de la Mare de 
Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha 
estat presidida per Mons. Jaume Pujol i hi 
han assistit tots els seus membres.

Els bisbes han rebut el Sr. Dani Font i 
Mn. Josep Maria Riba que els han pre-
sentat la memòria anual de les activitats 
portades a terme per Catalonia Sacra i el 
balanç econòmic del 2015. També han pre-
sentat les activitats que s’estan realitzant 
durant l’any 2016 i el corresponent pressu-
post que els bisbes han aprovat.

Així mateix, han rebut les autoritats 
acadèmiques de l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià que els han exposat com s’ha desen-
volupat el primer curs de vida d’aquesta 
institució, erigida canònicament a Barcelo-
na el passat mes d’octubre, i quines són les 
propostes d’actuació de cara el curs vinent. 
L’Ateneu agermana tres facultats orienta-
des, respectivament, a l’estudi de la teolo-
gia, la filosofia i la humanística cristianes, i 
està configurat com una institució universi-
tària que promou la docència i la recerca so-
bre les àrees centrals del pensament cristià. 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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9 les Diòcesis amb seu a Catalunya, agrupa-

des en comunió eclesial en les Províncies 
Eclesiàstiques de Tarragona i de Barce-
lona, posem a les mans dels fidels de les 
nostres Diòcesis el nou catecisme “Testi-
monis del Senyor”, que fou aprovat en la 
101ª Assemblea Plenària de la Conferència 
Episcopal Espanyola i obtingué el precep-
tiu reconeixement de la Seu Apostòlica el 
15 de novembre de 2013.

Prosseguint el treball de renovació dels 
catecismes locals encoratjat pel Catecis-
me de l’Església Catòlica, aquest segon 
Catecisme per a la iniciació cristiana d’in-
fants i adolescents correspon a la segona 
etapa de la catequesi que es desenvolupa 
a partir dels 11 anys d’edat.

Inspirat en els grans moments litúrgics 
de la Vetlla Pasqual, ajuda els catequit-
zands a créixer més en la fe en Jesucrist, a 
assaborir la gràcia ja rebuda en els sagra-
ments, a incorporar-se més plenament a la 
missió de l’Església i a viure com a deixe-
bles i testimonis del Senyor. Aprofundeix 
els continguts del primer Catecisme “Jesús 
és el Senyor” i és el text de referència per 
a la preparació per a rebre el sagrament de 
la Confirmació.

Lliurem el catecisme “Testimonis del 
Senyor” als seus primers destinataris, els 
nois i noies que volen conèixer, estimar i 
esdevenir deixebles de Jesucrist; a les fa-
mílies, transmissores de la fe i esglésies 
domèstiques, per a l’acompanyament en 
l’educació de la fe dels seus fills; als rec-
tors i als responsables i animadors de la 
catequesi en les parròquies; als consa-
grats i a les institucions catòliques, per 
a la seva missió en l’àmbit educatiu; i als 
catequistes que l’utilitzaran, com a docu-
ment de la fe en la catequesi. Així mateix, 
recomanem els materials catequètics ela-

Els bisbes han tractat també temes re-
latius a l’ensenyament de la religió catòli-
ca, la llei de la transparència econòmica, i 
la repercussió de la modificació de la Llei 
Orgànica de Protecció Jurídica del Menor 
en les diverses activitats que es porten a 
terme a les parròquies.

En aquesta reunió, Mons. Joan Enric 
Vives ha estat novament escollit per un 
trienni com a secretari de la Conferència 
Episcopal Tarraconense.

El dijous 5 al vespre, els bisbes es van 
desplaçar al Seminari Pontifici de Tarra-
gona, on Mn. Manuel M. Fuentes, director 
de l’Arxiu Històric Arxidiocesà, va explicar 
breument la història de l’Arxiu des de la 
seva creació a principis del segle XX i va fer 
la presentació de la catalogació i digitalit-
zació del fons documental de la Província 
Eclesiàstica Tarraconense. El fons digita-
litzat està format per tres grans sèries de 
documentació. La primera fa referència 
als Concilis Provincials celebrats entre el 
1336 i el 1758 on es recullen les delibera-
cions i els acords presos en les reunions 
dels diferents bisbes de la província ecle-
siàstica sobre qüestions de doctrina i dis-
ciplina eclesiàstica. Una segona sèrie són 
els Sínodes Diocesans. I, finalment, els 
processos de Corts Catalanes celebrades 
a Perpinyà entre els anys 1473 i 1479, i a 
Barcelona l’any 1481.

Decret d’implantació del catecisme: “Tes-
timonis del Senyor”

Tarragona, 15-5-2016 

Complint la nostra responsabilitat de Pas-
tors del Poble de Déu d’exposar la fe ca-
tòlica, i seguint una llarga i rica tradició 
catequètica del nostre país, els Bisbes de 
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 +  Xavier Novell Gomà, Bisbe de Solsona
 +  Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe au-

xiliar de Barcelona
 + Salvador Cristau Coll, Bisbe auxiliar 

de Terrassa

Jubileu dels Diaques, a Roma, en l’any de 
la misericòrdia

Barcelona, 30-5-2016

Diaques de cinc diòcesis catalanes hi par-
ticipen.

En el marc de l’Any Jubilar de la Miseri-
còrdia, convocat pel papa Francesc, ha tin-
gut lloc a Roma, els dies 27 a 29 de maig, 
el Jubileu dels diaques.

Uns mil tres-cents diaques de tota l’Es-
glésia, representants dels quaranta-cinc 
mil que hi ha en el món, han participat 
en el Jubileu. Els diaques catalans, perta-
nyents a les diòcesis de Barcelona, Sant 
Feliu de Llobregat, Tarragona, Urgell i Vic, 
han estat acompanyats per Mons. Sebas-
tià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i 
membre de la Comissió episcopal per al di-
aconat permanent de la Conferència Epis-
copal Espanyola.

Els diaques, molts d’ells acompanyats 
per les seves esposes i per altres fidels, 
han participat, per grups lingüístics, en 
les dues catequesis que s’han impartit, 
la tarda del divendres i del dissabte, en 
distintes basíliques romanes, en torn dels 
temes “El diaca, imatge de la misericòrdia 
per a la promoció de la nova evangelitza-
ció” i “El diaca, cridat a ser dispensador 
de la caritat en la comunitat cristiana”. 
Una d’aquestes catequesis, en torn de 
l’àmbit familiar en el ministeri del diaca, 
l’ha pronunciada el diaca de Barcelona, 
Manuel Abadias.

borats pel Secretariat Interdiocesà de Ca-
tequesi de Catalunya (SIC) com a subsidis 
complementaris a l’ús del Catecisme Testi-
monis del Senyor, ja que són instruments 
adients per a la catequesi en aquestes 
edats.

Per tot això, i en conformitat amb el 
cànon 775 § 1 del Codi de Dret Canònic, i 
a la llum de les disposicions del Directori 
General per a la Catequesi,

Decretem :
1.Que el Catecisme “Testimonis del Se-

nyor” és el catecisme oficial per a la inici-
ació a la vida cristiana dels nois i noies a 
partir dels 11 anys, a les Diòcesis amb seu 
a Catalunya.

2.Que el Catecisme “Testimonis del Se-
nyor” entrarà en vigor a cadascuna de les 
Diòcesis amb seu a Catalunya a partir del 
mes de setembre de l’any 2016. 

Confiem en la dedicació de tots a la 
missió de comunicar la joia de l’Evange-
li als infants i adolescents, acompanyats 
ara per la utilització directa, adequada i 
fidel del nou Catecisme “Testimonis del 
Senyor”, expressió privilegiada de la sol-
licitud maternal de l’Església per l’anunci i 
el creixement en la fe dels seus fills. 

+  Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe me-
tropolità de Tarragona i Primat

 +  Joan Josep Omella Omella, Arquebis-
be metropolità de Barcelona

 +  Joan-Enric Vives Sicília, Arquebisbe - 
Bisbe d’Urgell

 +  Agustí Cortés Soriano, Bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat 

+  Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de 
Terrassa 

+  Romà Casanova Casanova, Bisbe de Vic
 +  Enric Benavent Vidal, Bisbe de Tortosa
+  Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida
 +  Francesc Pardo Artigas, Bisbe de Girona
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9 Mare de Déu de Montserrat i de la Mare de 

Déu dels Desemparats en un cartell que 
aquests dies s’ha difós.

Mons. Pujol també ha transmès al Sr. 
Cardenal que, des de Catalunya, demà 
s’unirà espiritualment a l’oració de des-
greuge convocada a la capital valenciana. 
Així mateix dóna suport al comunicat emès 
per la comunitat benedictina que custodia 
el santuari de Montserrat.

Els diaques han peregrinat a les quatre 
basíliques majors de Santa Maria la Major, 
Sant Joan del Laterà, Sant Pau Extramurs 
i Sant Pere del Vaticà, travessant la Porta 
Santa, símbol del Jubileu. En la peregrina-
ció a Sant Pere, deu dels diaques catalans 
han dirigit la pregària dels peregrins de 
llengua espanyola.

El Jubileu ha tingut el moment culmi-
nant en la celebració de l’Eucaristia, pre-
sidida pel papa Francesc, al matí del diu-
menge 29, a la plaça de la basílica de Sant 
Pere. El papa, en l’homilia, ha dit que “el 
Senyor Jesús, la Paraula del Pare, que ens 
ha portat la bona notícia, s’ha fet el nos-
tre servidor, no ha vingut per a ser servit, 
sinó per a servir” (Mc 10,45). I tal com ell 
s’ha comportat, així ho hem de fer els seus 
anunciadors. El testimoni de Jesucrist és el 
que actua com ell: el qui serveix els ger-
mans i les germanes, sense cansar-se de 
Crist humil, sense cansar-se de la vida cris-
tiana que és vida de servei”.

Aquesta mateixa setmana, entre els 
dies 1 a 3 de juny, tindrà lloc, també en el 
marc de l’Any de la Misericòrdia, el Jubileu 
dels preveres de l’Església universal.

Mons. Jaume Pujol, president de la CET, 
lamenta l’ús blasfem d’imatges de la 
Mare de Déu 

Tarragona, 15 de juny de 2016

Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarra-
gona i president de la Conferència Epis-
copal Tarraconense, que agrupa tots els 
bisbes de Catalunya, ha expressat mitjan-
çant una carta adreçada al cardenal Anto-
nio Cañizares, arquebisbe Metropolità de 
València, la seva ferma condemna per la 
profanació blasfema de les imatges de la 
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dicación del Evangelio en una sociedad 
plural. 

Reunión ordinaria de la Comisión Perma-
nente de la CEE

La Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado en 
Madrid, los días 21 y 22 su reunión ordina-
ria del mes de junio.

Los obispos de la Comisión Permanente 
han sido informados sobre el desarrollo 
del Plan Pastoral vigente “Iglesia en mi-
sión, al servicio de nuestro pueblo”, que 
para este año pedía “propiciar reuniones 
y encuentros de reflexión para analizar 
las exigencias de la evangelización hoy: 
diagnóstico, contenidos, estructuras, ac-
titudes, métodos, experiencias existentes, 
cambios necesarios, etc.”.

En el ámbito económico, durante esta re-
unión los obispos han aprobado los balan-
ces y la liquidación presupuestaria del año 
2015 del Fondo Común Interdiocesano y de 
los órganos que de ella dependen. También 
se ha aprobado la creación de la Oficina de 
Transparencia y rendición de cuentas para 
Entidades Canónicas y de las implicaciones 
del acuerdo firmado hace unas semanas con 
Transparencia Internacional España. Se ha 
nombrado como directora a Dª Ester Martín.

También se han aprobado las fechas de 
las próximas reuniones y convocatorias de 
la Conferencia Episcopal para 2017. Los 
Ejercicios Espirituales serán del 8 al 14 de 
enero, la primera Asamblea Plenaria, del 
13 al 17 de marzo, y la Comisión Permanen-
te, los días 21 y 22 de febrero.

Entre las diversas informaciones, los 
padres sinodales en el último Sínodo Or-
dinario, el cardenal Ricardo Blázquez, 
presidente de la CEE, Mons. Carlos Osoro 

Nota de la Secretaría general de la CEE 
ante la profanación blasfema de las imá-
genes de Ntra. Sra. de los Desamparados 
y la Virgen de Montserrat

Madrid, 15 de junio de 2016

1. La Conferencia Episcopal Española 
(CEE) manifiesta su firme condena por la 
profanación blasfema de las imágenes de 
Ntra. Sra. de los Desamparados y la Virgen 
de Montserrat contenida en propaganda 
difundida por Internet y que hiere los sen-
timientos religiosos arraigados en el pue-
blo cristiano de la Comunidad Valenciana, 
de Cataluña y del resto de España.

2. Al mismo tiempo, la CEE se une es-
piritualmente a la ceremonia religiosa de 
desagravio a la Santísima Virgen María, 
convocada por el Cardenal Antonio Cañi-
zares Llovera, Arzobispo Metropolitano de 
Valencia y los obispos con territorios en 
dicha comunidad autónoma, que se cele-
brará en la capital valenciana la tarde de 
mañana, día 16 de junio, y expresa su so-
lidaridad y cercanía con los mencionados 
pastores y fieles. 

3. La referida propaganda blasfema es, 
por desgracia, un episodio más de una es-
piral que atenta al legítimo ejercicio de la 
libertad religiosa, así como a la libre pre-

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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Missatge del papa Francesc per a la Jor-
nada Mundial de les Missions 2016
 
Església missionera, testimoni de miseri-
còrdia
 
Estimats germans i germanes:

El Jubileu extraordinari de la Misericòr-
dia, que l’Església està celebrant, il·lumina 
també de manera especial la Jornada Mun-
dial de les Missions 2016: ens convida a 
veure la missio ad gentes com una gran i 
immensa obra de misericòrdia tant espi-
ritual com material. En efecte, en aquesta 
Jornada Mundial de les Missions, tots es-
tem convidats a «sortir», com a deixebles 
missioners, oferint cada un els seus propis 
talents, la creativitat, la saviesa i experièn-
cia en portar el missatge de la tendresa i 
de la compassió de Déu a tota la família 
humana. En virtut del mandat missioner, 
l’Església s’interessa pels qui no coneixen 
l’Evangeli, perquè vol que tots se salvin i 
experimentin l’amor del Senyor. Ella «té la 
missió d’anunciar la misericòrdia de Déu, 
cor palpitant de l’Evangeli» (Butlla Miseri-
cordiae Vultus, 12), i de proclamar-la arreu 
del món, fins que arribi a tota dona, home, 
ancià, jove i nen.

La misericòrdia fa que el cor del Pare 
senti una profunda alegria cada vegada 

y Mons. Mario Iceta, presidente de la Sub-
comisión Episcopal de Familia y Vida, han 
presentado una reflexión de la pastoral fa-
miliar, a la luz de la Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia. Mons. Joan Enric Vives, ar-
zobispo presidente de la Comisión Episco-
pal de Seminarios y Universidades ha pre-
sentado un estudio sobre el rol decisivo de 
los formadores y directores espirituales en 
la formación de los seminaristas. Por su 
parte, Mons. Javier Martínez, presidente 
de la Comisión Episcopal de Relaciones 
Interconfesionales ha presentado el do-
cumento “El testimonio cristiano en un 
mundo multi-religioso: Recomendaciones 
de conducta” del Pontificio Consejo para 
el Diálogo entre las Religiones.

Nombramientos
La Comisión Permanente ha procedido 

al nombramiento de las siguientes perso-
nas en los siguientes cargos de responsa-
bilidad:

• Álvaro Medina del Campo, laico de la 
Diócesis de Alcalá de Henares, como Pre-
sidente Nacional del Movimiento de Apos-
tolado Seglar, Jubilados y Mayores “Vida 
Ascendente”.

• Dª. Clara Pardo Gil, laica de la Archi-
diócesis de Madrid, como Presidenta Na-
cional de “Manos Unidas”.

• Emilio José Martín Herrero, laico de 
la Archidiócesis de Valladolid, como Presi-
dente de “Scouts de Castilla y León – Mo-
vimiento Scout Católico”.

• D. Jesús Manuel Nieto Santos, sa-
cerdote de la Archidiócesis de Valladolid, 
como Consiliario de “Scouts de Castilla y 
León – Movimiento Scout Católico”.

• Dª. Mª Luisa San Juan Serrano, laica 
de la Archidiócesis de Madrid, como Pre-
sidenta General del “Movimiento de las 
Hermandades del Trabajo” (HTT).

[ ]Santa Seu
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ofrena gratuïta, un signe de la seva bondat 
(cf. Butlla Misericordiae Vultus, 3). L’Esglé-
sia és, enmig de la humanitat, la primera 
comunitat que viu de la misericòrdia de 
Crist: sempre se sent mirada i triada per 
ell amb amor misericordiós, i s’inspira en 
aquest amor per l’estil del seu mandat, viu 
d’ell i el dóna a conèixer a la gent en un 
diàleg respectuós amb totes les cultures i 
conviccions religioses.

Molts homes i dones de tota edat i con-
dició són testimonis d’aquest amor de mi-
sericòrdia, com al començament de l’expe-
riència eclesial. La considerable i creixent 
presència de la dona en el món missioner, 
al costat de la masculina, és un signe elo-
qüent de l’amor matern de Déu. Les dones, 
laiques o religioses, i en l’actualitat tam-
bé moltes famílies, viuen la seva vocació 
missionera de diverses maneres: des de 
l’anunci directe de l’Evangeli al servei de 
caritat. Al costat de la tasca evangelitzado-
ra i sacramental dels missioners, les dones 
i les famílies comprenen millor sovint els 
problemes de la gent i saben afrontar-los 
d’una manera adequada i de vegades in-
èdita: en la cura de la vida, posant més 
interès en les persones que en les estruc-
tures i emprant tots els recursos humans 
i espirituals per afavorir l’harmonia, les 
relacions, la pau, la solidaritat, el diàleg, 
la col·laboració i la fraternitat, ja sigui en 
l’àmbit de les relacions personals o en el 
més gran de la vida social i cultural; i de 
manera especial en l’atenció als pobres.

En molts llocs, l’evangelització comença 
amb l’activitat educativa, a la qual el tre-
ball missioner dedica esforç i temps, com 
el vinyater misericordiós de l’Evangeli (Lc 
13.7-9; Jn 15,1), amb la paciència d’esperar 
el fruit després d’anys de lenta formació; 
es formen així persones capaces d’evan-

que troba una criatura humana; des del 
principi, ell es dirigeix   també amb amor a 
les més fràgils, perquè la seva grandesa i 
el seu poder es posen de manifest precisa-
ment en la seva capacitat d’identificar-se 
amb els petits, els descartats, els oprimits 
(cf. Dt 4,31; Sl 86 , 15; 103,8; 111,4). Ell és 
el Déu bondadós, atent, fidel; s’acosta a 
qui passa necessitat per estar a prop de 
tots, especialment dels pobres; s’implica 
amb tendresa en la realitat humana de 
la mateixa manera que ho faria un pare i 
una mare amb els seus fills (cf. Jr 31,20). 
El terme usat per la Bíblia per referir-se a 
la misericòrdia remet al si matern: és a dir, 
a l’amor d’una mare als seus fills, aquests 
fills que sempre estimarà, en qualsevol 
circumstància i passi el que passi, per-
què són el fruit del seu ventre. Aquest és 
també un aspecte essencial de l’amor que 
Déu té a tots els seus fills, especialment 
als membres del poble que ha engendrat 
i que vol criar i educar: en les seves entra-
nyes, es commou i s’estremeix de compas-
sió davant la seva fragilitat i infidelitat (cf. 
Os 11,8). I, no obstant això, ell és miseri-
cordiós amb tots, estima tots els pobles i 
és afectuós amb totes les criatures (cf. Sl 
144.8-9).

La manifestació més alta i consumada 
de la misericòrdia es troba en el Verb en-
carnat. Ell revela el rostre del Pare ric en 
misericòrdia, «no només en parla i l’expli-
ca usant semblances i paràboles, sinó que 
a més, i abans de res, ell mateix l’encarna 
i personifica» (Joan Pau II, enc. Dives in 
misericordia, 2). Amb l’acció de l’Esperit 
Sant, acceptant i seguint Jesús per mitjà 
de l’Evangeli i dels sagraments, podem ar-
ribar a ser compassius com el nostre Pare 
celestial, aprenent a estimar com ell ens 
estima i fent que la nostra vida sigui una 
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9 En aquest Any Jubilar es compleix pre-

cisament el 90 aniversari de la Jornada 
Mundial de les Missions, promoguda per 
l’Obra Pontifícia de la Propagació de la Fe 
i aprovada pel Papa Pius XI el 1926. Per 
tant, considero oportú tornar a recordar 
la sàvies indicacions dels meus predeces-
sors, els quals van establir que fossin des-
tinades a aquesta Obra totes les ofertes 
que les diòcesis, parròquies, comunitats 
religioses, associacions i moviments ecle-
sials de tot el món puguin rebre per auxili-
ar a les comunitats cristianes necessitades 
i per enfortir l’anunci de l’Evangeli a l’altre 
de la terra. No deixem de fer també avui 
aquest gest de comunió eclesial missione-
ra. No permetem que les nostres preocu-
pacions particulars encongeixin el nostre 
cor, sinó que l’eixamplem perquè abasti 
tota la humanitat.

Que Santa Maria, icona sublim de la 
humanitat redimida, model missioner per 
a l’Església, ensenyi a tothom, homes, 
dones i famílies, a generar i custodiar la 
presència viva i misteriosa del Senyor Res-
suscitat, que renova i omple de joiosa mi-
sericòrdia les relacions entre les persones, 
les cultures i els pobles.

Vaticà 15 de maig de 2016, Solemnitat 
de la Pentecosta

Francesc

 

gelitzar i de portar l’Evangeli als llocs més 
insospitats. L’Església pot ser definida 
«mare», també pels que arribaran un dia a 
la fe en Crist. Espero, doncs, que el poble 
sant de Déu realitzi el servei matern de la 
misericòrdia, que tant ajuda que els pobles 
que encara no coneixen el Senyor el trobin 
i l’estimin. En efecte, la fe és un do de Déu 
i no fruit del proselitisme; creix gràcies a 
la fe i a la caritat dels evangelitzadors que 
són testimonis de Crist. Als deixebles de 
Jesús, quan van pels camins del món, se’ls 
demana aquest amor que no mesura, sinó 
que tendeix més aviat a tractar a tots amb 
la mateixa mesura del Senyor; anunciem el 
do més bell i més gran que ell ens ha do-
nat: la seva vida i el seu amor.

Tots els pobles i cultures tenen el dret 
a rebre el missatge de salvació, que és do 
de Déu per a tothom. Això és més neces-
sari encara si tenim en compte la quantitat 
d’injustícies, guerres, crisis humanitàries 
que esperen una solució. Els missioners 
saben per experiència que l’Evangeli del 
perdó i de la misericòrdia pot portar ale-
gria i reconciliació, justícia i pau. El man-
dat de l’Evangeli: «Aneu, doncs, i feu dei-
xebles de tots els pobles, batejant-los en 
el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant; 
ensenyant-los a guardar tot el que us he 
manat » (Mt 28,19-20) no està esgotat, és 
més, ens compromet a tots, en els esce-
naris i desafiaments actuals, a sentir-nos 
cridats a una nova «sortida» missionera, 
com he assenyalat també en l’exhortació 
apostòlica Evangelii gaudium: «cada cris-
tià i cada comunitat discernirà quin és el 
camí que el Senyor li demana, però tots 
som convidats a acceptar aquesta crida: 
sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a 
arribar a totes les perifèries que necessi-
ten la llum de l’Evangeli» (20).
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www.sfbsa.es  www.memora.es

Tanatori Les Corts - Barcelona Tanatori Mémora Esplugues Tanatori Mémora Molins de Rei
936 687 961934 700 895

Mémora Funerària Fontal
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Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
C/ Armenteres 35 
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30 - Fax 93 632 76 31
butlleti@bisbatsantfeliu.cat
www.bisbatsantfeliu.cat


