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Déu no descansa (3-7-2016)

Arribats a aquest punt del curs, “el des-
cans” adquireix tot el protagonisme en el 
nostre pensament i en la nostra conversa. 
El descans s’exigeix com un dret o es desit-
ja amb ànsia, des dels aclaparaments de 
“l’estrès” i el somni d’una vida tranquil·la 
i lliure.

Això és així, parlant en general. Res a 
dir. Podem recordar fins i tot aquelles in-
vitacions al descans que ens feia el papa 
Benet XVI en aquestes dates, cridant-nos 
a viure’l amb un sentit humanista, com a 
recuperació i creixement personal. El seu 
missatge obeïa a una anàlisi en profun-
ditat de la cultura que mitifica l’eficàcia, 
l’activisme i l’èxit. L’holandès Piet van Bre-
emen escrivia:

“La queixa en boca de moltes persones 
que estan estressades per l’excés 
de treball sona una mica com una 
autoglorificació disfressada… apel·lar 
a la falta de temps s’ha convertit en un 
element de distinció i de prestigi…”.

En aquest mateix sentit reconeixem de 
vegades una certa psicopatia que podem 
denominar senzillament “addicció al tre-
ball”. No només addicció als diners que 
amb el treball es pot guanyar, sinó també 
addicció a l’activitat mateixa, en la qual la 
persona se sent realitzada, creativa, pode-
rosa… o potser alliberada de determinats 

problemes de la vida, als quals hom prefe-
reix no enfrontar-se.

Desgraciadament no tots es poden per-
metre aquests luxes. No són pocs els qui 
avui tenen un desig i un somni ben dife-
rent, perquè sofreixen la tragèdia precisa-
ment d’estar a l’atur. Són els qui viuen en 
precarietat constant, en un descans forçat 
i afrontant sentiments d’inutilitat i margi-
nació.

Voldríem viure el temps de descans 
amb els ulls oberts, amb una mirada vers 
la realitat i un cor conseqüent. Voldríem 
que el descans no fos un temps purament 
evasiu. Voldríem, en ple descans, recordar 
que hi ha una forma de treballar alienant i 
una vida sense treball que atempta contra 
la dignitat de la persona.

Ens ajudarà als creients recordar allò 
que animava tant els fidels d’Israel. Ells 
estaven convençuts que “Déu sempre té 
els ulls oberts”. No hi ha ni un moment 
que s’escapi de la seva cura amorosa, ni 
un lloc ocult a la seva mirada. D’aquesta 
convicció van brollar belles oracions en els 
salms:

“El sol durant el dia no et farà mal, ni la 
lluna de nit… Ell et guarda a la seva 
ombra, no permetrà que rellisqui el 
teu peu, el teu guardià no dorm, no 
dorm ni reposa el guardià d’Israel” 

 (Sl 121,3-6)
“Em cobreixes amb la teva palma… On 

aniré lluny del teu alè, on m’escaparé 
de la teva mirada? Si pujo al cel tu hi 
seràs, si jec al llit de l’abisme, t’hi tro-
bo. Si emigro fins al marge de l’aurora 
o fins al límit del mar, allí m’atansarà 
la teva esquerra, m’agafarà la teva 
dreta” (Sl 138,5.7-8)

Són maneres de dir que Déu és etern i 
omnipresent. Etern vol dir que està sem-

[ ]Escrits
dominicals
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nipresent vol dir que no hi ha lloc al qual 
Ell no pugui accedir i fer-se present. I, com 
que el seu ésser és estimar, no hi ha ni un 
moment que deixi d’estimar-nos, com no 
hi ha lloc que s’escapi de la seva abraçada.

Nosaltres vivim passant del dia a la nit, 
de la calor al fred, del treball al descans, 
del bon humor al mal geni, de l’alegria al 
plor… Però l’amor de Déu no és voluble, no 
es cansa ni s’esgota, segueix amb els ulls 
oberts dia i nit, en el treball i en el descans, 
aquí i en l’altra part del món. Per això, els 
qui intentem creure en Ell no donem vacan-
ces a l’amor. Al contrari, no serà el descans 
una ocasió propícia per a créixer estimant?

Sols millor? (10-7-2016)

Seria una meravella que el descans vacaci-
onal ens servís per créixer en l’amor. Però 
no és fàcil. Més aviat és de témer el con-
trari. Perquè el més normal és que el de les 
vacances sigui un temps pensat des d’un 
mateix i per a un mateix. En certa manera 
és lògic. El treball quotidià generalment 
ens obliga a realitzar moltes coses que són 
exigides per normes o per la voluntat d’un 
altre… Una pressió que veiem compensa-
da per un temps dedicat a fer únicament el 
que a un li ve de gust i a tractar amb la gent 
la companyia de la qual ens satisfà.

¿Les vacances seran una de tantes acti-
vitats centrades en un mateix, en els propis 
interessos, com ho són la majoria de les 
que componen la nostra vida quotidiana? 
En realitat, la vida centrada en un mateix és 
la vida “estadísticament més normal”. És la 
manera d’entendre l’existència que sol im-
pregnar el treball, la diversió, l’oci, i fins i tot 
les relacions socials, la política i la cultura. 
No és estrany que motivi també el descans.

Però no és menys cert que aquesta for-
ma de viure ocasiona un munt de solitud. 
La sortida del Regne Unit de la Comuni-
tat Europea ens ha fet pensar, una vega-
da més, en aquest “jo col·lectiu” tancat i 
centrat en els propis interessos i els pro-
pis valors, davant de realitats socials més 
àmplies i universals. Els altres, allò que ve 
de fora, és menys valuós que allò nostre; o 
ens perjudica, o ens explota, o ens amena-
ça, o fins i tot esdevé enemic…

No es tracta d’un fenomen que passi 
únicament en l’àmbit de la política inter-
nacional. És un fet que veiem també en la 
vida social i personal més quotidiana. De 
vegades la solitud se sofreix com a vícti-
ma i altres vegades és buscada voluntàri-
ament. Fa pensar la dada estadística de la 
pujada exponencial del nombre de perso-
nes que viuen soles, moltes de les quals 
com a conseqüència de fracassos matri-
monials o familiars, o bé com a resultat 
d’una opció conscient i autònoma. Encara 
més preocupant és comprovar que la ma-
joria de les agrupacions es creen, o bé per 
defensar interessos comuns, és a dir, per 
defensar els interessos de cadascú, o bé 
per establir una defensa comuna enfront 
d’un adversari. Amb la qual cosa no sor-
tim de la solitud. Aquesta, en efecte, no 
solament pot ser individual, sinó també 
col·lectiva.

Els qui trien la solitud, la ruptura i la 
separació dels altres, estan molt segurs 
del propi valor, almenys el prefereixen i 
l’afirmen davant dels altres. La solitud ve a 
ser un refugi enfront de les agressions ex-
ternes, perquè estan molt convençuts que 
sempre serà millor recolzar-se en les prò-
pies capacitats que fiar-se de les alienes.

En tot cas, l’interès propi predomina so-
bre l’interès de l’altre. Difícilment qui tria 
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pensar si per ventura aquesta separació 
perjudica l’altre, o que romandre vinculat 
a un altre pugui ser un benefici per al con-
junt.

Tal com entenem des de la fe cristiana 
les relacions humanes, en tots els àmbits, 
l’obertura, el contacte, pensar en l’altre 
i en el conjunt, l’establiment de vincles, 
l’intercanvi, el treball conjunt, signifiquen 
creixement, avenç, desenvolupament. 
Només s’ha de complir una condició: que 
aquestes relacions no anul·lin el que ca-
dascú és, que respectin la identitat dels 
subjectes.

Sigui en descans, sigui treballant, qui 
no vulgui morir de solitud, haurà de fer seu 
aquest gran principi: sortir d’un mateix a 
favor dels altres, mai no serà perdre’s, 
sinó guanyar-se. I qui segueixi per aquest 
camí trobarà una altra veritat més llumino-
sa encara: “qui perdi la seva vida per mi i 
per l’Evangeli, la trobarà”, va dir Jesús (Mt 
10,39).

Millor en companyia? (17-7-2016)

Estem plenament convençuts que hem es-
tat creats no per a la solitud, sinó per a la 
relació amb els altres.

Hom planifica les vacances incloent-hi 
la trobada i la convivència amb familiars 
i amics. Ens plau el tracte amb les perso-
nes que formen part del cercle de perso-
nes afins i properes. Efectivament, aquest 
tracte forma part del descans.

Tanmateix, tenim també notícies con-
tradictòries al respecte. No és infreqüent 
el cas de matrimonis o famílies que acaben 
les vacances enfadades i tristes, amb unes 
ganes boges de tornar a la vida normal: la 
intensitat i el temps de convivència no han 

fet més que revifar les diferències, la de-
pendència mútua, les mancances i les ma-
nies, la presència constant de l’altre, els 
diàlegs forçats, etc. Alhora també forma 
part de les vacances la participació en ac-
tes festius multitudinaris, en els quals hom 
se sent embolicat en una atmosfera comu-
na d’entusiasme, però que deixen un mal 
regust: l’alegria d’aquests moments dura 
fins que conclou la festa, i després dóna 
pas a un cansament depressiu. També els 
viatges en transport públic, freqüents en 
vacances, aporten experiències d’inserció 
en grans grups, però produint sensacions 
estranyes de massificació i gregarisme.

No tot contacte personal, no tota com-
panyia, ens satisfà.

Podem seleccionar els amics, especial-
ment en temps de vacances. És egoisme? 
¿És que en realitat sempre som egoistes i 
en les vacances es manifesta aquest ego-
isme d’una manera més palesa, pel fet que 
llavors podem triar amb més llibertat? La 
veritat és que el treball i la vida quotidiana 
ens imposen una sèrie de relacions força-
des, i les vacances proporcionen un mar-
ge molt més ampli d’iniciativa personal; i 
és aleshores, en l’opció autònoma, quan 
mostrem, potser sense adonar-nos-en, el 
que portem dins nostre, és a dir, els crite-
ris i valors que des de l’interior regeixen la 
nostra vida personal.

Si ens hi fixem bé, veurem que el pro-
blema no és només amb qui ens ajuntem, 
sinó també de quina manera ho fem. Ja 
ens fa pensar el nombre i el tipus de per-
sones amb les quals tractem, però encara 
més ens ha de preocupar la qualitat de la 
nostra relació: què cerquem en la trobada, 
com ho vivim, què significa realment per 
a nosaltres... Això és tan important que si 
encertem en la resposta a aquestes pre-
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qui ens relacionem, i si són molts o pocs 
els nostres interlocutors, o si els tractem 
en una o una altra circumstància.

Podríem formular un lema que guiï la 
nostra vida en vacances: “Aprofitem el 
temps per a l’encontre personal”. Se’ns 
acudeixen algunes recomanacions:

- Comencem pels qui estan més a prop: 
la seva proximitat física no garanteix 
la proximitat en el cor.

- Que no considerem a ningú tan estrany 
i distant que no mereixi el nostre aco-
lliment, el nostre interès i atenció.

- Mirem la singularitat de cadascú: nin-
gú no pot ser un mer nombre d’un col-
lectiu, cadascun té la seva història, 
els seus sofriments i els seus valors.

- Observem i escoltem més que no par-
lem, rebent l’altre amb realisme, com 
qui posseeix els seus propis valors, 
encara que romanguin ocults junt a 
les limitacions, que sens dubte arros-
segarà.

Molt ens aprofitarà l’oració, el diàleg 
d’amor amb qui fa sortir el sol sobre do-
lents i bons, justos i injustos. El bon orant 
crea sempre al seu voltant una atmosfera 
de germanor i amistat, perquè ha après a 
estimar de Déu mateix.

El cos (24-7-2016) 

A més del descans en si, hi ha altres as-
sumptes que centren la nostra atenció 
aquests dies de vacances. Un d’ells, més 
important del que sembla, és la qüestió 
del nostre cos.

Durant les vacances accentuem l’aten-
ció al nostre cos. En l’àmbit de la publicitat 
trobem abundants missatges de produc-
tes i empreses que ofereixen als clients 

“un adequat tractament per tenir el cos 
desitjat en aquestes vacances”. Se supo-
sa que les vacances són temps d’exhibició 
del cos i, per tant, hom ha d’aconseguir 
la silueta física que doni la millor imatge. 
D’altra banda, és habitual entre les acti-
vitats de vacances la pràctica de l’esport, 
que té tants valors per a la salut física i 
espiritual. Tenim a més en compte el gau-
di del menjar i la beguda en contextos de 
festa i de trobada entre amics…

Cuidar el nostre cos és fins i tot un deu-
re moral. Tanmateix, algunes veus han de-
nunciat “culte (idolàtric) del cos”. Es parla 
d’un excés de remirament del físic, d’ex-
plotació comercial, fins i tot d’obsessions 
malaltisses i de psicopatologies diverses…

És el moment d’escoltar la veu que ai-
xeca l’Església a favor del cos humà. Per a 
alguns aquesta veu pot resultar estranya o 
nova. Malgrat tanta doctrina i tant d’escrit 
durant la segona meitat del segle passat 
fins avui a favor d’una visió positiva del 
cos humà, basada en la Revelació cristia-
na, encara avui segueix vigent l’opinió que 
els creients menyspreem el cos o el consi-
derem solament com a font de pecat, com 
quelcom que s’ha de reprimir i negar. No 
han estat suficients els profunds i llumino-
sos ensenyaments de sant Joan Pau II i del 
papa Benet XVI sobre la relació estreta en-
tre l’amor humà i el cos per desfer aquests 
prejudicis.

Sabem que per alguna raó Déu ens va 
crear “corporals”. Que Jesús no va ser un 
àngel, no va ser esperit pur, sinó que va 
tenir un cos com el nostre...

El que passa és que des de l’Església 
s’ha vist que un dels problemes més greus 
que actualment afecten la nostra civilitza-
ció és la separació (el dualisme) entre el 
que un és –la seva llibertat, la seva intel-
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És el moment de convidar a la joia de la 
vida, a l’alegria i al goig. És el moment ade-
quat per a l’època en què vivim. Ho saben 
molt bé els estudiosos de l’opinió pública 
i els analistes de la cultura present, espe-
cialment els qui estan al servei del mercat. 
En aquest cas sense ànim de lucre, és una 
dada certa que ha de tenir present també 
l’evangelitzador. N’és conscient també el 
papa Francesc quan emet dos dels seus 
grans missatges Evangelii Gaudium (“La 
joia de l’Evangeli) i Amoris Laetitia (“L’ale-
gria de l’amor”).

Aquesta crida a gaudir de la vida també 
és adient per al precís temps de vacances. 
Aquest temps es viu generalment com a 
compensació enfront de l’aclaparament 
del treball i les molèsties, potser el sofri-
ment, del dia a dia durant l’any. Encara 
que no és clara la relació que, en la vida 
personal, tenen el treball i les vacances: 
no sabríem respondre si treballem per a 
descansar (vacances, jubilació, etc.) o bé 
descansem per a continuar treballant (re-
cuperar forces).

Resultarà molt útil aprofitar aquest 
temps per a reflexionar una mica. No és 
en va que, tant si és planificant les vacan-
ces, com al començament o ja vivint-les, 
hom dediqui una estona a respondre pre-
guntes fonamentals: què significa per a 
mi gaudir? com i quan estic realment ale-
gre? què és el que em retorna la pau? més 
encara, suposat que vull ser feliç, què és 
per a mi la felicitat? són preguntes en les 
quals més val no entrar-hi i deixar-les per 
als filòsofs?

La veritat és que s’evitarien moltes 
tragèdies si aquestes preguntes trobes-
sin respostes adequades en cadascú. 

ligència, els seus valors– i el seu cos. Avui 
existeix una nova separació de cos i espe-
rit: el cos és igualment menystingut en el 
sentit de quedar reduït a pur objecte, a 
una “cosa” que puc utilitzar, un mer instru-
ment de la pròpia voluntat.

Efectivament el cos i l’esperit en la per-
sona tenen les seves pròpies lleis. El cos 
és aparença, l’esperit realitat interior. Un 
somriure pot manifestar amabilitat, però 
també pot obeir a una voluntat de seduir 
interessadament. Juguem amb la imatge 
física, encara que per dins siguem molt 
diferents o apreciem la persona per la 
seva aparença, oblidant el seu autèntic 
valor…

El gran missatge que l’Església vol 
transmetre és que “el meu cos forma part 
inseparable del meu jo íntim, de la meva 
persona; jo sóc també el meu cos, el meu 
cos és personal, el que faig amb el meu 
cos i el que succeeix en ell forma part de 
la meva dignitat, la meva responsabilitat, 
la meva vida com a persona”. Així mateix, 
que el meu esperit, on resideix el que real-
ment sóc i valc, es transparenta en el meu 
cos i es comunica autènticament a través 
d’ell amb els altres.

Aquest principi ens porta a conclusions 
revolucionàries i “políticament poc cor-
rectes”. Què significa “qualitat de vida” o 
“estat de benestar”? en què consisteix la 
bellesa de la persona? quin sentit té la re-
lació eròtica sexual? hi ha cossos malalts 
o persones malaltes? descansa el cos o la 
persona? quin valor té l’esport?...

Aquell culte idolàtric del cos no és més 
que una manifestació de la idolatria d’un 
mateix. Però ja sabem que aquest camí 
solament condueix a la destrucció de si 
mateix i del món i, per tant, a l’amargor i 
al buit de mort.



B i s b e  d i o c e s à 2 5 7

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 7

0D’aquestes respostes depèn en gran me-
sura l’encert o no de les decisions quoti-
dianes.

En alguns casos (cal recordar-ho) les 
respostes serien ben elementals: “poder 
posar-me un mos de pa a la boca cada 
dia”, “poder arribar a final de mes”, “su-
perar una malaltia greu”. Altres vegades 
obtindríem respostes una mica més ela-
borades, com “tenir treball i salut” o “que 
hi hagi respecte, pau i harmonia”. Són res-
postes provisionals, que deixen en l’aire 
moltes altres preguntes sense contestar.

Estem fets per al goig i la felicitat. Vam 
ser creats en un bellíssim jardí, amb fruits 
abundants, agradables a la vista i gusto-
sos al paladar. Tota la nostra vida –com 
tantes vegades s’ha representat en la lite-
ratura– consisteix en una recerca o retorn 
al paradís.

En què consistiria aquest paradís? Els 
clàssics deien que “la felicitat és l’efecte 
de posseir el bé agradós o desitjat”. Però 
molts no són feliços, perquè s’equivoquen 
en l’elecció del bé o en el camí per a acon-
seguir-lo. Per això els clàssics afegien una 
condició: que es cerqui o desitgi aquell bé 
per al qual estem fets per naturalesa.

Aquesta és la gran qüestió: Quin és el 
bé per al qual estem fets i la possessió del 
qual ens dóna la felicitat? Molts responen 
de manera més o menys conscient amb 
les seves opcions lliures i l’estil de la seva 
vida. Entre els qui hi pensen hi ha profun-
des discrepàncies.

Suggerim per aquestes vacances una 
meditació assossegada sobre el paradís, 
segons es descriu a Gn 2,4-25. Un profes-
sor d’antropologia deia que aquest text 
havia estat escrit per un israelita un dia 
calorós, a l’ombra fresca d’una figuera, mi-
rant una immensa planura quasi desèrtica. 

Allà li va inspirar Déu què entenia Ell per 
felicitat i on trobaria l’ésser humà la seva 
alegria i el seu descans.
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de juny de 2016 i aquest ha donat el seu 
parer favorable sobre la creació de la nova 
parròquia,

Considerant les raons pastorals al-
legades i que és competència del Bisbe 
Diocesà erigir, suprimir o canviar les par-
ròquies;

Pel present,
1. Desmembrem de la Parròquia de Sant 

Joan Baptista, Santa Maria Magdalena i 
Santa Maria de Sales de Viladecans el ter-
ritori que constituirà la nova parròquia;

2. Erigim canònicament la parròquia de 
La Mare de Déu de Montserrat;

3. Assignem a la nova parròquia els 
límits: al Nord, fins al final del terme de 
Viladecans; al Sud, avinguda dels Jocs 
Olímpics, seguint per carrer Salvador Ba-
roné (costat muntanya), fins carrer de Nou 
i prolongació a l’Est, des del carrer de Nou-
Salvador Baroné, fins al final del terme de 
Viladecans; a l’Oest, fins l’inici del terme 
de Sant Boi de Llobregat;

4. Declarem que els límits de les al-
tres parròquies de Viladecans són els se-
güents:
 Parròquia de Santa Maria Magdale-

na: al Nord, avinguda de la Generali-
tat (des de carrer Agricultura, costat 
mar), seguint per la carretera de Bar-
celona, fins l’inici del terme de Sant 
Boi de Llobregat; al Sud, fins al mar, 
en els termes de Viladecans; a l’Est, 
carrer Agricultura, fins Avinguda de 
la Generalitat; a l’Oest, fins l’inici del 
terme de Sant Boi de Llobregat.

 Parròquia de Sant Joan Baptista: al 
Nord, carrer Salvador Baroné, des 
d’Avinguda Josep Tarradellas, fins 
l’inici del terme de Sant Boi de Llo-
bregat; al Sud, Avinguda de la Gene-

Decret 09/16.- Creació de la nova Parrò-
quia de la Mare de Déu de Montserrat de 
Viladecans. 

Sant Feliu de Llobregat, 11-7-2016

Atesa la petició que ens han presentat el 
rector de la parròquia de Sant Joan Bap-
tista de Viladecans i mossens de la ciutat 
de Viladecans, sol·licitant la creació d’una 
nova parròquia sota l’advocació de la Mare 
de Déu de Montserrat, que es formaria per 
la segregació d’una part del territori perta-
nyent a les parròquies de Sant Joan Baptis-
ta, Santa Maria Magdalena i Santa Maria 
de Sales,

Atès que la creació d’aquesta nova 
parròquia resta plenament justificada per 
l’extensa demarcació territorial de la ciutat 
de Viladecans,

Atès que ja existeix un temple amb una 
notable vida sacramental, pastoral i admi-
nistrativa,

Atès el parer favorable del Vicari Gene-
ral, el Vicari Episcopal de la Vicaria del Llo-
bregat que, juntament amb la comissió en-
carregada ad casum, han valorat la propos-
ta presentada, com també de l’Arxiprest,

Resultant que, complint el que esta-
bleix el c. 515 paràgraf 2 del Codi de Dret 
Canònic, ha estat consultat el Consell 

[ ]Decrets
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ralitat, carretera de Barcelona, des 
d’Avinguda Josep Tarradellas, fins 
l’inici del terme de Sant Boi de Llo-
bregat; a l’Est, Avinguda Josep Tarra-
dellas (costat Sant Boi de Llobregat) 
fins carrer Salvador Baroné; a l’Oest, 
fins al final dels límits de Viladecans

 Parròquia de Santa Maria de Sales: al 
Nord, fins l’inici dels límits de Gavà 
i finals del terme de Viladecans; al 
Sud, fins al mar, al final de la zona in-
dustrial Roca; a l’Est, pels límits de Vi-
ladecans en relació a Gavà; a l’Oest, 
per carrer de Nou i la seva prolonga-
ció, des de carrer Salvador Baroné, i 
fins el final del terme de Viladecans.

5. Que la dotació patrimonial de la Par-
ròquia de la Mare de Déu de Montserrat 
correspon al temple, sales parroquials i 
habitatge rectoral, així com tots els benefi-
cis que se’n derivin.

6. Recomano vivament que aquesta 
desmembració de la Parròquia de la Mare 
de Déu de Montserrat afavoreixi la mútua 
col·laboració pastoral.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Decreto 10/16. Creación del Tribunal para 
la exhumación de los restos de los márti-
res gabrielistas 

Sant Feliu de Llobregat, 22-7-2016

En cumplimiento de los cc. 1582-1583 del 
Código de Derecho Canónico, y una vez re-
cibido el rescripto de la Congregación para 
las Causas de los Santos de Prot. N. 2578-
8/16, autorizando la exhumación de los 

restos depositados en el nicho nº 1116 del 
cementerio San Sebastián, de Sitges (Bar-
celona), de los Siervos de Dios Simeón 
Arnáez Dueñas (Hno. Sebastián) y Eliseo 
Serrano García (Hno. Fernando), pertene-
cientes al Instituto de los Hermanos de la 
Instrucción Cristiana de San Gabriel y de-
biendo proceder a la constitución del Tri-
bunal que ha de instruir el procedimiento 
de exhumació, reconeixement y reinhuma-
ción de sus venerables reliquias.

Por el presente nombramos,
 Juez Delegado, al IImo. Sr. Albert Sols 

Lúcia, Vicario Judicial.
 Promotor de Justicia, al Ilmo. Sr. Ra-

fael Sánchez Núñez, DP, Promotor de 
Justicia y Defensor del Vínculo del Tri-
bunal Eclesiástico.

 Notario Actuario, Rvdo. Hno. Ángel 
Llana Obeso, Superior Provincial del 
Instituto de los Hermanos de la Ins-
trucción Cristiana de San Gabriel.

 Perito Médico, Dr. Félix Millán Rodrí-
guez (colegiado 28346), doctor en 
Medicina y Cirugía, especialista en 
Urología, Máster en Estadística e in-
vestigación Clínica, Jefe de la Unidad 
de Litiasis de la Fundación Puigvert 
de Barcelona. 

 Secretario, al Rvdo. Sr. Àlvar Pérez 
Marquès, Delegado diocesano para 
la Causa de los Santos.

Mandamos al Canciller Secretario del 
Obispado que comunique el nombramien-
to respectivo a los mencionados señores 
y que los cite para que comparezcan ante 
el Excmo. y Rvdmo. Mons. Agustí Cortés 
Soriano, Obispo de esta Diócesis, el día 
veintisiete de julio de los corrientes, a las 
10.30 h. en el Obispado de Sant Feliu de 
Llobregat, a fin de que emitan juramento 
de sus cargos respectivos.
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Cloenda del curs a la Cúria

El passat divendres 1 de juliol es va cele-
brar la cloenda de curs a la Casa de l’Esglé-
sia, amb els treballadors i col·laboradors 
de la Cúria diocesana. És un moment, com 
el del mes de setembre, a l’inici del curs, 
amb molts matisos. Per una banda, posa 
en mans de Déu el treball que es desen-
volupa al servei de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat, amb la celebració de l’Euca-
ristia presidida pel bisbe Agustí i concele-
brada pels vicaris i alguns sacerdots. En-
guany, el delegat d’Ensenyament, Manuel 
Duaso, va ser l’encarregat de fer l’acció de 
gràcies pel curs que ara acaba. També es 
posa de manifest la companyonia i comu-
nió que es va teixint quotidianament entre 
les persones que treballen a la Casa. I no 
pot faltar l’ocasió de compartir la taula, 
amb un refrigeri a les instal·lacions del 
menjador, aquesta vegada, preparat per 
alguns membres de la Cúria. Tot i que du-
rant el mes de juliol el ritme d’activitat a 
la diòcesi queda força reduït, els serveis 
de la Casa de l’Església continuen oberts 
al públic durant aquest mes; en canvi, a 
l’agost, romandrà tancada.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Por orden del Señor Obispo,

Joan-Pere Pulido Gutiérrez, Pbro.
Secretario general y canciller

[ ]Cúria
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0 10 de juliol. El bisbe Agustí presideix la ce-

lebració de la pregària de vespres i d’envi-
ament dels joves que peregrinen a Cracò-
via en la Jornada Mundial de la Joventut, a 
la Casa de l’Església. Abans els joves s’han 
reunit amb els responsables de l’organit-
zació per a compartir les darreres informa-
cions sobre la Jornada Mundial.
 
11, 12 i 13 de juliol. Reunió de bisbes de 
la Conferència Episcopal Tarraconense, a 
Salardú.

12 de juliol. Trobada de formació i sopar 
de l’Equip de Santfeliujove, a la Casa de 
l’Església.

13 de juliol. El bisbe Agustí assisteix a l’En-
trega del premi Segell d’Excel·lència Euro-
pea EFQM 500 + (European Foundation for 
Quallity Management) pel Boureau VERI-
TAS a la Congregació de Germanes Hospi-
talàries, en l’Auditori del Centre Assistenci-
al Benito Menni, de Sant Boi de Llobregat.

16 de juliol. El bisbe Agustí, amb Mn. Ma-
nuel Roig, delegat diocesà de missions, 
presideix l’Eucaristia d’Acció de gràcies 
amb representants missioners de les diò-
cesis de la Província Eclesiàstica de Barce-
lona, a la capella de la Casa de l’Església 
de Sant Feliu de Llobregat.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia i pre-
gària de Vespres, en la Festa de la Mare de 
Déu del Carme, a l’església del Monestir 
del Carme de les germanes carmelites de 
Vilafranca del Penedès. Tot seguit compar-
teix un refrigeri amb les monges i assis-
tents a la celebració.

17 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia al temple de Sant Sebastià del Badorc 

JULIOL

1 de juliol. Reunió del Consell Episcopal, a 
la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia d’ac-
ció de gràcies i final de curs de la Cúria 
diocesana, a la Capella de la Casa de l’Es-
glésia.

2 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Santa Eulàlia de 
Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, on 
confereix el Sagrament de la Confirmació 
a un grup de joves i adults.

8 de juliol. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí, com a president de la Sub-
comissió d’Universitats de la Conferència 
Episcopal Espanyola, es reuneix al Semi-
nari de Barcelona, amb els membres de 
la comissió preparatòria del Simposi eu-
ropeu de CCEE (Conferències episcopals 
europees) amb el lema: Acompanyar els 
joves a respondre a la crida del Crist. I que 
es farà a Barcelona (Facultat de Teologia) 
del 28 al 30 de març de 2017.

9 de juliol. El bisbe Agustí beneeix la reha-
bilitació del barri dels Àngels de Castellví 
de Rosanes amb la presència de l’alcalde i 
entitats dels barri.

[ ]Crònica
diocesana
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i beneeix el frontal de l’altar amb motiu del 
50è aniversari de la benedicció del temple. 
Amb la presència del rector, Mn. Ramon M. 
Bosch i encarregat del temple, Mn. Francesc 
Xavier Escolà, DP, i una presència significa-
da de feligresos, amb l’alcalde de Piera.

19 de juliol. Recés de la Delegació de Jo-
ventut als locals parroquials de Castellet i 
sopar a Vilanova i la Geltrú. El bisbe Agustí 
es fa present en la pregària de vespres de 
la trobada i sopar.

22 de juliol. El bisbe Agustí comparteix 
el sopar amb el rector i preveres de l’arxi-
prestat, en la Festa de Santa Magdalena 
d’Esplugues de Llobregat.

24 de juliol. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Parròquia de Sant Pere de Gavà.

27 de juliol. El bisbe Agustí constitueix el 
tribunal que haurà de procedir a l’exhuma-
ció, reconeixement i inhumació de les res-
tes dels religiosos màrtirs dels Germans 
de Sant Gabriel, enterrats al cementiri mu-
nicipal de Sitges.
El bisbe Agustí comparteix el dinar amb els 
seminaristes que col·laboren en diferents 
departaments de la Cúria, durant el mes 
de juliol.

25 de juliol al 2 d’agost. Jornada Mundial 
de la Joventut a Cracòvia i participació de 
joves de la Diòcesi.

28 de juliol. Reunió del Consell Episcopal, 
a la Casa de l’Església.

31 de juliol. El bisbe Agustí presideix les 
Eucaristies dominicals de l’església de 
Santa Eulàlia de Castelldefels.

AGOST

3 d’agost. El bisbe Agustí es reuneix amb 
el matrimoni responsable dels Equips de 
la Mare de Déu, a la Casa de l’Església.

8 d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia en la festa de Sant Domènec, al 
Monestir de la Mare de Déu de Mont-Sió 
de les Germanes Dominiques a Esplugues 
de Llobregat. A continuació comparteixen 
el dinar amb la comunitat.

10 d’agost. El bisbe Agustí presideix l’Ofi-
ci de Festa Major de sant Llorenç, diaca 
i màrtir, a la Catedral de Sant Llorenç de 
Sant Feliu de Llobregat.

20-28 d’agost. Pelegrinatge a Taizé, orga-
nitzat per la Delegació diocesana de Joven-
tut.

28 d’agost. Onomàstica del bisbe Agustí.
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Segell d’Excel·lència Europea per al Cen-
tre Assistencial Benito Menni

El centre assistencial de les Germanes Hos-
pitalàries del Sagrat Cor de Jesús present a 
Sant Boi de Llobregat ha rebut la màxima 
distinció que atorga el Club d’Excel·lència 
en Gestió a les organitzacions, després 
de superar una avaluació externa per part 
d’aquesta entitat i AENOR. Es tracta de se-
gell EFQM 500+. La Institució ha estat re-
coneguda per la seva orientació al pacient, 
l’excel·lència en el lideratge i la gestió, i la 
implicació amb les persones i la societat.

L’acte de lliurament del guardó va tenir 
lloc dimecres 13 de juliol a les 12.00 h, al ma-
teix centre, amb la presència aproximada de 
200 persones. Entre les autoritats presents 
hi havia Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi 
de Llobregat i altres autoritats municipals 
de consistoris de Barcelona, a més de repre-
sentants del CatSalut i del sector sanitari i 
social. Per part de les Germanes Hospitalà-
ries del Sagrat Cor de Jesús, han participat a 
l’acte Sor Purificación Pardo, vicària i prime-
ra consellera de la Província d’Espanya de la 
congregació, i el seu director de Sistemes i 
Qualitat, Emilio Rodríguez. El bisbe Agustí 
també ha volgut fer-se present a l’acte, en 
reconeixement al servei de les germanes en 
aquesta institució.

Mn. Alejandro Moreno

Prevere de l’Església de Sant Feliu de 
Llobregat, ha mort el dia 17 d’agost de 
2016, a l’edat de 80 anys, confortat amb 
els sagraments de l’Església. 

El Senyor Bisbe Agustí, el presbiteri i la 
seva família ho fan saber perquè l’encoma-
nin, amb les seves pregàries, a la miseri-
còrdia del Senyor. 

Les exèquies, presidides pel Bisbe 
Agustí Cortés, tindran lloc divendres 19 
d’agost de 2016, a les 16.00 h, a la Par-
ròquia de Sant Josep de Sant Vicenç dels 
Horts, d’on va ser rector emèrit.

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

Sor Maria Luisa Cuadrón, Superiora de 
Benito Menni CASM, i el doctor Joan Òrrit, 
director gerent de l’Entitat, van ser els en-
carregats de recollir el guardó de mans de 
Miquel Romero, director de la Delegació 
de Catalunya del Club d’Excel·lència en 
Gestió, i d’Eva Subirà, directora d’AENOR 
Catalunya.
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0 millor aquelles persones que s’encaminen 

en el món de la fe. 
Hi ha cursos de tot tipus: teòrics, com 

un sobre la introducció a la Bíblia perquè 
el catequista estigui més format en llen-
guatge bíblic i pugui fer arribar millor el 
missatge als infants, i d’altres més pràc-
tics, com dinàmiques de grup per utilitzar 
en una sessió de catequesi.

Aquest any, a més a més, s’ha afegit un 
nou curs per aprendre a treballar i familia-
ritzar-se amb el nou catecisme “Testimonis 
del Senyor”, presentat recentment. Aquest 
ha estat un dels cursos més sol·licitats, 
que es destina a nois i noies d’entre 11 i 
15 anys.

Animadors
D’altra banda, la delegació de joventut 

s’hi ha unit també, afegint alguns cursets 
per animadors de joves en la fe, que apro-
fundeixen en la psicologia dels adoles-
cents i inclou cursos centrats en diverses 
temàtiques, com xarxes socials, cursos 
Alfa, fins a la utilització de les noves Fitxes 
YouCat.

Setmana catequètica 2016

Com cada estiu les delegacions de Cate-
quesi de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa 
han organitzat una setmana de formació 
per als catequistes, de l’11 al 15 de juliol, 
amb tot un ventall de cursets, organit-
zats per nivells segons l’experiència del 
catequista o encarats a fer catequesi des 
de diferents perspectives, de manera que 
l’acompanyament en la fe pugui adaptar-
se a diferents maneres i continguts.

Renovació continuada
Enguany s’han inscrit 150 catequistes, 

alguns, veterans d’altres anys i uns que 
s’han iniciat per primer cop. Tant per als 
primers com per als segons és important 
la formació: “Per realitzar qualsevol tasca 
cal estar preparat. Un catequista ha de te-
nir una formació específica per a realitzar 
la seva tasca”, explica el delegat de Barce-
lona, Mn. Enric Termes.

Formació diversa
Els cursos dels catequistes novells trac-

ten sobre què suposa ser catequista, què 
és la catequesi i les bases per aplicar-la, 
als nens, adolescents o adults. D’altra 
banda, també es contempla altres forma-
cions per aprofundir en diverses dimensi-
ons, continguts o d’elements pràctics que 
puguin ajudar a cadascú a acompanyar 

[ ]Catequesi



2 7 1

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 7

0

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

Els participants, missioners i missio-
neres, religiosos i laics, gaudeixen molt 
en aquestes jornades perquè senten que 
ocupen un lloc important en el cor dels 
nostres bisbats. 

Després de la celebració, varen com-
partir un refrigeri amb tots els assistents 
a les dependències de la mateixa Casa de 
l’Església. Aquesta celebració reforça la 
dimensió missionera de les diòcesis, en la 
Província Eclesiàstica de Barcelona.

Festa de la família missionera de Barcelo-
na, Sant Feliu i Terrassa

Dissabte 16 de juliol va tenir lloc l’eucaris-
tia missionera de la Província Eclesiàstica.

La celebració tingué lloc enguany a la 
Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobre-
gat, ja que cada any se celebra rotatòria-
ment en una de les tres diòcesis de la Pro-
víncia Eclesiàstica de Barcelona. Fou presi-
dida pel bisbe Agustí Cortès i concelebrada 
per vuit sacerdots, la majoria missioners.

El bisbe Agustí en la seva homilia i en 
les pregàries, va tenir molt present els 
missioners, els grups de laics i altres sa-
cerdots, que donen i han donat el millor 
que tenen per testimoniar el missatge de 
Jesús en els llocs on són enviats.

En acabar la missa els missioners i fami-
liars presents, una cinquantena, donaren un 
breu testimoniatge resseguint els diversos 
continents. Entre ells destaquem el P. Jaume 
Calvera que va servir a Sudàfrica i és l’actual 
director de Mundo Negro. També assenya-
lem que vingueren de Terol els pares de 
Cristina Belenguer, missionera de Torrelles 
de Llobregat, que amb l’espòs David Ferrei-
ro i els fills han estat sis anys a Bolívia.

Estaven representades les institucions 
Mans Unides, Ocasha-CCS, Malaria 40 i 
Makary-Blangoua. 

[ ]Missions
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Convivències d’escolans a Llinars 

Del 5 al 8 de juliol, 43 nois de diverses par-
ròquies de l’arxidiòcesi de Barcelona i la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat van par-
ticipar en les convivències d’escolans que 
van tenir lloc a la casa El Mogent-Maristes, 
de Llinars del Vallès, amb seminaristes 
majors d’aquestes diòcesis fent de moni-
tors. Van ser uns dies intensos i joiosos en 
els quals els escolans van poder gaudir de 
pregària, esport, amistat i de contacte pro-
per amb el Senyor, tan propi dels escolans; 
i tot això emmarcat en l’Any Sant de la 
Misericòrdia. L’experiència ens demostra 
que val la pena tenir cura d’aquestes pos-
sibles vocacions, que porten una energia i 
alegria molt gran al camí presbiteral, en el 
moment en el qual els joves comencen a 
plantejar-se el seu futur en la vida.

Enviament dels joves de la diòcesi a la 
Jornada Mundial de la Joventut 2016 a 
Cracòvia

El passat diumenge 10 de juliol a la tarda, 
la Casa de l’Església es va omplir de més 
d’un centenar de persones de la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat que participaran a 
la JMJ a Cracòvia. Amb el pelegrinatge del 
Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ) 
participen joves de Vilafranca del Pene-
dès, Castelldefels, Sant Joan Despí, Pallejà 
i Sant Feliu de Llobregat, així com del mo-
viment Christifideles Laici; altres ho fan 
amb diverses comitives, com ara les del 
Camí Neocatecumenal. Va haver-hi un mo-
ment inicial d’indicacions pràctiques sobre 
el viatge i després, la pregària de Vespres, 
amb el testimoni de tres joves que ja han 
participat a altres Jornades Mundials de la 
Joventut. El bisbe Agustí va presidir el ritu 
d’enviament, amb el signe del lliurament 
d’una creu a cada jove.

[ ] [ ]Joventut Pastoral
vocacional
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centres penitenciaris, així com també en 
els moments de sortida dels interns de les 
presons, i ha proposat diverses accions a 
realitzar a les Diòcesis.

3. El bisbe Salvador Cristau, president 
del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de 
la Salut (SIPS) ha presentat el treball que 
s’està portant a terme en aquesta àrea i 
s’han apuntat diverses orientacions de 
cara al futur per millorar les relacions amb 
les institucions públiques i preservar així 
el dret dels malalts a rebre una atenció re-
ligiosa adequada als seus desigs.

4. En l’àmbit de la litúrgia, els bisbes 
han aprovat la versió catalana del nou pre-
faci de la festa de Santa Maria Magdalena i 
han posat a punt la nova edició revisada de 
la Litúrgia de les Hores en quatre volums, 
que estarà a disposició dels fidels a partir 
del proper setembre. També han aprovat 
que el 1r. Diumenge d’Advent d’aquest 
any, data en què comença l’Any Litúrgic i 
sempre s’inicia la lectura d’un nou leccio-
nari per a la celebració de l’Eucaristia do-
minical, es promogui la intensificació del 
valor de la Paraula de Déu en tota la vida 
de l’Església. Els bisbes acullen així la pe-
tició de l’Associació Bíblica de Catalunya 
per tal que entorn d’aquella data se celebri 
una Setmana d’Animació Bíblica.

5. Els bisbes han conegut els darrers 
detalls del pelegrinatge que uns 3.000 
joves catalans faran a Cracòvia a finals 
d’aquest mes de juliol per tal de participar 
a la Jornada Mundial de la Joventut, convo-
cada pel papa Francesc. 

6. Mons. Sebastià Taltavull ha informat 
del treball que realitza el Secretariat In-
terdiocesà de Pastoral Obrera de Catalu-
nya i ha fet partícip als bisbes la reflexió 
que aquest secretariat ha elaborat sobre 

Comunicat de la Reunió n. 219

Salardú, 13 de juliol de 2016

Els dies 11, 12 i 13 de juliol de 2016 ha tin-
gut lloc la reunió n. 219 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), a Salardú 
(Vall d’Aran i bisbat d’Urgell). La reunió 
ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol 
Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han 
assistit tots els seus membres.

1. En aquest Any Jubilar de la Miseri-
còrdia, els bisbes han reflexionat sobre 
diversos eixos socials a partir de l’informe 
sobre «L’acció social de les entitats d’Es-
glésia i la seva aportació a la cohesió soci-
al de Catalunya», una recerca promoguda 
conjuntament per la Càtedra d’Inclusió So-
cial de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 
la Fundació Pere Tarrés, que els ha presen-
tat el Dr. Àngel Belzunegui, director de la 
Càtedra d’Inclusió Social i professor titular 
de sociologia de la URV. 

2. També han pogut reflexionar i dia-
logar sobre l’acció de l’Església Catòlica 
en l’àmbit penitenciari, a partir de la de-
tallada exposició que els ha fet el P. Jesús 
Roy, mercedari, coordinador de la Pastoral 
Penitenciària a Catalunya. El P. Roy ha pre-
sentat les accions que es porten a terme 
en aquest camp tant preventivament, com 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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D o c u m e n t s

Per aquest motiu, i per a facilitar el 
compliment d’aquesta disposició, d’acord 
amb el desig del papa Francesc, us fem a 
mans aquest petit guió, amb les indica-
cions necessàries per a ordenar deguda-
ment la Litúrgia de les Hores i la celebració 
de l’Eucaristia d’aquest dia.

Hi trobareu també el text del nou prefa-
ci d’aquesta festa, en una versió aprovada 
pels Bisbes de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, i a més els textos catalans 
dels himnes propis de la Litúrgia de les Ho-
res, en la versió que ben aviat es publicarà 
en la Nova Edició que aquests dies s’està 
acabant de preparar i que si no hi ha res 
de nou veurà la llum en el proper mes de 
setembre.

Adjuntem també el text del nou prefaci 
en castellà.

el treball digne, tot preparant la Jornada 
Mundial del Treball Decent que es portarà 
a terme el 7 d’octubre.

7. Els bisbes també han reflexionat 
sobre diverses qüestions relatives a la 
pastoral vocacional i als seminaris, on es 
formen els futurs preveres de les Esglési-
es de Catalunya, encaminades a un treball 
en comunió cada cop més intens entre les 
diòcesis.

8. Els bisbes han rebut informació de la 
Diplomatura en Música Sacra que s’inicia-
rà el proper curs 2016-2017 organitzat per 
la Facultat Antoni Gaudí de l’Ateneu Uni-
versitari Sant Pacià, en col·laboració amb 
l’Abadia de Montserrat.

9. En aquesta reunió ha estat reelegit 
per un trienni com a vicesecretari de la 
CET, Mn. Norbert Miracle, prevere de l’ar-
quebisbat de Tarragona, i també ha estat 
reelegit per a un nou trienni com a director 
del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral 
de la Salut, Mn. Juan Bajo, prevere del bis-
bat de Tortosa.

Els bisbes han acabat la reunió amb 
una visita a les Esglésies d’Arties, Bossost, 
Canejan, i la Vall de Toran, acompanyats i 
guiats per l’Arxiprest d’Aran, Mn. Pere Ba-
lagué.

Celebració litúrgica de la Festa de Santa 
Maria Magdalena 

(De la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, 
de la Conferència Episcopal Tarraconense)
Benvolguts, 

Com ja sabeu, el passat 3 de juny la 
Congregació per al Culte Diví i la disciplina 
dels Sagraments publicava un Decret per 
elevar la memòria de santa Maria Magda-
lena, que se celebra el 22 de juliol, a la ca-
tegoria litúrgica de Festa.
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Prefaci propi

Apòstol dels apòstols
És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
Pare totpoderós,
de qui la misericòrdia 
no és pas menor que el poder, 
que sempre us lloem,
per Crist Senyor nostre.

Apóstol de los apóstoles
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación,
aclamarte siempre,
Padre Todopoderoso,
de quien la misericordia
no es menor que el poder,
por Cristo, Señor nuestro.

Ell, a l’hort, s’aparegué visiblement 
a Maria Magdalena,
ja que ella l’havia estimat quan vivia,
l’havia vist morint a la creu,
l’havia cercat jacent en el sepulcre 
i fou la primera que l’adorà un cop 
ressuscitat d’entre els morts;
i ell l’honorà davant dels apòstols
amb l’ofici de l’apostolat
perquè el bon anunci de la vida nova 
arribés fins als límits de la terra.

El cual, se apareció visiblemente 
en el huerto
a María Magdalena,
pues ella lo había amado en vida,
lo había visto morir en la cruz,
lo buscaba yacente en el sepulcro,
y fue la primera en adorarlo
resucitado de entre los muertos;
y él la honró ante los apóstoles
con el oficio del apostolado
para que la buena noticia de la vida nueva
llegase hasta los confines del mundo.

Per això, Senyor,
amb els àngels i els sants
us aclamem amb joia
tot dient:
Sant, sant, sant és el Senyor…

Por eso, Señor,
nosotros, llenos de alegría,
te aclamamos con los ángeles y 
con todos los santos, diciendo:
Santo, Santo, Santo…

(Versió “ad interim” aprovada pels Bisbes de Catalunya, en espera de l’aprovació definitiva 
per la Santa Seu)

Himne Laudes

Auróra surgit lúcida 
Christi triúmphos áfferens, 
cum corpus eius vísere, 
María, vis et úngere.

L’aurora clara va sorgint 
anunciant l’esclat del Crist, 
quan vós, Maria, us apresseu 
per contemplar i ungir el seu cos.

Anhéla curris; ángelus 
at ecce lætus prædocet 
mortis refráctis póstibus 
redísse quem desíderas.

Tota ansiosa hi arribeu; 
mes heus ací que un àngel diu 
que, havent trencat el llaç de mort, 
ha tornat viu el qui enyoreu.
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D o c u m e n t s

Himne Vespres

Mágdalæ sidus, múlier beáta,
te pio cultu venerámur omnes,
quam sibi Christus sociávit arcti
fœdere amóris.

Llum de Magdala, i sortosa dona
que el Crist unia al seu record, per vincle
d’amor profunda, us rendim tots ara
piadós culte.

Cum tibi illíus pátefit potéstas
dæmonum vires ábigens treménda,
tu fide gaudes potióre necti
grata medénti.

Quan sa puixança se us manifestava 
alliberant-vos dels poders satànics, 
us alegràveu de quedar obligada 
al millor metge.

Hæret hinc urgens tibi caritátis
vis ut insístas pédibus Magístri,
férvidis illum comitáta semper
sédula curis.

D’aquí us prenia una amor sagrada
que us retenia vora els peus del Mestre;
l’acompanyàveu, sempre delerosa
de ben atendre’l.

Tuque complóras Dóminum, crucíque
ímpetu flagrans pietátis astas;
membra tu terges studiósa et ungis
danda sepúlcro.

I vós planyíeu el Senyor, i restàveu
prop de la creu, dreta, en fervor encesa;
i netejàveu amb amor i ungíeu
els sagrats membres.

Quos amor Christi péperit, triúmphis
nos fac adiúngi sócios per ævum,
atque Dilécto simul affluénter
pángere laudes. Amen.

Feu que nosaltres, que Jesús guanyava,
devinguem socis triomfals d’ell sempre,
i que al Dilecte tots plegats i a manta
cantem lloances. Amén.

Sed te manet iucúndius 
intácti amóris præmium, 
cum, voce pulsans vílicum, 
tuum Magístrum cónspicis.

I encar més dolç guardó teniu 
del vostre amor fidel i pur 
quan, preguntant a l’hortolà, 
el vostre Mestre contempleu.

Quæ cum dolénti Vírgine 
hæsísti acérbo stípiti, 
tu prima vivi ab ínferis 
es testis atque núntia.

Vós que amb la Verge dels dolors
vau persistir vora la creu, 
sou la primera que veieu 
i anuncieu l’excels vivent.

O flos venúste Mágdalæ, 
o Christi amóre sáucia, 
tu caritátis ígnibus 
fac nostra corda férveant.

Oh de Magdala bella flor, 
ferida al cor d’amor del Crist, 
feu que del foc de caritat 
els nostres cors siguin fervents.

Da, Christe, tantæ sérvulæ 
dilectiónem pérsequi, 
et nos ut in cæléstibus 
tibi canámus glóriam.
Amen.

Deu-nos, oh Crist, que el bell amor
de tan gran santa copiem, 
perquè als jardins celestials 
també lloances us cantem.
Amén.
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0 España por estos tristes acontecimientos 

acaecidos.
Los católicos españoles elevamos 

nuestras oraciones al Señor por el eterno 
descanso de las personas que perdieron 
la vida en estas execrables acciones terro-
ristas, así como por el restablecimiento de 
los heridos y el consuelo de sus familiares 
y de toda la nación francesa.

Quiera el Señor que se abran caminos 
de convivencia pacífica en la justicia y la 
verdadera libertad.

Le ruego transmita nuestros sentimien-
tos de dolor a toda la Iglesia de nuestra 
querida nación francesa.

Aprovecho la ocasión para manifestarle 
mi consideración y aprecio en el Señor,

Ricardo Blázquez Pérez Cardenal-Arzo-
bispo de Valladolid Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española

Valladolid, 15 de julio de 2016
Excelencia Reverendísima:
Una vez más recibo con profundo dolor 

la noticia del atentado terrorista la noche 
pasada en la querida Francia, precisamen-
te durante la celebración de su fiesta na-
cional.

Deseo por medio de esta carta trasla-
dar a la Iglesia de Niza que usted preside 
como obispo, en nombre propio y en el de 
todos los obispos de la Iglesia en España, 
el sentimiento de condolencia, estupor y 
tristeza que estos hechos, incompatibles 
con el valor inviolable de cada vida huma-
na, han causado en nuestro corazón.

Pedimos al Dios de la vida el descanso 
eterno para los fallecidos, el pronto resta-
blecimiento de los heridos, así como sere-
nidad y consuelo para sus familiares. Que 
las autoridades y todas las instituciones 
públicas y sociales puedan continuar tra-

El Cardenal Blázquez envía sendas cartas 
de condolencia al Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Francesa y al Obispo de 
Niza

El cardenal Ricardo Blázquez Pérez, Ar-
zobispo de Valladolid y Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española, ha en-
viado una carta a Mons. Georges Pontier, 
Arzobispo de Marsella y Presidente de 
la Conferencia Episcopal de Francia, así 
como a Mons. André Marceau, obispo de 
Niza. En ellas, y en nombre de todos los 
obispos españoles, el cardenal Blázquez 
transmite sus condolencias con motivo 
del atentado terrorista acaecido la pa-
sada noche en el Paseo de los Ingleses 
de Niza. Los obispos españoles piden al 
Señor “el descanso eterno para los falle-
cidos, el pronto restablecimiento de los 
heridos, así como serenidad y consuelo 
para sus familiares”.

Reproducimos el texto íntegro de las 
cartas:

Valladolid, 15 de julio de 2016
Excelencia Reverendísima:
Al tener conocimiento, una vez más, 

de la lamentable noticia del atentado te-
rrorista ocurrido en la noche de ayer, en 
la ciudad de Niza, Francia, le hago llegar 
la fraterna condolencia de la Iglesia en 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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unidos en el dolor a la Iglesia y al pueblo 
italiano. Ofrecemos nuestras oraciones y 
sufragios por el descanso eterno de los di-
funtos, por el alivio de los heridos y por el 
consuelo en la fe de quienes han perdido 
sus seres queridos o sus pertenencias.

Ruego a Vuestra Eminencia que trans-
mita a los hermanos de la Conferencia 
Episcopal de Italia y a todo el pueblo ita-
liano nuestros sinceros sentimientos de 
dolor por la catástrofe ocurrida y de espe-
ranza en la pronta restauración.

Aprovecho la ocasión para manifestarle 
mi consideración y aprecio en el Señor.

+ Ricardo Blázquez Pérez, 
Cardenal-Arzobispo de Valladolid

Presidente de la Conferencia Episcopal Española

bajando para que los principios que ins-
piran a su pueblo país de libertad, igual-
dad y fraternidad lleguen, con la ayuda de 
Dios, a feliz cumplimiento.

Al mismo tiempo que le acompañamos 
en el dolor de su Iglesia por estos tristes 
acontecimientos, le pido que traslade a las 
familias, y a todos sus diocesanos nues-
tros sentimientos de tristeza y compasión.

Aprovecho la ocasión para manifestarle 
mi consideración y aprecio en el Señor,

Ricardo Blázquez Pérez Cardenal-Arzo-
bispo de Valladolid Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española

El cardenal Blázquez expresa su dolor por 
el terremoto en Italia

El presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, el cardenal Ricardo Blázquez 
Pérez, en nombre de toda la Iglesia en Es-
paña, muestra sus condolencias a toda la 
Iglesia y el pueblo italiano por el terremoto 
acaecido en el centro de Italia, a través de 
una carta enviada al presidente de la Con-
ferencia Episcopal Italiana, Cardenal An-
gelo Bagnasco.

Ofrecemos la carta íntegra:
Emmo. Sr. Cardenal D. Angelo Bagnasco
Presidente de la Conferencia Episcopal 

Italiana
Eminencia Reverendísima:
Nos ha llenado de consternación la 

noticia del terremoto que ha sacudido a 
Italia, en la región de Lazio, en el Centro 
del país, causando varios muertos, nume-
rosos heridos y la destrucción de muchos 
bienes materiales, especialmente vivien-
das, edificios públicos y templos.

Los Obispos miembros de la Conferen-
cia Episcopal Española, con toda la Igle-
sia que peregrina en España, se sienten 
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la pau, d’un edifici construït per estats que 
no es van unir per imposició, sinó per la 
lliure elecció del bé comú, renunciant per 
sempre a enfrontar-se. Europa, després de 
moltes divisions, es va trobar finalment a 
si mateixa i va començar a construir la seva 
casa.

Aquesta «família de pobles», que en 
aquest temps s’ha fet de manera meritòria 
més àmplia, en els últims temps sembla 
sentir menys propis els murs de la casa 
comuna, potser aixecats apartant-se del 
clarivident projecte dissenyat pels pares. 
Aquella atmosfera de novetat, aquell ar-
dent desig de construir la unitat, semblen 
estar cada vegada més apagats; nosaltres, 
els fills d’aquell somni estem temptats de 
caure en els nostres egoismes, mirant el 
que ens és útil i pensant a construir recin-
tes particulars. No obstant això, estic con-
vençut que la resignació i el cansament no 
pertanyen a l’ànima d’Europa i que també 
«les dificultats poden convertir-se en for-
tes promotores d’unitat».

Al Parlament Europeu em vaig permetre 
parlar de l’Europa anciana. Deia als euro-
diputats que en diferents parts creixia la 
impressió general d’una Europa cansada 
i envellida, ni fèrtil ni vital, on els grans 
ideals que van inspirar a Europa semblen 
haver perdut força d’atracció. Una Euro-
pa decaiguda que sembla haver perdut 
la seva capacitat generativa i creativa. 
Una Europa temptada de voler assegurar 
i dominar espais més que de generar pro-
cessos d’inclusió i de transformació; una 
Europa que es va «atrinxerant» en lloc de 
privilegiar les accions que promouen nous 
dinamismes en la societat; dinamismes 
capaços d’involucrar i posar en marxa tots 
els actors socials (grups i persones) en la 

Discurs del papa Francesc en l’acte de re-
cepció del Premi Carlemany

Vaticà 6-5-2016

Il·lustres senyores i senyors:
Els dono la meva cordial benvinguda 

i gràcies per la seva presència. Agraeixo 
especialment les seves amables paraules 
als senyors Marcel Philipp, Jürgen Linden, 
Martin Schulz, Jean-Claude Juncker i Do-
nald Tusk. Vull reiterar la meva intenció 
d’oferir a Europa el prestigiós premi amb 
el qual he estat honorat: no fem ara un 
gest celebratiu, sinó que millor que aprofi-
tem aquesta ocasió per desitjar tots junts 
un impuls nou i audaç per a aquest estimat 
Continent.

La creativitat, l’enginy, la capacitat d’ai-
xecar-se i sortir dels propis límits perta-
nyen a l’ànima d’Europa. Durant el segle 
passat, ella ha ofert el testimoni a la hu-
manitat que un nou començament era pos-
sible; després d’anys de tràgics enfronta-
ments, que van culminar en la guerra més 
terrible que es recorda, va sorgir, amb la 
gràcia de Déu, una novetat sense prece-
dents en la història. Les cendres de la runa 
no van poder extingir l’esperança i la recer-
ca de l’altre, que cremaven en el cor dels 
pares fundadors del projecte europeu. Ells 

[ ]Santa Seu
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trucció. Es van atrevir a buscar solucions 
multilaterals als problemes que a poc a 
poc s’anaven convertint en comuns.

Robert Schuman, en l’acte que molts 
reconeixen com el naixement de la pri-
mera comunitat europea, va dir: «Europa 
no es farà d’una vegada ni en una obra 
de conjunt: es farà gràcies a realitzacions 
concretes, que creïn en primer lloc una 
solidaritat de fet». Precisament ara, en 
aquest nostre món turmentat i ferit, cal 
tornar a aquella solidaritat de fet, a la ma-
teixa generositat concreta que va seguir al 
segon conflicte mundial, perquè –prosse-
guia Schuman– «la pau mundial no es pot 
salvaguardar sense uns esforços creadors 
equiparables als perills que l’amenacen ». 
Els projectes dels pares fundadors, mis-
satgers de la pau i profetes del futur, no 
han estat superats: inspiren, avui més que 
mai, a construir ponts i enderrocar murs. 
Semblen expressar una fervent invitació 
a no acontentar-se amb retocs cosmètics 
o compromisos tortuosos per corregir 
aquest o aquell tractat, sinó a establir amb 
valor bases noves, fortament arrelades. 
Com afirmava Alcide De Gasperi, «tots 
animats igualment per la preocupació del 
bé comú de les nostres pàtries europees, 
de la nostra pàtria Europa», es comenci de 
nou, sense por un “treball constructiu que 
exigeix tots els nostres esforços de pacient 
i àmplia cooperació».

Aquesta transfusió de memòria ens per-
met inspirar-nos en el passat per afrontar 
amb valentia el complex quadre multipolar 
dels nostres dies, acceptant amb determi-
nació el repte d’«actualitzar» la idea d’Eu-
ropa. Una Europa capaç de donar a llum un 
nou humanisme basat en tres capacitats: 
la capacitat d’integrar, capacitat de comu-
nicació i la capacitat de generar.

recerca de noves solucions als problemes 
actuals, que fructifiquin en importants es-
deveniments històrics; una Europa que, 
lluny de protegir espais, es converteixi en 
mare generadora de processos (cf. Evan-
gelii gaudium, 223).

Què t’ha passat Europa humanista, 
defensora dels drets humans, de la de-
mocràcia i de la llibertat? Què t’ha passat 
Europa, terra de poetes, filòsofs, artistes, 
músics, escriptors? Què t’ha passat Eu-
ropa, mare de pobles i nacions, mare de 
grans homes i dones que van ser capaços 
de defensar i donar la vida per la dignitat 
dels seus germans?

L’escriptor Elie Wiesel, supervivent dels 
camps d’extermini nazis, deia que avui és 
imprescindible realitzar una «transfusió 
de memòria». Cal «fer memòria», prendre 
una mica de distància del present per es-
coltar la veu dels nostres avantpassats. La 
memòria no només ens permetrà que no 
es cometin els mateixos errors del passat 
(cf. Evangelii gaudium, 108), sinó que ens 
donarà accés a aquells èxits que van aju-
dar els nostres pobles a superar positiva-
ment les cruïlles històriques que van anar 
trobant. La transfusió de memòria ens 
allibera d’aquesta tendència actual, amb 
freqüència més atractiva, a obtenir ràpida-
ment resultats immediats edificats sobre 
la sorra, que podrien produir «un rèdit po-
lític fàcil, ràpid i efímer, però que no cons-
trueixen la plenitud humana» (ibíd. 224 ).

Amb aquest propòsit, ens farà bé evo-
car els pares fundadors d’Europa. Ells van 
saber buscar vies alternatives i innovado-
res en un context marcat per les ferides de 
la guerra. Ells van tenir l’audàcia no només 
de somiar la idea d’Europa, sinó que van 
gosar transformar radicalment els models 
que únicament provocaven violència i des-
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Una solidaritat que mai no pot ser confo-
sa amb l’almoina, sinó com a generació 
d’oportunitats perquè tots els habitants 
de les nostres ciutats –i de moltes altres 
ciutats– puguin desenvolupar la seva vida 
amb dignitat. El temps ens ensenya que no 
n’hi ha prou amb la integració geogràfica 
de les persones, sinó que el repte és una 
forta integració cultural.

D’aquesta manera, la comunitat dels 
pobles europeus podrà vèncer la tempta-
ció de replegar-se sobre paradigmes unila-
terals i d’aventurar-se en «colonitzacions 
ideològiques»; més aviat redescobrirà 
l’amplitud de l’ànima europea, nascuda de 
la trobada de civilitzacions i pobles, més 
vasta que els actuals confins de la Unió i 
cridada a convertir-se en model de noves 
síntesis i de diàleg. En efecte, el rostre 
d’Europa no es distingeix per oposar-se 
als altres, sinó per portar impreses les 
característiques de diverses cultures i la 
bellesa de vèncer tot encerclament. Sense 
aquesta capacitat d’integració, les parau-
les pronunciades per Konrad Adenauer en 
el passat ressonaran avui com una profe-
cia del futur: «El futur d’Occident no està 
amenaçat tant per la tensió política, com 
pel perill de la massificació, de la unifor-
mitat de pensament i del sentiment; aviat, 
per tot el sistema de vida, de la fugida de 
la responsabilitat, amb l’única preocupa-
ció pel propi jo».

Capacitat de diàleg
Si hi ha una paraula que hem de repe-

tir fins a cansar-nos és aquesta: diàleg. 
Estem convidats a promoure una cultura 
del diàleg, tractant per tots els mitjans de 
crear instàncies perquè això sigui possible 
i que ens permetin reconstruir el teixit so-

Capacitat d’integrar
Erich Przywara, en la seva magnífica 

obra La idea d’Europa, ens repta a con-
siderar la ciutat com un lloc de convivèn-
cia entre diverses instàncies i nivells. Ell 
coneixia la tendència reduccionista que 
habita en cada intent de pensar i somi-
ar el teixit social. La bellesa arrelada en 
moltes de les nostres ciutats es deu al fet 
que han aconseguit mantenir en el temps 
les diferències d’èpoques, nacions, estils 
i visions. Només cal mirar l’inestimable 
patrimoni cultural de Roma per confirmar, 
una vegada més, que la riquesa i el valor 
d’un poble té precisament les seves arrels 
en el saber articular tots aquests nivells 
en una sana convivència. Els reduccionis-
mes i tots els intents d’uniformar, lluny de 
generar valor, condemnen la nostra gent a 
una pobresa cruel: la de l’exclusió. I, més 
que aportar grandesa, riquesa i bellesa, 
l’exclusió provoca baixesa, pobresa i llet-
jor. Més que donar noblesa d’esperit, els 
aporta mesquinesa.

Les arrels dels nostres pobles, les arrels 
d’Europa es van anar consolidant a tra-
vés de la seva història, aprenent a integrar 
en síntesis sempre noves les cultures més 
diverses i sense relació aparent entre elles. 
La identitat europea és, i sempre ha estat, 
una identitat dinàmica i multicultural.

L’activitat política és conscient que 
té entre les mans aquest treball fona-
mental i que no pot ser posposat. Sabem 
que «el tot és més que la part, i també 
és més que la simple suma d’elles», per 
la qual cosa s’haurà de treballar sempre 
per «ampliar la mirada per reconèixer un 
bé més gran que ens beneficiarà a tots» 
(Evangelii gaudium, 235). Estem convi-
dats a promoure una integració que tro-
ba en la solidaritat la manera de fer les 



2 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
 7

0

D o c u m e n t s

Tots, des del més petit al més gran, tenen 
un paper actiu en la construcció d’una 
societat integrada i reconciliada. Aquesta 
cultura és possible si tots participem en la 
seva elaboració i construcció. La situació 
actual no permet simples observadors de 
les lluites alienes. Al contrari, és una crida 
ferma a la responsabilitat personal i social.

En aquest sentit, els nostres joves te-
nen un paper preponderant. Ells no són el 
futur dels nostres pobles, són el present; 
són els que ja avui amb els seus somnis, 
amb les seves vides, estan forjant l’espe-
rit europeu. No podem pensar en el demà 
sense oferir-los una participació real com 
a autors de canvi i de transformació. No 
podem imaginar Europa sense fer-los par-
tícips i protagonistes d’aquest somni.

He reflexionat darrerament sobre 
aquest aspecte, i m’he preguntat: Com 
podem fer partícips els nostres joves 
d’aquesta construcció quan els privem del 
treball; d’ocupació digna que els perme-
ti desenvolupar-se a través de les seves 
mans, la seva intel·ligència i les seves ener-
gies? Com pretenem reconèixer-los el valor 
de protagonistes, quan els índexs d’atur i 
subocupació de milions de joves europeus 
van en augment? Com evitar la pèrdua dels 
nostres joves, que acaben per anar-se’n a 
un altre lloc a la recerca d’ideals i sentit de 
pertinença perquè aquí, a la seva terra, no 
sabem oferir-los oportunitats i valors?

«La distribució justa dels fruits de la 
terra i el treball humà no és simple filantro-
pia. És un deure moral». Si volem entendre 
la nostra societat d’una manera diferent, 
necessitem crear llocs de treball digne i 
ben remunerat, especialment per als nos-
tres joves.

Això requereix la recerca de nous mo-
dels econòmics més inclusius i equitatius, 

cial. La cultura del diàleg implica un autèn-
tic aprenentatge, una ascesi que ens per-
meti reconèixer l’altre com un interlocutor 
vàlid; que ens permeti mirar l’estranger, 
l’emigrant, a qui pertany a una altra cultu-
ra, com a subjecte digne de ser escoltat, 
considerat i apreciat. Per a nosaltres, avui 
és urgent involucrar tots els actors socials 
en la promoció d’«una cultura que privi-
legiï el diàleg com a forma de trobada, la 
recerca de consensos i acords, però sense 
separar-la de la preocupació per una so-
cietat justa, amb memòria i sense exclu-
sions» (Evangelii gaudium, 239). La pau 
serà duradora en la mesura que armem els 
nostres fills amb les armes del diàleg, els 
ensenyem la bona batalla de la trobada i 
la negociació. D’aquesta manera podrem 
deixar-los en herència una cultura que sà-
piga dibuixar estratègies no de mort, sinó 
de vida, no d’exclusió, sinó d’integració.

Aquesta cultura de diàleg, que hauria 
de ser inclosa en tots els programes esco-
lars com un eix transversal de les discipli-
nes, ajudarà a inculcar a les noves gene-
racions una manera diferent de resoldre 
els conflictes a què els estem acostumant. 
Avui és urgent crear «coalicions», no no-
més militars o econòmiques, sinó cultu-
rals, educatives, filosòfiques, religioses. 
Coalicions que posin en relleu com, dar-
rere de molts conflictes, està en joc amb 
freqüència el poder de grups econòmics. 
Coalicions capaces de defensar les perso-
nes de ser utilitzades per a fins impropis. 
Armem la nostra gent amb la cultura del 
diàleg i de la trobada.

Capacitat de generar
El diàleg, i tot el que aquest implica, ens 

recorda que ningú no pot limitar-se a ser 
un espectador ni un simple observador. 
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ca coincideix amb la seva missió: l’anunci 
de l’Evangeli, que avui més que mai es tra-
dueix principalment a sortir a l’encontre de 
les ferides de l’home, portant la presència 
forta i senzilla de Jesús, la seva misericòr-
dia que consola i anima. Déu desitja habi-
tar entre els homes, però pot fer-ho només 
a través d’homes i dones que, igual que 
els grans evangelitzadors del continent, 
estiguin tocats per ell i visquin l’Evangeli 
sense buscar altres coses. Només una Es-
glésia rica en testimonis podrà portar de 
nou l’aigua pura de l’Evangeli a les arrels 
d’Europa. En això, el camí dels cristians 
cap a la unitat plena és un gran signe dels 
temps, i també l’exigència urgent de res-
pondre al Senyor «perquè tots siguin u» 
(Jn 17,21).

Amb la ment i el cor, amb esperança i 
sense vana nostàlgia, com un fill que troba 
en la mare Europa les seves arrels de vida 
i fe, somio un nou humanisme europeu, 
«un procés constant d’humanització», per 
al qual cal «memòria, valor i una sana i 
humana utopia ». Somio una Europa jove, 
capaç de ser encara mare: una mare que 
tingui vida, perquè respecta la vida i ofe-
reix esperança de vida. Somio una Europa 
que es fa càrrec del nen, que com un ger-
mà auxilia el pobre i als qui vénen a la re-
cerca d’acolliment, perquè ja no tenen res 
i demanen refugi. Somio una Europa que 
escolta i valora els malalts i els ancians, 
perquè no siguin reduïts a objectes impro-
ductius de rebuig. Somio una Europa, on 
ser emigrant no sigui un delicte, sinó una 
invitació a un major compromís amb la dig-
nitat de tot ésser humà. Somio una Europa 
on els joves respirin l’aire net de l’honeste-
dat, estimin la bellesa de la cultura i d’una 
vida senzilla, no contaminada per les infi-

orientats no per a uns pocs, sinó per al be-
nefici de la gent i de la societat. Penso, per 
exemple, en l’economia social de mercat, 
encoratjada també pels meus predeces-
sors (cf. Joan Pau II, Discurs a l’Ambaixa-
dor de la R. F. d’Alemanya, 8 nov 1990). 
Passar d’una economia que apunta al rèdit 
i al benefici, basada en l’especulació i el 
préstec amb interès, a una economia so-
cial que inverteixi en les persones creant 
llocs de treball i qualificació.

Hem de passar d’una economia líquida, 
que tendeix a afavorir la corrupció com a 
mitjà per obtenir beneficis, a una econo-
mia social que garanteixi l’accés a la terra 
i al sostre per mitjà del treball com a àmbit 
on les persones i les comunitats puguin 
posar en joc «moltes dimensions de la 
vida: la creativitat, la projecció del futur, el 
desenvolupament de capacitats, l’exercici 
dels valors, la comunicació amb els altres, 
una actitud d’adoració. Per això, en l’actu-
al realitat social mundial, més enllà dels 
interessos limitats de les empreses i d’una 
qüestionable racionalitat econòmica, cal 
que “es continuï cercant com a prioritat 
l’objectiu de l’accés al treball […] per a 
tots”» (Laudato si’, 127).

Si volem mirar cap a un futur que sigui 
digne, si volem un futur de pau per a les 
nostres societats, només podrem acon-
seguir-ho apostant per la inclusió real: 
«aquesta que dóna el treball digne, lliure, 
creatiu, participatiu i solidari». Aquest can-
vi (d’una economia líquida a una economia 
social) no només donarà noves perspecti-
ves i oportunitats concretes d’integració i 
inclusió, sinó que ens obrirà novament la 
capacitat de somiar aquell humanisme, 
del qual Europa ha estat el bressol i la font.

L’Església pot i ha d’ajudar a renéixer 
d’una Europa cansada, però encara rica 
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l’Evangeli, perquè vol que tothom se salvi 
i experimenti l’amor del Senyor. Ella «té la 
missió d’anunciar la misericòrdia de Déu, 
cor bategant de l’Evangeli» (Butlla Miseri-
cordiæ vultus, 12), i de proclamar-la per tot 
el món, fins que arribi a tot home, dona, 
ancià, jove i nen.

La misericòrdia fa que el cor del Pare 
senti una alegria profunda cada vegada 
que troba una criatura humana. Des del 
principi ell s’adreça 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 a ser 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 que fa servir la Bíblia per a refe-
rir-se a la misericòrdia remet al si matern: 
es a dir, a l’amor d’una mare als seus fills, 
aquells fills que sempre estimarà, en qual-
sevulla circumstància i passi el que passi, 
perquè són 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: dins les seves entra-
nyes es commou i s’estremeix de compas-
sió davant la seva fragilitat i infidelitat (cf. 
Os 11,8). I, malgrat això, és misericordiós 
amb tots, estima tots els pobles i és deli-
cat amb totes les criatures (cf. Sl 144,8-9).

La manifestació més alta i consuma-
da de la misericòrdia es troba en el Verb 
encarnat. Ell revela el rostre del Pare ric 
en misericòrdia, «no parla només d’ella i 
l’explica utilitzant semblances i paràbo-

nites necessitats del consumisme; on ca-
sar-se i tenir fills sigui una responsabilitat 
i una gran alegria, i no un problema a cau-
sa de la manca d’un treball prou estable. 
Somio una Europa de les famílies, amb 
polítiques realment eficaces, centrades en 
els rostres més que en els números, en el 
naixement de fills més que en l’augment 
dels béns. Somio una Europa que promo-
gui i protegeixi els drets de cadascú, sense 
oblidar els deures envers tots. Somio una 
Europa de la qual no es pugui dir que el 
seu compromís pels drets humans ha estat 
la seva última utopia.

Gràcies
Francesc, papa

Missatge del papa Francesc per a la Jor-
nada Mundial de les Missions 2016

Vaticà, 15-5-2016, solemnitat de Pentecosta

Església missionera, testimoni de miseri-
còrdia

Benvolguts 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 missió ad gentes com una obra de 
misericòrdia gran i immensa, tant espiritu-
al com material. Efectivament, en aquesta 
Jornada Mundial de les Missions tots es-
tem convidats a «sortir», com deixebles 
missioners, oferint cadascun de nosaltres 
els nostres talents, la nostra creativitat, 
la nostra saviesa i experiència a l’hora 
de portar el missatge de la tendresa i de 
la compassió de Déu a tota la família hu-
mana. En virtut del manament missioner, 
l’Església s’interessa pels qui no coneixen 
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l’atenció als pobres.
A molts llocs, l’evangelització comença 

amb l’activitat educativa, a la qual el treball 
missioner dedica esforç i temps, com el vi-
nyater misericordiós de l’Evangeli (cf. 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’evange-
litzar i de portar l’Evangeli als llocs més in-
sospitats. L’Església pot ser definida mare, 
també per aquells que un dia arribaran a 
la fe en Crist. Espero, doncs, que el poble 
sant de Déu realitzi el servei maternal de 
la misericòrdia, que tant ajuda que els po-
bles que encara no coneixen el Senyor el 
trobin i l’estimin. En efecte, la fe és un do 
de Déu i no és fruit del proselitisme; creix 
gràcies a la fe i a la caritat dels evange-
litzadors 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 tothom amb la mateixa mesura del 
Senyor; anunciem el do més bonic i més 
gran que ell ens ha donat: la seva vida i el 
seu amor.

Tots els pobles i cultures tenen dret a 
rebre el missatge de salvació, que és do de 
Déu per a tothom. Això és més necessari 
encara si tenim en compte la quantitat d’in-
justícies, guerres, crisis humanitàries que 
esperen una solució. Els missioners saben 
per experiència que l’Evangeli del perdó i 
de la misericòrdia pot portar alegria i re-
conciliació, justícia i pau. El manament de 
l’Evangeli: «Aneu, doncs, a tots els pobles 
i feu-los deixebles meus, batejant-los en 
el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant 
i ensenyant-los a guardar tot allò que us 
he manat» (Mt 28,19-20) no està exhaurit, 
encara més, ens compromet a tots, en els 

les, sinó que, a més, i per damunt de tot, 
ell mateix l’encarna i la personifica» (Joan 
Pau II, Enc. Dives in misericòrdia, 2). Amb 
l’acció de l’Esperit Sant, acceptant i se-
guint Jesús per mitjà de l’Evangeli i dels 
sagraments, podem arribar a ser mise-
ricordiosos com el nostre Pare celestial, 
aprenent a estimar com ell ens estima i 
fent que la nostra vida sigui una ofrena 
gratuïta, un signe de la seva bondat (cf. 
Butlla Misericordiæ 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 escollida 
per ell amb amor misericordiós, i s’inspi-
ra en aquest amor per a fer el seu mana-
ment, en viu i el fa conèixer a la gent en un 
diàleg respectuós amb totes les cultures i 
conviccions religioses.

Molts homes i dones de qualsevol edat 
i condició són testimonis d’aquest amor de 
misericòrdia, com als inicis de l’experièn-
cia eclesial. La considerable i creixent pre-
sència de la dona en el món missioner, junt 
amb la masculina, és un signe eloqüent de 
l’amor maternal de Déu. Les dones, laiques 
i religioses, i en l’actualitat també moltes 
famílies, viuen la seva vocació missionera 
de diferents maneres: des de l’anunci di-
recte de l’Evangeli al servei de caritat. Junt 
amb la tasca evangelitzadora i sacramen-
tal dels missioners, les dones i les famílies 
comprenen millor sovint els problemes de 
la gent i els saben afrontar d’una manera 
adequada i a vegades inèdita: en la cura 
de la vida, posant més interès en les per-
sones que en les estructures i emprant 
tots els recursos humans i espirituals per 
a afavorir l’harmonia, les relacions, la pau, 
la solidaritat, el diàleg, la col·laboració i la 
fraternitat, ja sigui en l’àmbit de les relaci-
ons personals o en el més gran de la vida 
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Meditació del papa Francesc en el Viacru-
cis a la Jornada Mundial de la Joventut 

Cracòvia, 29-7-2016

«Tenia fam, i em donàreu menjar; 
tenia set, i em donàreu beure; 
era foraster, i em vau acollir; 
anava despullat, i em vau vestir;
estava malalt, i em vau visitar; 
era a la presó, i vinguéreu a veure’m.» 
(Mt 25,35-36).

Aquestes paraules de Jesús ens por-
ten a la pregunta que sovint ressona en la 
nostra ment i el nostre cor: «On és Déu?» 
On és Déu, si hi ha mal en el món, si hi ha 
gent amb gana, set, sense llar, sense sos-
tre, fugitius, refugiats? On és Déu quan 
les persones innocents moren a causa de 
la violència, el terrorisme, les guerres? 
On és Déu quan les malalties implacables 
trenquen els llaços de la vida i de l’afecte? 
O quan els nens són explotats, humiliats, 
i també ells pateixen a causa de greus 
malalties? On és Déu en el rostre dels es-
cèptics i en les preocupacions de l’ànima 
afligida? Hi ha preguntes per a les quals no 
hi ha respostes humanes. Només podem 
mirar Jesús, i pregunta-li a Ell. I la resposta 
de Jesús és la següent: «Déu està en ells», 
Jesús està en ells, patint per ells, profun-
dament identificat amb cada un. Ell està 
així unit a ells, gairebé com formant «un 
sol cos».

Jesús mateix va triar identificar-se amb 
aquests germans i germanes que passen 
la prova del dolor i l’ansietat, que accepten 
prendre el camí més dolorós vers el calva-
ri. Ell, morint a la creu, es va lliurar a les 
mans del Pare i carrega sobre si mateix i 
per si mateix, amb l’amor que dóna, les fe-

escenaris i desafiaments actuals, a sentir-
nos cridats a una nova «sortida» missio-
nera, com he indicat també en l’exhorta-
ció apostòlica Evangelii gaudium: «Cada 
cristià 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).

En aquest Any jubilar es compleix pre-
cisament el 90è 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 l’any 1926. Per 
tant, considero oportú tornar a recordar 
les sàvies indicacions dels meus predeces-
sors, els quals van establir que fossin des-
tinades a aquesta Obra tots els ajuts que 
les diòcesis, parròquies, comunitats reli-
gioses, associacions i moviments eclesials 
de tot el món poguessin rebre per auxili-
ar les comunitats cristianes necessitades 
i per a enfortir l’anunci de l’Evangeli fins 
als confins de la terra. No deixem de rea-
litzar també avui aquest gest de comunió 
eclesial missionera. No permetem que les 
nostres preocupacions particulars encon-
geixin el nostre cor; eixamplem-lo, doncs, 
perquè abraci tota la humanitat.

Que santa Maria, icona sublim de la hu-
manitat redimida, model missioner per a 
l’Església, ensenyi a tots, homes, dones i 
famílies, a generar i custodiar la presència 
viva i misteriosa del Senyor ressuscitat, 
que renova i curulla de misericòrdia joiosa 
les relacions entre les persones, les cultu-
res i els pobles.

Francesc
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l’ànima, ens juguem la nostra credibilitat 
com a cristians. No en les idees, sinó allà!

Avui la humanitat necessita homes i 
dones, i en especial els joves com tu, que 
no volen viure les seves vides «a mitges», 
joves disposats a gastar la vida en el servei 
gratuït als més pobres i als germans més 
febles, a imitació de Crist, que es va donar 
totalment per a la nostra salvació. Davant 
del mal, el sofriment, el pecat, l’única res-
posta possible pel deixeble de Jesús és 
donar-se a si mateix, fins i tot la vida, a 
imitació de Crist; és l’actitud de servei. Si 
un –que es diu cristià– no viu per servir, no 
serveix per a viure. Amb la seva vida rene-
ga de Jesucrist.

Aquesta nit, estimats joves, el Senyor 
us renova la invitació a convertir-vos en 
protagonistes en el servei; Ell vol de vos-
altres una resposta concreta a les neces-
sitats i sofriments de la humanitat; Ell vol 
que sigueu un signe del seu amor miseri-
cordiós per al nostre temps! Per complir 
aquesta missió, Ell us mostrarà el camí 
del compromís personal i del sacrifici d’Ell 
mateix: és el Camí de la creu. El Camí de 
la creu és el camí a la felicitat de seguir 
Crist fins al final, en les circumstàncies de 
vegades dramàtiques de la vida diària; és 
la via en la qual no temem el fracàs, l’aïlla-
ment o la solitud, ja que s’omple el cor de 
la plenitud del Crist. El Camí de la creu és 
el camí de la vida i l’estil de Déu, que Je-
sús demana recórrer a través dels camins 
d’una societat de vegades dividida, injusta 
i corrupta.

El Camí de la creu no és un hàbit sado-
masoquista; el Camí de la creu és l’únic 
que venç el pecat, el mal i la mort, perquè 
porta a la llum radiant de la resurrecció de 
Crist, l’obertura als horitzons d’una vida 

rides físiques, morals i espirituals de tota 
la humanitat. Abraçant l’arbre de la creu, 
Jesús abraça la nuesa i la fam, la set i la so-
litud, el dolor i la mort dels homes i dones 
de tots els temps. Aquesta tarda Jesús, i 
nosaltres juntament amb ell, abraça amb 
especial amor els nostres germans sirians, 
que fugen de la guerra. Els donem la ben-
vinguda amb amor fraternal i simpatia.

Recorrent el Camí de la Creu de Jesús, 
hem redescobert la importància de confor-
mar-se amb el Senyor, a través de les 14 
obres de misericòrdia. Ens ajuden a obrir-
nos a la misericòrdia de Déu, per demanar 
la gràcia de comprendre que sense miseri-
còrdia la persona no pot fer res; sense la 
misericòrdia, nosaltres, tots nosaltres, no 
podem fer res. Vegem primer les set obres 
de misericòrdia corporals: alimentar el qui 
té fam, donar de beure a l’assedegat, ves-
tir el nu, donar allotjament als pelegrins, 
visitar els malalts, visitar els presos, en-
terrar els morts. Hem rebut gratuïtament, 
donem gratuïtament. Estem cridats a ser-
vir Jesús crucificat en la persona margina-
da, per tocar la seva carn beneïda en els 
qui estan exclosos, té gana, té set, va nu, 
està pres, malalt, aturat, perseguit, refugi-
at, migrant. Allà ens trobem amb el nostre 
Déu, allà toquem el Senyor. Jesús mateix 
ens va dir, explicant quin serà el «proto-
col» pel qual serem jutjats: cada vegada 
que hem fet això al més petit dels nostres 
germans, li hem fet a Ell (cf. Mt 25,31-46).

A les obres de misericòrdia corporals, 
segueixen les de misericòrdia espiritual: 
aconsellar els qui dubten, instruir l’igno-
rant, corregir els pecadors, consolar els 
afligits, perdonar les ofenses, suportar 
pacientment les persones molestes, pre-
gar Déu pels vius i pels morts. En l’acollida 
als marginats que estan ferits en el cos i 



2 8 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
 7

0

D o c u m e n t s

laborador dels odiats ocupants romans; 
era un explotador del seu poble, un que a 
causa de la seva mala fama no podia ni tan 
sols acostar-se al Mestre. No obstant això, 
la trobada amb Jesús va canviar la seva 
vida, com va succeir, i cada dia pot succe-
ir amb cada un de nosaltres. Però Zaqueu 
va haver de superar alguns obstacles per 
trobar-se amb Jesús. No va ser fàcil per a 
ell, va haver de superar alguns obstacles, 
almenys tres, que també ens poden ense-
nyar alguna cosa a nosaltres.

El primer és la baixa estatura: Zaqueu 
no aconseguia veure el Mestre, perquè era 
baix. També nosaltres podem avui caure 
en el perill de quedar-nos lluny de Jesús 
perquè no ens sentim a l’altura, perquè 
tenim una baixa consideració de nosaltres 
mateixos. Aquesta és una gran temptació, 
que no només té a veure amb l’autoesti-
ma, sinó que afecta també la fe. Perquè la 
fe ens diu que som «fills de Déu, i ho som!» 
(1Jn 3,1): hem estat creats a imatge seva, 
Jesús va fer seva la nostra humanitat i el 
seu cor mai no se separarà de nosaltres; 
l’Esperit Sant vol habitar en nosaltres; som 
cridats a l’alegria eterna amb Déu. Aques-
ta és la nostra «alçada», aquesta és la nos-
tra identitat espiritual: som els fills esti-
mats de Déu, sempre. Enteneu llavors que 
no acceptar-se, viure descontents i pensar 
en negatiu significa no reconèixer la nostra 
identitat més autèntica: és com donar l’es-
quena quan Déu vol fixar els seus ulls en 
mi; significa voler impedir que es complei-
xi el seu somni en mi. Déu ens estima tal 
com som, i no hi ha pecat, defecte o error 
que el faci canviar d’idea. Per a Jesús –ens 
ho mostra l’Evangeli–, ningú no és inferi-
or i distant, ningú no és insignificant, sinó 
que tots som predilectes i importants: Tu 
ets important! I Déu compta amb tu pel 

nova i plena. És el camí de l’esperança i 
del futur. Qui l’emprèn amb generositat i 
fe, dóna esperança al futur i la humanitat. 
Qui l’emprèn amb generositat i fe sembra 
esperança. I jo vull que sigueu sembradors 
d’esperança.

Estimats joves, en aquell trist Diven-
dres Sant molts deixebles van tornar tris-
tos a les seves cases, altres van preferir 
anar al camp per oblidar una mica la creu. 
Una demano que –però contesteu cada un 
de vosaltres en silenci, en el cor, en el teu 
cor–: com voleu tornar aquesta nit a casa 
vostra, al vostre allotjament, a la vostra 
tenda? Com voleu tornar aquesta tarda per 
reunir-vos amb vosaltres mateixos? El món 
us està observant. A cada un de vosal-
tres correspon respondre al desafiament 
d’aquesta pregunta.

Francesc, papa 

Homilia del Papa Francesc a la missa de 
clausura de la Jornada Mundial de Joventut

Cracòvia, 31-07-2016

Estimats joves: heu vingut a Cracòvia per 
trobar-vos amb Jesús. I l’Evangeli d’avui 
ens parla precisament de la trobada en-
tre Jesús i un home, Zaqueu, a Jericó (cf. 
Lc 19,1-10). Allà Jesús no es limita a predi-
car, o a saludar algú, sinó que vol –ens diu 
l’Evangelista– creuar la ciutat (cf. v. 1). Amb 
altres paraules, Jesús desitja apropar-se a 
la vida de cadascú, recórrer el nostre camí 
fins al final, perquè la seva vida i la nostra 
es trobin realment.

Té lloc així la trobada més sorprenent, 
la trobada amb Zaqueu, cap dels «pu-
blicans», és a dir, dels recaptadors d’im-
postos. Així que, Zaqueu era un ric col-
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un personatge públic; sabia que, en inten-
tar pujar a l’arbre, faria el ridícul davant de 
tots, ell, un cap, un home de poder, però 
molt odiat. Però va superar la vergonya, 
perquè l’atracció de Jesús era més forta. 
Haureu experimentat el que passa quan 
una persona se sent tan atreta per una al-
tra que s’enamora: llavors passa que es fan 
de bona gana coses que mai no s’haurien 
fet. Una cosa similar va passar al cor de Za-
queu, quan va sentir que Jesús era de tal 
manera important que hauria fet qualsevol 
cosa per ell, perquè ell era l’únic que podia 
treure’l de les arenes movedisses del pecat 
i de la infelicitat. I així, la vergonya paralit-
zant no va triomfar: Zaqueu ens diu l’Evan-
geli– «va córrer més endavant», «va pujar» 
i després, quan Jesús el va cridar, «es va 
afanyar a baixar» (vv. 4.6.). Es va arriscar 
i va actuar. Això és també per a nosaltres 
el secret de l’alegria: no apagar la bona cu-
riositat, sinó participar, perquè la vida no 
cal tancar-la en un calaix. Davant Jesús no 
podem quedar-nos asseguts esperant amb 
els braços plegats; a ell, que ens dóna la 
vida, no podem respondre-li amb un pen-
sament o un simple «missatget».

Estimats joves, no us avergonyiu de 
portar-li tot, especialment les debilitats, 
les dificultats i els pecats, en la confessió: 
Ell sabrà sorprendre amb el seu perdó i la 
seva pau. No tingueu por de dir-li «sí» amb 
tota la força del cor, de respondre amb ge-
nerositat, de seguir-lo. No us deixeu anes-
tesiar l’ànima, sinó aspireu a la meta de 
l’amor bell, que exigeix també renúncia, i 
un «no» fort al dopatge de l’èxit a qualse-
vol preu i a la droga de pensar només en 
un mateix i en la pròpia comoditat.

Després de la baixa estatura i després 
de la vergonya paralitzant, hi ha un tercer 

que ets, no pel que tens: davant seu, no 
val res la roba que portes o el telèfon mò-
bil que utilitzes; no li importa si vas a la 
moda, li importes tu, tal com ets. Als seus 
ulls, vals, i el que vals no té preu.

Quan en la vida passa que apuntem 
baix en comptes de cap a dalt, ens pot 
ser d’ajuda aquesta gran veritat: Déu és 
fidel en el seu amor, i fins obstinat. Ens 
ajudarà pensar que ens estima més del 
que nosaltres ens estimem, que creu en 
nosaltres més que nosaltres mateixos, 
que està sempre de la nostra part, com el 
més acèrrim dels «seguidors». Sempre ens 
espera amb esperança, fins i tot quan ens 
tanquem en les nostres tristeses, rumiant 
contínuament els mals soferts i el passat. 
Però complaure’s en la tristesa no és digne 
de la nostra alçada espiritual. És més, és 
un virus que infecta i ho paralitza tot, que 
tanca qualsevol porta, que impedeix redre-
çar la vida, que recomenci. Déu, però, és 
obstinadament esperançat: sempre creu 
que podem aixecar-nos i no es resigna a 
veure’ns apagats i sense alegria. És trist 
veure un jove sense alegria. Perquè som 
sempre els seus fills estimats. Recordem-
ho al començament de cada dia. Ens farà 
bé dir tots els matins a l’oració: «Senyor, et 
dono gràcies perquè m’estimes; estic se-
gur que m’estimes; fes que m’enamori de 
la meva vida ». No dels meus defectes, que 
cal corregir, sinó de la vida, que és un gran 
regal: és el temps per estimar i ser estimat.

Zaqueu tenia un segon obstacle en el 
camí de la trobada amb Jesús: la vergonya 
paralitzant. Sobre això vam dir alguna cosa 
ahir a la tarda. Podem imaginar el que va 
succeir en el cor de Zaqueu abans de pu-
jar a aquella figuera, hi deuria tenir una 
lluita costosa: d’una banda, la curiositat 
bona de conèixer Jesús; de l’altra, el risc 
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podeu fer sorgir una humanitat diferent, 
sense esperar que us diguin «que bons 
que sou», sinó buscant el bé per si mateix, 
feliços de conservar el cor net i de lluitar 
pacíficament per l’honestedat i la justícia. 
No us atureu a la superfície de les coses 
i desconfieu de les litúrgies mundanes de 
l’aparença, del maquillatge de l’ànima per 
aparentar ser millors. Per contra, instal-
leu bé la connexió més estable, la d’un 
cor que veu i transmet incansablement el 
bé. I aquesta alegria que heu rebut gratis 
de Déu, si us plau, doneu-la gratis (cf. Mt 
10,8), perquè són molts els qui l’esperen. I 
l’esperen de vosaltres.

Escoltem finalment les paraules de Je-
sús a Zaqueu, que semblen dites expres-
sament per a nosaltres, per a cada un de 
nosaltres: «Afanya’t i baixa, perquè cal 
que avui em quedi a casa teva» (v.5). «Bai-
xa de seguida, perquè avui he de quedar-
me amb tu. Obre’m la porta del teu cor». 
Jesús t’adreça la mateixa invitació: «Avui 
m’he de quedar a casa teva». La Jornada 
Mundial de la Joventut, podríem dir, co-
mença avui i continua demà, a casa, per-
què és allà on Jesús vol trobar-nos a partir 
d’ara. El Senyor no vol quedar-se només 
en aquesta ciutat o en els records entra-
nyables, sinó que vol venir a casa teva, 
viure la teva vida quotidiana: l’estudi i els 
primers anys de treball, les amistats i els 
afectes, els projectes i els somnis. Com li 
agrada que tot això ho portem a l’oració. 
Ell espera que, entre tants contactes i xats 
de cada dia, el primer lloc l’ocupi el fil d’or 
de l’oració. Com desitja que la seva Pa-
raula et parli cada dia, que el seu Evangeli 
sigui teu, i es converteixi en el teu «nave-
gador» en el camí de la vida.

Jesús, alhora que et demana entrar a 
casa teva, com va fer amb Zaqueu, et crida 

obstacle que Zaqueu va haver d’enfrontar, 
ja no al seu interior sinó al seu voltant. És 
la multitud que murmura, que primer el va 
bloquejar i després el va criticar: Jesús no 
havia d’entrar a casa, a la casa d’un peca-
dor. Que difícil és acollir realment Jesús, 
que dur és acceptar un «Déu, ric en mise-
ricòrdia»! (Ef 2,4). Potser us bloquejaran, 
tractant de fer-vos creure que Déu és dis-
tant, rígid i poc sensible, bo amb els bons i 
dolent amb els dolents. En canvi, el nostre 
Pare «fa sortir el sol sobre bons i dolents» 
(Mt 5,45), i ens convida al valor veritable: 
ser més forts que el mal estimant tothom, 
fins i tot els enemics. Potser es riuran de 
vosaltres, perquè creieu en la força mansa 
i humil de la misericòrdia. No tingueu por, 
penseu en canvi en les paraules d’aquests 
dies: «Feliços els compassius: Déu se’n 
compadirà!» (Mt 5,7). Potser us jutjaran 
com uns somiadors, perquè creieu en una 
nova humanitat, que no accepta l’odi entre 
els pobles, ni veu les fronteres dels països 
com una barrera i custodia els seus hàbits 
culturals sense egoisme i ressentiment. 
No us desanimeu: amb el vostre somriure 
i els vostres braços oberts prediqueu l’es-
perança i sou una benedicció per a l’única 
família humana, tan ben representada per 
vosaltres aquí.

Aquell dia, la multitud va jutjar Zaqueu, 
el va mirar amb menyspreu; Jesús, en 
canvi, va fer el contrari: va aixecar els ulls 
cap a ell (v. 5). La mirada de Jesús va més 
enllà dels defectes per veure la persona; 
no s’atura en el mal del passat, sinó que 
albira el bé en el futur; no es resigna da-
vant de l’entossudiment, sinó que busca el 
camí de la unitat i de la comunió; enmig 
de tots, no s’atura en les aparences, sinó 
que mira el cor. Jesús mira el nostre cor, el 
teu, el meu. Amb aquesta mirada de Jesús, 
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tre nom. El teu nom és preciós per a ell. El 
nom de Zaqueu evocava, en la llengua de 
l’època, el record de Déu. Refieu-vos del 
record de Déu: la seva memòria no és un 
«disc dur» que registra i emmagatzema to-
tes les nostres dades, la seva memòria és 
un cor tendre de compassió, que s’alegra 
eliminant definitivament qualsevol vesti-
gi del mal. Procurem també nosaltres ara 
imitar la memòria fidel de Déu i custodiar 
el bé que hem rebut en aquests dies. En 
silenci fem memòria d’aquesta trobada, 
custodiem el record de la presència de Déu 
i de la seva Paraula, avivem en nosaltres la 
veu de Jesús que ens crida pel nostre nom. 
Així doncs, resem en silenci, fent memòria, 
donant gràcies al Senyor que ens ha portat 
aquí i ha volgut trobar-nos.

Francesc, papa.
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