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Escoltar set paraules (I). Invitació a en-
trar: El perdó (5-3-2017)

Som ben conscients que fer una crida a 
“entrar” en un mateix i en l’Església re-
sulta avui una mica contradictori, quan el 
missatge constant que sentim és a sortir 
vers els altres i el món. Però estem ben 
convençuts que és el moment de convidar 
a l’entrada en un mateix, no només per 
l’avinentesa de la Quaresma, sinó també 
perquè la situació personal i eclesial ho 
demana amb urgència. Entre d’altres, per 
una raó obvia: qui ha de sortir? qui mai ha 
entrat de debò; com pot sortir? com i per a 
què ha de sortir?

Jesús ho tenia molt clar. Ell ens educa 
en el camí de la Quaresma. És un camí que 
té moltes derivacions, perquè essencial-
ment, en ser un camí d’amor, ens condu-
eix vers Déu, vers els germans i vers un 
mateix. Però, segons la seva pedagogia, 
hem de començar per “entrar en el nostre 
interior”, “en el nostre secret”, “en la nos-
tra cambra” (cf. Mt 6,1-6), allà on som real-
ment el que som, on no podem dissimular, 
perquè hi arriba la mirada de Déu.

Hem d’aclarir, tanmateix, que entrar en 
l’interior, per ella mateixa, no pot ser una 
crida evangèlica: alguns entren en el propi 
interior i hi resten tancats en el més pur 
egoisme. Si urgeix recuperar la nostra in-
terioritat és perquè la majoria, tant de no 

creients, com de cristians i catòlics, vivim 
un elevat grau d’alienació: no sabem real-
ment què som. Uns, perquè viuen distrets, 
entretinguts, enganyats per mil sorolls, 
missatges, xerrameques i experiències 
evasives. Altres, perquè, en el conjunt de 
grups religiosos, ideològics, polítics, d’ac-
ció humanitària, culturals, etc., no sabrien 
dir què és allò que els distingeix, allò que 
els defineix, quina és la seva identitat. En 
tot cas, l’estil de vida que entre tots hem 
bastit, ja s’encarrega d’evitar qualsevol in-
tent de descobrir la veritat de la vida i de 
cadascú.

La nostra proposta és que fem aquest 
esforç d’entrar al nostre interior, no en so-
litari, sinó davant Jesús crucificat, en dià-
leg amb Ell. 

El primer bé que adquirim, tot entrant 
en un mateix, és la recuperació de la ca-
pacitat de mirar i escoltar. Aleshores tot 
el món que ens envolta sembla nou i ens 
arriba al cor.

El que voldríem és entrar en l’escena 
dels últims moments de la vida de Jesús. 
Fem-ho com quan assistim als darrers mo-
ments de la vida d’una persona: davant 
Jesús a la Creu, més enllà de la sensibleria 
i els efectismes, des de la interioritat, en 
el silenci i la solitud, s’han d’escoltar po-
ques paraules, però definitives, plenes de 
sentit, que només un cor recuperat i obert 
pot copsar.

Heus aquí la primera paraula que escol-
tem: 

“Pare, perdona’ls, que no saben el que 
fan” (Lc 23,34)

Entrar en un nou espai i que el primer 
que sentim sigui una pregària intercessora 
davant el Pare, a favor del nostre perdó, 
és sorprenent. Sorprenent perquè mai no 
havíem pensat que necessitéssim perdó. 

[ ]Escrits
dominicals
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ria l’argument de la nostra ignorància: no 
sabem el que fem, ni el que pensem, ni el 
que realment som. Primera, doncs, revela-
ció: som pecadors que necessitem perdó i 
davant seu obtenim la reconciliació.

Ho comencem a entendre: ja dins nos-
tre havíem descobert una radical necessi-
tat d’ésser estimats incondicionalment.

Escoltar set paraules (II). El paradís pro-
mès (12-3-2017)

Jesucrist, en demanar perdó al Pare a favor 
nostre, és com si ens obrís la porta per en-
trar en aquell espai sagrat, on la foscor és 
lluminosa, el silenci és eloqüent i la parau-
la és reveladora.

Som testimonis d’un diàleg meravellós. 
Dimas, el criminal o bon lladre, potser ha 
estat seduït per la pregària, que Jesús tot 
just havia adreçat al Pare, demanant perdó 
pels qui l’estaven torturant i matant. Ales-
hores aquell malfactor, gosà demanar-li el 
favor decisiu de tota la seva vida: “Jesús, 
recorda’t de mi quan arribis al teu Regne” 
(Lc 23,42). 

Aquestes paraules porten implícita una 
confessió de fe, el reconeixement que Je-
sús és rei, com diu el rètol que hi ha penjat 
a la creu (“Jesús, Rei dels jueus”). Ben di-
ferent és la interpretació del mateix escrit, 
que fa l’altre criminal: per a ell, aquestes 
paraules són una burla feridora, una sub-
til ironia, que fa talment seva: “No ets el 
Messies? Doncs, salva’t a tu mateix i a nos-
altres!”.

Nosaltres, que hi som presents, en si-
lenci expectant, reaccionaríem indignant-
nos per la crueltat d’aquest personatge. 
Però, ben mirat, independentment del to 
de burla, el que diu respon al que pensa 

la gran majoria, ahir i avui. Si algú vol can-
viar el món, si ha de salvar-lo de tot allò 
que amenaça i crear estructures de pau i 
felicitat, si pretén realitzar la utopia som-
niada, no ho podrà fer penjat a una creu. 
Tot el contrari, s’haurà de carregar de po-
der (s’haurà “d’empoderar” com es diu 
ara), és a dir, tenir a les mans tots el mit-
jans més eficaços. Per què, si no, hi ha la 
tècnica, la ciència, la política, l’economia, 
la psicologia, el màrqueting, l’art, les insti-
tucions, etc.? Un líder (un rei), com el po-
ble que el segueix, ha de tenir els millors 
mitjans, ha de ser, per això, poderós, tot 
el contrari d’un fracassat. Diguem de pas 
que aquesta manera de pensar és el motiu 
pel qual molts joves i savis no acaben de 
creure (no acaben d’entendre) el Déu de 
Jesucrist: el retallen, o l’adapten als seus 
projectes transformadors del món (que, 
per altra banda, benvinguts siguin), traient 
tot el valor salvador a la Creu, que sempre 
resulta escandalós.

Assistim a la gran paradoxa de la nostra 
fe. Quan el bon lladre, i el rètol, diuen que 
Jesús és rei, estan dient la veritat: Jesús és 
rei, precisament clavat a la Creu, que és el 
seu tron. I, com a tal, respon a la petició 
amb un acte de poder, en prometre l’accés 
al paradís al pecador penedit. Enlloc no hi 
ha signes de glòria o de poder propis d’un 
rei, ans al contrari, hi ha tenebra i impotèn-
cia. Però el que dóna tot el poder del món 
a Jesús a la Creu és el seu amor, portat fins 
a l’extrem. 

“Avui seràs amb mi al paradís” (Lc 
23,43)

El contrast i la paradoxa encara són més 
profunds. Enmig de la tenebra i la tristesa 
s’al·ludeix a la felicitat del paradís, com un 
futur cert per al penedit i convertit. Ens re-
corda que enmig del moment més gloriós i 
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als ulls dels deixebles), quan es podia to-
car la felicitat, com va ser la Transfiguració, 
es va parlar de la mort de Jesús, de “la seva 
partença que s’havia de complir a Jerusa-
lem” (Lc 9,31). Tot ens fa entendre que aquí 
a la terra la glòria no es viu sense tenir al 
davant la Creu, i la participació en la Creu 
no es viu sense la perspectiva de la glòria. 

Aquesta és la gran revelació que desco-
brim en el seguiment a Jesús, i que té unes 
conseqüències capitals en la nostra vida. 
És la base de la pau, la mesura i la serenor 
de l’autèntic cristià, que sempre evita mi-
tificar els bons moments lluminosos i mai 
no perd l’esperança els dies més foscos de 
la seva vida aquí a la terra.

Escoltar set paraules (III). “Dona, aquí 
tens el teu fill” (19-3-2017)

Potser és el regal més valuós que Jesús 
ens fa des de la Creu. Més valuós fins i tot 
que la reconciliació i la promesa de la feli-
citat en el paradís. Aquest regal, en efecte, 
inclou els dos anteriors. És com la seva 
conseqüència i el seu coronament.

“Vora la creu de Jesús hi havia la seva 
mare i la germana de la seva mare, Ma-
ria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. 
Quan Jesús veié la seva mare i, al seu cos-
tat, el deixeble que ell estimava, digué a la 
mare: -Dona, aquí tens el teu fill. Després 
digué al deixeble: -Aquí tens la teva mare. 
I d’aleshores ençà el deixeble la va acollir 
a casa seva” (Jn 19,25-27)

Assistim a una imatge formada per 
una mena de “triangle místic”, que afecta 
les nostres vides profundament. Formen 
aquest triangle les tres figures centrals: Je-
sús a la Creu, Maria, la seva mare, i Joan, el 
deixeble estimat. Per a nosaltres l’impor-

tant, a més dels personatges històrics, és 
allò que signifiquen.

Jesús, repetim-ho, és aquí el Messies 
Salvador del món, encara que, com ja hem 
dit, el veiem com l’últim derrotat, la víctima 
de tot el mal existent en la història. Maria, 
aquí, segons l’ús que fa l’evangelista sant 
Joan d’aquesta expressió, és “la dona”, 
aquella que col·labora a refer la humanitat; 
en contrast amb l’altra dona, Eva, que va 
col·laborar a la introducció del mal, és la 
nova Eva, mare de la nova humanitat. Joan 
és el deixeble particularment estimat, però 
que esdevindrà apòstol, amb una missió 
específica, que li encarrega el mateix Jesús.

Segons aquest significat dels personat-
ges, el triangle místic és un autèntic espai 
d’amor fecund. Aquí neix la nova humanitat, 
en el seu format més elemental, humil i pe-
tit, però amb una potència infinita, com la 
llavor o la petita porció de llevat. La nova hu-
manitat és ben concreta. Tindrà el seu habi-
tatge a la casa de l’apòstol Joan i començarà 
a existir en el moment en què, aquest, Joan, 
aculli Maria, ella el tracti com a mare i ell la 
rebi com a fill. La nova humanitat es verifica-
rà en aquella comunió d’amor, que anome-
nem Església, on Jesús perviu perllongant la 
seva filiació i la seva missió.

La nostra mirada es fixa en els semina-
ristes de la nostra diòcesi, que es preparen 
per a ser ordenats sacerdots, al servei de 
Jesucrist i de la seva Església. Espontània-
ment, en la nostra imaginació se superpo-
sen els seus rostres i el rostre de Joan al 
peu de la Creu i al costat de Maria. Un semi-
narista és, primer de tot, un deixeble, que 

- en el seu seguiment de Jesucrist, 
especialment durant el temps de 
la seva formació en el Seminari, ha 
experimentat que Jesús el tracta com 
a “deixeble particularment estimat”;
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no és degut tant als seus propis 
mereixements, com a l’amor que 
mereixen a Crist les persones a les 
quals servirà;

- des de la Creu (i no fora d’ella) Jesús 
li encomana la missió de servir 
l’Església, acollint Maria com a mare, 
com la mare de Jesús.

- a partir del moment en què rebi Maria, 
“casa seva”, és a dir, el seu espai vital, 
la seva humanitat, tot el que és com a 
ésser humà, serà casa d’Església.

Aquell triangle místic té poc d’elevació 
al setè cel. Es realitza aquí a la terra cada 
vegada que l’Esperit enriqueix la seva Es-
glésia amb noves vocacions d’apòstols, 
servidors com a preveres. Però això s’es-
devindrà si hi ha cristians que estiguin 
disposats a romandre al peu de la Creu, al 
costat de Maria, la mare de Jesús.

Escoltar set paraules (IV). “Per què m’has 
abandonat?” (26-3-2017)

De vegades ens costa assumir realment 
aquesta veritat que l’Església sempre ha 
mantingut, des del mateix Nou Testament, 
i la va definir com a dogma fonamental de 
la nostra fe: Jesús va ser vertader home. I 
ho va fer per poder patir en primera perso-
na qualsevol sofriment humà, fins al més 
greu i inexplicable, com és experimentar 
l’absència i el silenci de Déu.

Els moments de foscor en la vida hu-
mana són molts i diversos. Diuen que una 
de les malalties més freqüents avui és la 
depressió. Se’n coneixen els símptomes: 
pèrdua de motivació per a viure, tristesa 
profunda, debilitat per a afrontar les difi-
cultats, visió negativa de la realitat, sen-
sació de solitud, aïllament, derrotisme, 

sentiment d’inutilitat, etc. Quan la causa 
d’aquest sofriment no solament és interna, 
és a dir, una patologia, sinó que està en la 
realitat, a l’entorn del que ho pateix, llavors 
la dificultat per a ajudar-lo pot ser major. 
El més probable és que llavors el sofriment 
estigui justificat, la realitat que el causa no 
es pugui canviar, i la persona, així, es vegi 
sotmesa a una duríssima prova.

Som testimonis de l’oració de Jesús, 
que brollava del sofriment més fosc:

“Déu meu, Déu meu, per què m’has 
abandonat?” (Mt 27,46)

Ens podem imaginar Jesús cridant 
aquestes paraules, com demanant una ex-
plicació a Déu, o amb veu entretallada i el 
cap cot, com derrotat.

No fa gaire temps m’interpel·laren amb 
la següent qüestió: “Creu que Jesús va 
ser un fracassat?” Vaig respondre imme-
diatament que sí. Vaig afegir després un 
adverbi aclaridor: “humanament, sí, va ser 
un fracassat”. Les paraules de Jesús que 
meditem són el millor argument a favor de 
tal resposta.

Tot es va confabular perquè Jesús patís 
aquesta terrible foscor: el punt oposat a la 
vida en Déu, a la seva llum i la seva feli-
citat. D. Bonhoeffer, a qui, com és sabut, 
li va ser donada la possibilitat d’experi-
mentar aquest sofriment abans de la seva 
mort, escrigué: 

“És infinitament més fàcil patir obeint 
un mandat humà, que obeint la llibertat 
d’una acció pròpia i responsable. És infi-
nitament més fàcil patir en comunitat que 
en solitud. És infinitament més fàcil patir 
públicament i amb honor, que aïllat i en la 
vergonya. És infinitament més fàcil patir 
comprometent l’existència corporal, que 
comprometent l’esperit. Crist va morir lliu-
rement, en solitud, apartat i amb vergo-
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4 la Creu, també és testimoni de “l’autenti-

citat” de la seva humanitat. Jesús també 
és un assedegat. Més encara, aquí Jesús 
pateix tota la set del món i de tota la huma-
nitat, tots els tipus de set que l‘ésser humà 
ha patit i patirà.

Nosaltres estem avesats a obrir l’aixeta 
i omplir el got d’aigua o entrar en un bar 
i demanar una cervesa. Però cal haver ex-
perimentat el sofriment d’un caminant pel 
desert, per un mar de sorra que sembla 
infinit, sota un sol implacable, a quaranta-
cinc graus de temperatura, sense una gota 
d’aigua, per entendre per què els israelites 
feien servir la imatge de la set per expres-
sar l’anhel i l’ànsia més profunda de la hu-
manitat.

Jesús a la seva Passió resava el Salm 
21, on les sensacions físiques de la set (la 
gola, la llengua, la pols) signifiquen les vi-
vències pregones dels anhels del cor:

“La meva gola està resseca com ter-
rissa, la llengua se m’encasta al paladar. 
M’ajeus a la pols de la mort” (Sl 21(22),16)

Escoltar Jesús fent aquesta pregària 
ens recorda aquell moment en el qual Ell, 
havent caminat sota el sol del migdia, can-
sat, assegut a la vora del pou, demanà a 
una dona: “Dóna’m aigua” (Jn 4,7). Tots 
sabem, pel context de la conversa, que 
hem pogut meditar el tercer diumenge de 
Quaresma, que -un cop més- no solament 
estava en joc la set de l’aigua del pou.

Jesús aleshores i tota la seva vida pú-
blica era un assedegat de la fe d’aquella 
dona i de tots nosaltres. Anhelava cons-
tantment la nostra fe i el nostre amor. I va 
ser al moment culminant de la Creu quan 
més intensament va experimentar aquest 
anhel, aquesta ànsia, aquest deler de la 
nostra fe i del nostre amor. Perquè per això 
havia estat enviat al món, “perquè tots els 

nya, en el cos i en l’esperit i, des de llavors, 
molts cristians amb Ell”

Hi ha bastants persones que, lliurats a 
una causa humana bona, se sacrifiquen i 
moren: ho fan com a herois, veuen resul-
tats clars i els acompanya l’aplaudiment. 
Però Jesús visqué la frustració més absolu-
ta, semblant a la sensació que té un malalt 
incurable, quan el metge li diu; “ho sento, 
no hi ha sortida, no té solució”. Jesús va 
patir en el seu esperit: va ser embolcallat 
pel silenci més escandalós, no només dels 
homes, sinó del mateix Déu, la voluntat 
del qual era el seu únic aliment i amb qui 
Ell era una sola cosa.

Qui podrà dir que el propi sofriment és 
més gran que el de Jesús a la creu? Qui po-
drà sentir-se aliè a Jesús en aquesta nit? El 
que li havia dit aquella paraula tan conso-
ladora, “Ets el meu fill estimat”, ara, quan 
més la necessitava, resta callat.

Haurem de recordar que el Verb de Déu 
no va venir a la terra per a “gaudir” de la 
seva glòria, sinó per a compartir amb nos-
altres el sofriment més amarg.

Escoltar set paraules (V). “Tinc set” 
(2-4-2017)

Ja ens aniria bé preguntar-nos si tenim set i, 
en cas afirmatiu, de què estem assedegats. 
La resposta a aquestes qüestions determina 
el que som i el que vivim. Una persona és 
segons la set que té. Així com hi ha diferents 
tipus de set, així hi ha diferents tipus de per-
sones. Perquè una cosa és tenir només set 
de l’aigua que sacia la necessitat de l’estó-
mac i una altra, per exemple, la set de jus-
tícia... i així hi ha persones que només són 
estómac i d’altres que són quelcom més.

Aquesta paraula que escoltem dels 
llavis de Jesús, estant nosaltres al peu de 
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4qui creguin en Ell siguin lliures, arribin al 
coneixement de la veritat i tinguin en Ell 
vida eterna” (cf. Jn 8, 36; 18, 37; 3,15) No 
era només aquella set pròpia del qui es 
troba sol i malda per la presència d’amics, 
sinó l’anhel del qui vol amb ànsia la feli-
citat (la salvació) de la persona estimada: 
tenia set de la nostra llibertat, de la nostra 
il·luminació, de la nostra pau, del nostre 
perdó i, en definitiva, de la nostra salvació.

Hi havia a més una altra set, que li feia 
exclamar aquesta pregària. Compartint el 
sofriment de tots els qui senten el desig 
profund del cor, mirant al seu voltant com 
restava el món, com les tenebres seguien 
dominant la terra, com hi havia tant de so-
friment, anhelava la justícia del Regne de 
Déu. Ell havia proclamat “benaurats els 
qui tenen fam i set de la justícia, perquè 
seran saciats” (Mt 5,6). Ara es trobava del 
costat dels assedegats i famolencs d’un 
Regne de Déu visible i concret que no es 
veia per enlloc aquí a la terra. Ara patia 
l’ardor dels qui no troben el consol ni la 
pau que Déu havia promès als justos.

La benaurança seguia essent vertadera. 
Però a la Creu, i avui potser en tantes oca-
sions, encara domina el buit i la foscor i els 
justos segueixen sent víctimes. Per ells, en 
el seu nom, sona el clam de Jesús, fins que 
el Pare respongui amb la Resurrecció.

Escoltar set paraules (VI). “Tot s’ha com-
plert” (9-4-2017)

Ja hem d’estar acostumats a entendre el 
llenguatge de l’Evangeli de sant Joan. El 
significat de les seves paraules sempre 
van més enllà del que semblen a primera 
vista. Situats al peu de la Creu, escoltem 
que Jesús diu: “Tot s’ha complert” (Jn 
19,29). Aquesta és una de les ocasions en 

què resulta més necessària aquesta capa-
citat de comprensió. Si ens faltés, seríem 
semblants als qui, mancats de sensibilitat, 
passessin davant d’un quadre de Veláz-
quez i no s’emocionessin, o sentissin una 
cantata de J. S. Bach i restessin indife-
rents, o accedissin a un bellíssim paisatge 
i no s’aturessin a contemplar-lo…

En efecte, fem servir normalment la pa-
raula “complir” i ens sona a la realització 
concreta del que mana una llei o una au-
toritat. En democràcia tots, o almenys la 
majoria, entenem que s’han de complir les 
lleis o les ordres dels jutges que les inter-
preten, en la mesura en què són lleis que 
tots ens hem donat.

Quan Jesús, a punt de morir a la Creu, 
diu “tot s’ha complert”, en certa manera 
també està donant a entendre que tot allò 
manat en una llei, s’ha complert. No és, 
però, una llei emanada d’un parlament o 
d’una autoritat política. És una llei del tot 
especial: la Llei de l’Antic Testament, lliu-
rada per Déu al seu poble perquè visqui. 
Aquesta Llei, diu el mateix Evangeli de 
sant Joan, “va ser donada per (mitjançant) 
Moisès, però la gràcia i la veritat han vin-
gut per Jesucrist” (Jn 1,17). La Llei Antiga 
tan sols manava. Què manava? Manava 
estimar Déu absolutament i el germà com 
a si mateix. El compliment ens ha vingut 
per Jesucrist, quan Ell va obrar i va viure 
perfectament la gràcia i la veritat. Ningú 
fins Ell no ho havia fet, perquè, com diu 
la mateixa primera carta de sant Joan, “no 
havíem conegut l’amor, fins que hem vist 
que Ell donava la seva vida per nosaltres” 
(1Jn 3,16).

Aleshores, el “tot s’ha complert” de 
Jesús a la Creu vol dir: “s’ha realitzat tot 
l’amor, s’ha portat a la seva perfecció con-
creta l’amor”, que per a sant Joan significa, 
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4 era possible, el sofriment de la tortura i la 

mort.
Altres vegades els forts sofriments es 

tradueixen en protestes a Déu, passant-li 
comptes del seu silenci, del seu oblit o de 
la seva “equivocada” providència…

Nosaltres, testimonis de la mort de Je-
sús a la creu, ja coneixem com ha d’acabar, 
quin ha de ser el desenllaç del drama que 
viu davant Déu tot just sofrent. Tots hem 
de saber pregar de cor amb les paraules 
de Jesús:

“Pare, confio el meu alè a les teves 
mans” (Lc 23,46)

Qui pot fer aquesta oració?
Hom pot recitar aquesta oració, quan ha 

esgotat totes les possibilitats humanes de 
solucionar el problema que el fa patir, i veu 
al final que ja no hi ha solució. Però aques-
ta pregària és més pròpia d’un just que, tot 
i haver tingut la possibilitat de triar camins 
poc honrats o poc concordes amb la Llei de 
Déu, sempre va optar pel bé i es va fiar de 
la justícia. Durant la seva lluita ha anat fent 
actes de confiança en la veritat i el valor 
que li mereix el camí de Déu. Quan arriba 
el moment de la desfeta, quan veu que el 
bé no venç, sinó que ha estat abatut per 
les forces de la injustícia i del mal, llavors 
encara li queda l’acte de la suprema confi-
ança: abandonar-se a les mans de Déu.

Aquest acte, al seu torn, suposa que el 
just, esgotat després de la lluita a favor de 
la bondat i la justícia, està convençut que 
hi ha unes mans que l’acullen amb amor. 
Unes mans que li donaran descans, recer 
estable, i ja no el deixaran mai més. Grà-
cies que aquestes mans existeixen, tota 
la seva lluita, fins i tot els seus fracassos, 
tenen sentit.

Què seria de tants justos que hi ha i hi 
ha hagut en el món i que van acabar en el 

“s’ha verificat, aquí a la terra, en la carn, 
en l’humà, tot el que és Déu mateix…”.

Si seguíssim en companyia de sant 
Joan, encara ens descobriria més secrets 
d’aquestes paraules de Jesús a la Creu. 
Perquè ens explicaria que allà mateix no 
solament es complia tot el que és Déu–
amor i no solament el que Déu ens mana-
va en la Llei, sinó també es complia tot el 
que és l’ésser humà. En aquell moment, es 
realitzava la plenitud humana, la perfecció 
de la persona humana, cridada a estimar 
i ser estimada plenament. Aquí, en Jesús 
crucificat es realitzen totes les aspiracions 
humanes, les aspiracions que responen a 
l’anhel d’estimar, encara que paradoxal-
ment aquests anhels d’amor cerquin sola-
ment gaudir i consideren que la creu és per 
a ells un enemic…

Escoltant aquestes paraules, arribem 
a creure de debò en Jesucrist, el Déu ve-
ritablement cristià, que molts no coneixen 
i no entenen. Quan ens pregunten qui és i 
on és Déu, hem de respondre: “aquí en Je-
sús, complint en si mateix el més perfecte 
amor, trobaràs la plenitud de la humanitat 
i la plenitud de Déu a la terra”.

Escoltar set paraules (VII). “Pare, confio 
el meu alè a les teves mans” (16-4-2017)

En moments de sofriment, davant de pro-
blemes greus, la solució dels quals reque-
riria un miracle, la nostra oració és normal-
ment de petició: Senyor, que es curi! Que 
se solucioni el problema! Que canviï d’acti-
tud! Que trobi feina! Que tingui sort!... Són 
oracions en si mateixes legítimes. Molts es 
van acostar a Jesús, demanant-li miracles 
d’aquest tipus, i Jesús no els rebutjava, 
si ho feien amb humilitat i confiança. Ell 
mateix va demanar al Pare que li evités, si 
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4ideologia, sinó que tindria tota la càrrega 
de la fidelitat a Jesucrist ressuscitat.

A quina fraternitat es referia Jesús quan 
ens manava “estimeu-vos els uns als al-
tres”?

No estic segur del resultat, avui, d’una 
possible enquesta en la qual es pregun-
tés a la gent: “creu vostè que tots som o 
hem de ser germans?” La veritat és que, 
fora dels àmbits creients, no se sent parlar 
molt avui de la fraternitat universal. Això 
sí, hi ha un sentiment, molt estès, que tots 
som iguals, en el sentit que tots tenim els 
mateixos drets. Una idea que es proclama 
sobretot quan es tracta de defensar els 
drets propis. 

No sempre ha estat tan evident aquest 
principi. Quan en el segle xvi l’Església a 
Espanya va afrontar el problema del trac-
te que s’havia de donar als indígenes que 
habitaven a Amèrica recentment desco-
berta, es va plantejar la gran qüestió de 
si aquests indígenes eren éssers humans 
com nosaltres, si es podien considerar ger-
mans amb una dignitat igual que la nostra. 
Els teòlegs de l’Escola de Salamanca van 
afirmar que sí, elaborant l’anomenat “De-
recho de gentes”. La raó fonamental era 
que ells tenien la mateixa naturalesa que 
nosaltres.

En el segle xviii la Il·lustració i la Revo-
lució Francesa van aixecar la bandera de 
“la llibertat, la igualtat i la fraternitat” per 
a tothom: la raó universal havia de regir el 
món. Posteriorment el marxisme oferí una 
fraternitat universal com a utopia que ca-
lia realitzar mitjançant la lluita de classes, 
la col·lectivització de béns i el pensament 
únic. La consciència d’igualtat ha restat in-
tegrada a la cultura occidental i ha consti-
tuït un dels factors essencials de la Decla-
ració Universal dels Drets humans.

fracàs més absolut, si no poguessin exha-
lar el seu últim alè dirigint-se a Déu Pare 
amb aquesta oració?

Una vegada plantejaren a Bertolt Brecht, 
poeta i dramaturg que va posar la seva cre-
ació literària al servei de la causa marxista, 
què cal pensar sobre els qui han lluitat per 
la justícia i han mort sense haver vist realit-
zada la utopia. La seva resposta va ser que 
l’individu no val tant com la col·lectivitat: 
algun dia el poble veurà el paradís a la ter-
ra. Per a nosaltres cadascun val tant com 
tota la col·lectivitat i el paradís ja comença 
aquí, quan hom viu sostingut per l’amor. El 
just viu i viurà en les mans del Pare.

Més encara. El sentit profund dels tre-
balls del just, fins i tot el seu fracàs i la 
seva mort, és fer-ne ofrena, una consagra-
ció, un lliurament d’amor al Pare. És el que 
denominem sacrifici. La carta als Cristians 
Hebreus ens diu que gràcies al lliurament 
i abandó de Jesús a la creu, nosaltres po-
dem gaudir de la reconciliació i la llibertat. 
Per això continuem lliurant el nostre espe-
rit, cada dia, com un ressò pàl·lid del que 
va fer Jesús.

Nova fraternitat (I) 23-4-2017

Un dels primers i principals efectes de la 
Resurrecció de Crist en el món, fou la crea-
ció d’una nova fraternitat. Formava part del 
món nou, de la nova humanitat, que naixia, 
després d’haver mort en Jesucrist l’home 
vell, i amb Ell haver tornat a la nova vida.

Continuem sentint-nos compromesos 
amb l’objectiu de treballar per la comunió 
fraterna dins i fora de l’Església. Compar-
tim la preocupació de molta gent que de-
sitjaria una humanitat més fraterna. En el 
nostre cas, aquesta preocupació no sols 
seria conseqüència d’una il·lusió o d’una 
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4 Per què els conflictes entre els humans? 

Segons la Bíblia, tots els conflictes entre 
nosaltres tenen els seu origen en pecats, 
que, en termes de fe, signifiquen un tren-
cament amb Déu. Fou la pretensió orgullo-
sa de la humanitat de creure’s totpodero-
sa, creure’s capaç d’esgarrapar el cel, el 
lloc de Déu, amb la seva tècnica, l’origen 
de la divisió, la dispersió, els enfronta-
ments i la competitivitat entre els pobles 
(Babel: cf. Gn 11,1-9). Per aquest camí s’en-
tendrà per què sovint trobem, a l’Antic Tes-
tament, que la divisió i els enfrontaments 
estan lligats al pecat d’idolatria. Aquesta, 
la idolatria, no és més que la pretensió de 
fer déus amb les nostres mans, crear di-
vinitats que podem dominar, déus falsos 
fets a la nostra mesura (cf. Ez 37,20-23).

No falten els intents d’assolir la unitat, 
en tots els àmbits. Però en el millor dels 
casos, com ara la sociologia i la psicologia 
de la dinàmica de grups, busquen la uni-
tat, procurant la confluència d’interessos, 
l’encaix de caràcters o afavorint un líder 
que aglutini el col·lectiu. Tot i això estem 
molt lluny de la “fraternitat” que necessi-
tem.

Déu volia anar més enllà. Decidí crear 
Ell mateix una fraternitat particular, cri-
dant gratuïtament un poble concret. No 
precisament el més poderós ni el més 
nombrós; tot el contrari, ben petit, un po-
ble que naixeria d’una família: la família 
d’Abraham. La seva promesa, era que en el 
futur aquest petit poble esdevingués tan 
nombrós com les estrelles del cel. S’ano-
menarà Israel, amb el cognom de “poble 
escollit”. Totes les nacions serien beneï-
des en ell. En ell, per tant, es realitzaria la 
fraternitat universal, una fraternitat, però, 
que ja no es basaria en la creació (per tenir 
tots el seu origen en el mateix Pare crea-

La fraternitat que neix del Ressusci-
tat és realment nova. Encara que alguns, 
subratllant els elements comuns, vulguin 
identificar-la simplement amb els progra-
mes polítics o els projectes solidaris, és 
quelcom ben diferent.

La nova fraternitat té una llarga història 
al darrere, tan llarga com la història de la 
humanitat.

L’home i la dona varen ser creats en fra-
ternitat, admirant-se mútuament i gaudint 
de la seva presència. Déu es passejava pel 
jardí, a la fresca, com un amic. Aquesta 
harmonia, però, va ser trencada pel pecat: 
una de les seves primeres conseqüències 
va ser un crim fratricida.

Des d’aleshores Déu no ha deixat de 
somniar i maldar, perquè en el món es re-
cuperés la fraternitat. Val la pena resseguir 
els seus treballs, encara que molt breu-
ment, per tal de conèixer els seus camins, 
donar-li gràcies i lloar-lo per l’immens re-
gal dels germans.

Nova fraternitat (II). Els treballs de Déu 
(30-4-2017)

Abans de recordar els esforços que va fer 
Déu al llarg dels segles per recuperar la 
fraternitat entre els homes, recordem com 
veu Déu la història humana. 

Déu sap que els éssers humans han 
buscat des de sempre reunir-se, per motius 
molt diversos. Uns ho fan pel mutu interès: 
el treball, els negocis, la defensa, la guerra, 
la comuna afició, etc. Altres per raons més 
espirituals, com ara les afinitats ideològi-
ques, l’atracció afectiva, les causes altruis-
tes, l’amistat, etc. Però, de fet, la història 
de la humanitat, des d’aquell primer crim 
fratricida, està farcida de divisions, trenca-
ments, enfrontaments, guerres, i crims.
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4

Invitació a la Missa Crismal per a preveres

Sant Feliu de Llobregat, 28-3-2017

Molt estimat germà,
Un any més, l’Esperit, que anima la 

nostra Església, ens convoca a celebrar 
junts la Missa Crismal. Dues circumstàn-
cies il·luminen d’una manera particular 
la celebració d’enguany. Per un costat, 
tenim present l’objectiu pastoral que 
aquest any orienta les nostres iniciatives: 
sentim especialment la crida que ens fa 
Jesús “Estimeu-vos els uns als altres”. 
Per l’altre, un sentiment de buit i dismi-
nució de recursos personals, motivat pel 
decés encara recent del nostre estimat 
Mn. Jaume Berdoy, a qui dedicarem un 
especial record.

La celebració de la Missa Crismal és, 
com sabem, l’avinentesa litúrgica més 
important de l’any per compartir el fet de 
ser una mateixa Església, en comunió de 
germans, que miren de seguir Jesucrist. És 
per això que gosem dir que la presència de 
tots i cadascú, sense exclusió, ens és ne-
cessària; particularment la presència dels 
preveres, que renovaran les seves prome-
ses sacerdotals. També dels diaques i dels 
religiosos i laics, que en seran testimonis 
com a Poble de Déu.

dor), sinó en l’elecció (per haver estat cri-
dats pel mateix Pare provident). Déu cui-
daria d’aquesta nova fraternitat, mostrant-
li proximitat, favors, ajudes, alliberant-la 
de l’esclavitud, establint-hi una Aliança 
d’amor, donant-li Llei, reis i profetes... En 
la mesura en què el Poble es mantingués 
fidel a Déu, els seus membres se sentirien 
germans.

Aleshores la fraternitat adquiria un lí-
mit: “germà” era el membre del mateix 
poble o nació, els altres eren “estranys, 
estrangers” (pagans). Que tots els pobles 
arribessin a ser germans seria en un futur 
llunyà, a la fi, quan tots es fessin membres 
d’Israel. Mentrestant, el que havia sorgit 
com un do de Déu (l’elecció), esdevingué 
per a molts un dret (pertànyer a la mateixa 
nació), més que una font de compromís: 
“Som fills d’Abraham, som, per tant, lliu-
res...” (cf. Jn 8,33). Per això, la pregunta 
del fariseu a Jesús sobre l’amor fratern te-
nia tota la intenció: “Però, qui és el meu 
proïsme?” (Lc 10,29).

Convé que aquesta pregunta romangui 
viva dintre nostre. La resposta que Jesús 
va donar aleshores tenia conseqüències 
insospitades. I avui també.

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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4 ser una mateixa Església, en comunió de 

germans, que miren de seguir Jesucrist. És 
per això que gosem dir que la presència de 
tots i cadascú, sense exclusió, ens és ne-
cessària; particularment la presència dels 
preveres, que renovaran les seves prome-
ses sacerdotals. També dels diaques i dels 
religiosos i laics, que en seran testimonis 
com a Poble de Déu.

Desitgem, per això, poder compartir la 
joia de pertànyer a una mateixa família, 
que comparteix la vida i l’amor de l’Esperit.

Com aquests darrers anys, seguirem 
oferint un signe de solidaritat amb els 
més necessitats, mitjançant les nostres 
aportacions a la col·lecta, que enguany 
serà destinada a cristians perseguits, fent 
l’aportació a la institució “Ajuda a l’Esglé-
sia Necessitada”.

Esperem, doncs, trobar-nos, Dimecres 
Sant, 12 d’abril a les 11 del matí, a la Cate-
dral. Si et sembla bé, pots convidar aquells 
religiosos, religioses o laics, que represen-
tin d’alguna forma la teva comunitat.

Bona celebració de la Pasqua.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Desitgem, per això, poder compartir la 
joia de pertànyer a una mateixa família, 
que comparteix la vida i l’amor de l’Espe-
rit.

Com aquests darrers anys, seguirem 
oferint un signe de solidaritat amb els 
més necessitats, mitjançant les nostres 
aportacions a la col·lecta, que enguany 
serà destinada a cristians perseguits, fent 
l’aportació a la institució “Ajuda a l’Esglé-
sia Necessitada”.

Esperem, doncs, trobar-nos, Dimecres 
Sant, 12 d’abril a les 11 del matí, a la Cate-
dral. Si et sembla bé, pots convidar aquells 
religiosos, religioses o laics, que represen-
tin d’alguna forma la teva comunitat.

Bona celebració de la Pasqua.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Invitació a la Missa Crismal per a comu-
nitats i laics

Sant Feliu de Llobregat, 28-3-2017

Estimat/da en el Senyor,
Un any més, l’Esperit, que anima la 

nostra Església, ens convoca a celebrar 
junts la Missa Crismal. Dues circumstàn-
cies il·luminen d’una manera particular la 
celebració d’enguany. Per un costat, tenim 
present l’objectiu pastoral que aquest any 
orienta les nostres iniciatives: sentim es-
pecialment la crida que ens fa Jesús “Esti-
meu-vos els uns als altres”. Per l’altre, un 
sentiment de buit i disminució de recursos 
personals, motivat pel decés encara recent 
del nostre estimat Mn. Jaume Berdoy, a qui 
dedicarem un especial record.

La celebració de la Missa Crismal és, 
com sabem, l’avinentesa litúrgica més 
important de l’any per compartir el fet de 
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4Sant Boi de Llobregat

Del 21 al 29 d’abril s’ha realitzat la visita 
pastoral a aquest Arxiprestat format per 
les vuit parròquies de Sant Boi de Llobre-
gat i de Santa Coloma de Cervelló, al servei 
de les quals hi ha nou preveres, quatre di-
ocesans i cinc religiosos, i un diaca perma-
nent. A més compta amb la col·laboració 
d’un prevere que ha superat l’edat de jubi-
lació canònica però que atén pastoralment 
la Llar Sant Josep i dóna suport pastoral 
a l’Arxiprestat. A més, hi és present la ri-
quesa dels carismes religiosos: claretians, 
salesians, germans de Sant Joan de Déu i 
germanes Hospitalàries del Sagrat Cor.

Durant la Visita Pastoral el bisbe Agus-
tí s’ha reunit amb l’equip de preveres a la 
Llar Sant Josep; amb els catequistes a l’Es-
cola Salesiana, amb la participació d’una 
vuitantena de catequistes; amb el Consell 
Pastoral Arxiprestal; a més de les reunions 
personals amb els preveres a les diferents 
parròquies. La cloenda va tenir lloc el dia 
29 amb una trobada dels consells pasto-
rals parroquials amb el bisbe Agustí a la 
Residència dels Germans de Sant Joan de 
Déu, en què el P. Miguel Angel Calavia va 
presentar un document sobre «L’Església, 
comunió de germans que s’estimen», que 
ha servit per a treballar en cinc grups for-
mats per la gairebé cinquantena de partici-
pants, i presentar les conclusions al bisbe 
Agustí.

Durant la visita pastoral, que ha buscat 
d’incrementar la vivència i el creixement 
de comunió en la fe entre els fidels de l’ar-
xiprestat i amb l’església diocesana, s’ha 
constatat la varietat i riquesa de carismes 
presents en l’Arxiprestat, i l’experiència de 
catolicitat que comporta la complementa-
rietat entre ells, valorant la comunió exis-

Garraf

La segona quinzena del mes de març ha 
estat el torn d’aquest arxiprestat en el 
marc de la Visita Pastoral als arxiprestats 
per part del bisbe Agustí. A més de les 
trobades personals del bisbe Agustí amb 
cadascun dels preveres, tots plegats es 
van reunir amb ell divendres 24 de març, a 
Vilanova i la Geltrú, per al dinar i la reunió 
de treball. Per altra part, dijous 30 al ves-
pre, a Sitges, va tenir lloc la reunió amb el 
Consell Pastoral Arxiprestal, ampliat amb 
altres agents de Càritas, catequesi i aco-
llidors de promesos. Un cop acabada, es 
va realitzar una pregària de cloenda a la 
capella del Santíssim de la Parròquia de 
Sant Bartomeu i Santa Tecla, per donar 
gràcies i pregar pels fruits d’aquesta Visita 
Pastoral.

Amb aquesta visita, el bisbe Agustí ha 
pogut apreciar de primera mà la realitat 
pastoral de l’arxiprestat, valorant des dels 
dinars setmanals de capellans, a les cele-
bracions comunitàries del perdó per ad-
vent i quaresma, el treball del Pla Pastoral, 
la tasca dels acollidors de promesos, l’ac-
ció de Càritas i el butlletí arxiprestal ano-
menat “L’Església al Garraf”, entre altres 
aspectes.

[ ]Visites
Pastorals
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4

Missa Crismal 

Sant Feliu de Llobregat 12-4-2017

Estimat Pare Abat de Montserrat
Germans preveres i diaques
Seminaristes
Religioses i religiosos
Germans tots ben estimats, 

Voldria avui, germans, estar en sintonia 
amb l’autor del llibre de l’Apocalipsi i deixar-
me portar pel mateix esperit que el va inspi-
rar a escriure els seus missatges definitius a 
les esglésies d’Àsia. Com sabem, l’Apocalip-
si és alhora un llibre – revelació de profeta 
i una carta d’amic. Tant profeta, com amic, 
l’autor pretenia sostenir els ànims del poble 
de Déu, fent revelació i anunci de la fi dels 
temps, de l’acabament de la història, de la 
darrera paraula poderosa de Déu. Volia aixe-
car l’ànim dels cristians, d’aquella Església 
assetjada, que de fet se sentia impotent per 
fer front als problemes i dificultats, que com-
portava viure fidelment l’Evangeli.

Rebem, doncs, la seva salutació:
“Us desitjo la gràcia i la pau de part de 

Jesucrist, el testimoni fidel, el primogènit 
dels qui retornen d’entre els morts, el so-
birà dels reis de la terra. ...A ell sigui do-
nada la glòria i el poder pels segles dels 
segles. Amén” (Ap 1,5-6).

tent, més gran de la que es podria apreciar 
a primera vista. El bisbe Agustí ha insistit 
en què la comunió és una dimensió dinà-
mica de la fe i ha esperonat les comunitats 
cristianes a créixer en la comunió entre 
elles i amb l’església diocesana.

Durant la Visita Pastoral s’ha procedit 
al relleu de l’anterior arxiprest Mn. Joan 
Peñafiel, ara Vicari Episcopal de la Vicaria 
del Llobregat, per Mn. Pere Rovira, Rector 
de la Parròquia de Sant Antoni Maria Cla-
ret, des d’ara nou arxiprest.

[ ]Homilies
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4Estem lluny de patir el que aquells ger-
mans nostres sofrien a finals del segle 
primer. Però sí que tenim necessitat de 
paraules de l’Esperit; de paraules autènti-
ques, comprometedores i encoratjadores, 
que ens donin pau i, alhora, ens empenyin 
a viure i seguir caminant segons el que 
Déu ens demani en el moment present.

Perquè aquella perplexitat de l’Església 
primitiva en certa manera també és nostra. 
“On és el rei de la història, que ens deia 
que havia vençut el món?”, “On la seva 
promesa de romandre amb nosaltres fins 
a la fi dels segles?”... Siguem sincers i evo-
quem interrogants que avui formulen no 
pocs cristians i alguns preveres: On són 
les promeses i les esperances que ens il-
lusionaven (al voltant del Concili Vaticà II)? 
Quin ha estat el resultat de tants esforços 
pastorals, que hem esmerçat mirant de 
canviar el món i renovar l’Església? On és 
la cultura i la societat? On la fe dels joves, 
i els matrimonis cristians, i les vocacions 
religioses i sacerdotals?...

I com que avui portem al cor particular-
ment la nostra Diòcesi, junt a interrogants 
que compartim amb tota l’Església occi-
dental, evoquem sensacions particulars 
nostres davant fets que ens colpegen i sig-
nifiquen una minva de recursos humans. 
Encara és recent el decés del nostre esti-
mat Jaume Berdoy. Li dediquem avui, a la 
Missa Crismal, un especial record. La seva 
absència representa un buit, no només 
afectiu, propi de germans que s’estimen, 
sinó també pastoral i eclesial. Tots hem 
de saber viure aquesta experiència amb el 
millor esperit evangèlic i sacerdotal. Tots 
hem d’estar oberts al que l’Esperit Sant 
ens vulgui dir en aquest precís moment.

Que ningú cedeixi a la temptació de 
demanar comptes a Déu. Més aviat ens 

haurem de preguntar què ens ha de dir Ell. 
L’autor del llibre de l’Apocalipsi es presen-
ta com “germà i company en la tribulació”, 
però també com a profeta que ha rebut la 
missió de transmetre, per do de Déu, el 
que veuen els seus ulls. Ell veu les set es-
glésies com set lampadaris encesos. Però 
en el seu bell mig hi ha, el Fill de l’Home 
gloriós i poderós, que vetlla sobre elles. 
Cadascuna de les esglésies, abans de res, 
ha d’escoltar el que els diu Jesucrist: totes 
han d’acceptar la seva responsabilitat; 
han de reconèixer que tenen dons, però 
també deficiències, que han de corregir.

De fet unes han deixat refredar el pri-
mer amor, altres han caigut en la vida fàcil, 
altres han cedit a la temptació d’imitar la 
vida pagana, altres no conserven més que 
el nom de cristianes, altres adoren “se-
nyors” falsos, altres han perdut tot ardor i 
han esdevingut tèbies... Però la pedagogia 
de l’Esperit il·lumina el profeta per enco-
ratjar les esglésies. Tenen motius per se-
guir lluitant, perquè també gaudeixen de 
dons: unes han conservat el nom del Se-
nyor, altres mantenen viu l’amor i el servei, 
altres creuen fermament, altres son fortes 
en el sofriment i les crisis...

A la nostra Església de Sant Feliu no 
som aliens a aquestes realitats. He de 
dir sincerament que dono gràcies a Déu, 
perquè hem pogut ser testimonis de com 
davant la pobresa de mitjans i la dificultat, 
en lloc de reaccionar tancant-se o llençant 
culpes a altres, molts de nosaltres han 
activat la seva generositat i la seva dispo-
nibilitat per ajudar. I de com s’ha integrat 
la dificultat i la pobresa sense remugar; i 
com alguns estan fent l’esforç d’acceptar 
germans més dèbils i necessitats d’ajuda; 
i com la veritat es conserva viva en la fe 
dels més senzills...
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4 Ell. La nostra humanitat, el que som com a 

poble, és ben pobra: ocuparíem els llocs 
més baixos en el rànquing de les societats 
o les empreses més rendibles. Potser ha 
de ser així, com la humanitat de Maria, la 
Mare Déu. Però tot resta transformat quan 
l’Esperit del Senyor reposa sobre la seva 
criatura. Aleshores la humanitat, en la 
seva pobresa, comença a reflectir i trans-
parentar llum.

L’objectiu pastoral que enguany tenim 
proposat és avançar en l’amor mutu, en 
el tracte mutu com a germans, segons el 
mandat de Jesús. Aquest amor compartit 
constitueix l’ànima, la substància, de la 
comunió que és l’Església. 

Ningú no podrà negar que ens cal fer un 
llarg camí per assolir aquest ideal evangè-
lic. (Una mirada realista i humil a les nos-
tres relacions interpersonals detecta no 
poques ombres en aquest sentit.)

Però voler resoldre les nostres mancan-
ces de fraternitat, només mirant d’encai-
xar estils, personalitats psicològiques, te-
ologies, espiritualitats, afectes, etc. acaba 
en fracàs. (Ni tan sols seria suficient una 
acció comuna ben coordinada, basada en 
el fet de realitzar una mateixa missió.) La 
unitat assolida (a més) no seria sinó una 
ombra llunyana del que hem de ser.

Avui, a la Missa Crismal, estem contents 
de trobar-nos com a germans. Però aquest 
goig serà efímer si no neix de l’única font 
que el fa brollar i romandre viu. Aquesta és 
la font: Jesús diu: “l’Esperit del Senyor re-
posa sobre meu, perquè Ell m’ha ungit, per 
portar la Bona Nova als desvalguts”. Qui 
és aquest “jo” que parla? És, naturalment, 
Jesús el Crist, l’Ungit de l’Esperit d’amor 
del Pare. Però també és el “jo” de Jesu-
crist amb el seu Cos, que és l’Església, és 
a dir, nosaltres. Aquesta Església nostra, 

Ens agrada veure’ns essent una petita 
llum dels qui estan al voltant de Jesucrist, 
sota la seva mirada, experimentant a prop 
la seva presència, mirant-lo i escoltant-lo; i 
sentir el missatge de l’amic – profeta: 

“Ell ens estima i ens ha alliberat dels 
nostres pecats amb la seva sang, per fer 
de nosaltres una casa reial, uns sacerdots 
dedicats a Déu...”.

Tot portant al cor la nostra Església, 
conscients dels dons que l’Esperit ens con-
cedeix i dels límits que patim per la nostra 
feblesa, som convidats a girar els nostres 
ulls vers Ell, com diu l’Evangeli, que feien 
els jueus a la Sinagoga de Natzaret. Per-
què necessitem urgentment retrobar i re-
viure el que som, recuperar el tresor de ser 
una casa reial, uns sacerdots dedicats a 
Déu. I això no ho assolirem mirant-nos a 
nosaltres mateixos, o a l’altre del costat, o 
el món que ens envolta, fent estadístiques 
i anàlisis o enllestint estratègies. La mira-
da centrada en un mateix, en els altres, en 
el present de les nostres comunitats i de la 
societat, potser no produirà més que ne-
guits, queixes, protestes i males cares: és 
el pessimisme endèmic del que no camina 
ni deixa caminar...

Només girant el cap vers Ell podrem tor-
nar a brillar. Com els set lampadaris de la 
imatge de l’Apocalipsi, que havien de re-
bre la llum de les set estrelles que Jesucrist 
duia a la mà: estrelles que significaven els 
àngels de cada església, els portadors de 
sengles cartes il·luminadores; eren les 
mans de Jesucrist gloriós que té cura de la 
seva Església...

La llum de l’Església no neix de dintre 
seu. Li ve donada. El mateix Jesús, en tant 
que home, brilla només pel Verb que ha 
assumit la seva humanitat; brilla per l’Es-
perit de Déu que, tot sencer, reposa sobre 
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4sempre, com un esperó que ens ajudés a 
créixer en l’amor concret. En definitiva, que 
la nostra església sigui cada vegada més 
de Jesucrist, il·lumini amb llum més clara 
aquest món dividit i enfrontat, i testimoniï 
amb més transparència l’amor de Déu.

Potser no podrem fer cap altra cosa, 
sinó tornar un cop i un altre a Maria, la 
Mare de Déu, en qui l’Església troba la 
seva perfecta realització i nosaltres experi-
mentem l’amor de Déu amb els rostres de 
mare i de germana. Que Ella ens ajudi i ens 
acompanyi.

Vetlla de Santa Maria a Montserrat

Montserrat, 26-4-2017

Estimats germans en l’episcopat. Estimat 
Pare Abat. Germans preveres, diaques i 
monjos. Autoritats. Religioses i religiosos. 
Germans tots

Voldria esdevenir ara un humil ressò del 
que possiblement sentim tots aquesta nit, 
pujant a Montserrat als peus de la Mare de 
Déu. Ja sabem que resulta una pretensió 
massa agosarada, però a la fi som Església 
que comparteix fe i amor fent camí, i entre 
nosaltres pot haver-hi sintonia i comunió 
d’afecte i devoció.

Creiem que compartim un triple anhel, 
com a conseqüència de viure situacions 
semblants en tant que Església. Per un 
costat necessitem una llar on trobar-nos 
tal com som. Per l’altre, desitgem llum per 
encertar en el camí adient avui. Per l’altre, 
volem viure sincerament els lligams mutus 
i amb Déu, que ens permetin de gaudir un 
amor compromès. És per això que us pro-
poso aprofundir breument sengles títols 
que la devoció tradicional a Maria ha in-
corporat a la pregària litànica: “Maria, vós 

tota ella, és ungida, tots els germans som 
ungits pel mateix amor del Pare. Jesucrist, 
no només és objecte de la nostra mirada, 
sinó que és realment viu avui a la nostra 
Església de Sant Feliu, essent els que som, 
amb els nostres dons i les nostres defici-
ències...! Som, per tant, un jo únic, tot i la 
nostra diversitat (tot i els nostres pecats)! 
Aquí parla Jesucrist i tots nosaltres, tots 
els batejats, parlem en Ell i per Ell. Tots els 
membres del Poble de Déu, en tant que 
sacerdots, participem de la seva missió de 
portar la Bona Nova als desvalguts i predi-
car l’any de gràcia al món.

No és una metàfora. Aquest és un fet 
admirable i real, un veritable regal de Déu, 
que es realitza i s’expressa, com sabem, 
sobretot en la celebració de l’Eucaristia. 
Els regals s’han de saber demanar i rebre 
amb humilitat. Però també, quan és Déu 
qui ens ho dóna, ens demana alhora viure 
conseqüentment amb el que significa. Així, 
en el marc de la Missa Crismal no podem 
deixar de fer-nos algunes preguntes inqui-
etants. La nostra fraternitat és prèvia i bro-
lla de la font que és Jesucrist, és espiritual, 
però tendeix, si és autèntica, a fer-se visi-
ble, no només en el sagrament, sinó també 
en la vida quotidiana, en paraules, gestos i 
obres. Així, quan mirem el germà, que pot-
ser no ens resulta gens amable, ¿recordem 
que és ungit com nosaltres, podem desco-
brir en ell la unció de l’Esperit d’amor? La 
seva peculiaritat, en contrast amb la nos-
tra, ¿ens apareix com competidora de la 
nostra opció? Som capaços de sentir-nos 
lligats per al bé i per al dolent? Considerem 
que l’encert o el fracàs propi i aliè sempre 
és comú? Compartim béns espirituals i ma-
terials, compartim sofriments i alegries?...

Voldríem que aquestes preguntes, i 
altres de semblants, ens acompanyessin 
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4 ¿No ens omple de goig que les coses hagin 

estat així, segons els designis de Déu?...
Potser pugem a Montserrat amb altres 

il·lusions. Perquè nosaltres, fills del nostre 
temps, anem per la vida aparentment sa-
tisfets del que sabem i el que aconseguim 
amb un bon domini del coneixement. Ens 
creiem capaços de tenir respostes per a tot 
i de canviar qualsevol situació amb la pos-
sessió de bons recursos i planificacions 
correctes... Amb això, ens fem il·lusions 
de poder canviar el món... Però no triguem 
gaire a adonar-nos que la realitat, la part 
més important de la realitat, es resisteix a 
ser dominada. Així, les persones amb les 
quals ens relacionem cada dia, que només 
podem controlar si els traiem llibertat, o 
els nostres límits naturals, o nosaltres ma-
teixos, que no aconseguim ser amos dels 
nostres impulsos... I, què dir dels nostres 
errors? ¿i d’històries de veritable degrada-
ció humana, conseqüència d’abusos ali-
ens o d’equivocacions pròpies?

Pelegrinem també amb la consciència 
de necessitar veure-hi clar, de conèixer el 
secret de la vida, de veure llum per enten-
dre què ens passa, saber triar el camí que 
porta a la felicitat. Només mirar la imatge 
de la Mare de Déu de Montserrat hom re-
corda aquell bell títol que la fe del poble 
dedicava a Maria: “Tron de la saviesa”. 
Maria, asseguda, sostenint sobre la seva 
falda el seu Fill Jesús, és la seu més adi-
ent per a la Saviesa, el Verb de Déu. No va 
trobar Déu un lloc més adient per habitar 
entre els homes, que Maria de Natzaret. 
De manera semblant a com ens deia la 
tradició sapiencial de l’Antic Testament, la 
Saviesa de Déu no va decidir habitar sinó 
en un poble petit. Arribada la plenitud dels 
temps, tota la Saviesa de Déu, no es podia 
abocar sobre les grans universitats, ni en 

sou la casa daurada”, “Vós sou el tro de 
la saviesa”, “Vós sou l’Arca de l’Aliança”.

Potser els qui venim a Montserrat por-
tem dintre l’anhel de la llar. Diuen que casa 
nostra, la nostra llar natural, ho és perquè 
tots els seus espais són plens de la presèn-
cia de la mare. Un dels trets propis del caris-
ma femení és crear llar, és a dir, atmosferes, 
espais i temps d’acollida, on la persona és 
rebuda tal com és, on no cal dissimular, on 
l’amor es troba garantit perquè és gratu-
ït, on hom se sent estimat per ell mateix. 
L’agressió de l’ambient, que exigeix la bona 
imatge, el temor a la critica, al fracàs en 
l’àmbit del treball, dels estudis, de les re-
lacions d’amistat, la por a la solitud del qui 
no és acceptat perquè no està a l’alçada de 
la moda... tot un món de sentiments ens fan 
sentir la necessitat de presències d’amor 
senzill i transparent que ens permeti de re-
cuperar el que realment som.

Maria és per nosaltres “casa”, “casa 
d’or”, no en el sentit d’edifici enlluerna-
dor i prepotent, sinó ben al contrari, com a 
casa nostra, la casa l’atractiu de la qual no 
consisteix en la riquesa de la seva guarni-
ció, sinó en l’amor, amarant els petits de-
talls de la vida quotidiana. Quan ella va ser 
plena de gràcia, l’amor de Déu, l’Esperit 
Sant, prenia possessió de tot el seu ésser, 
el seu cor, i tota la seva activitat. Allà on 
vivia, hi vivia Déu, el seu amor prenia carn 
concreta.

Avui hem escoltat que Jesús des de la 
Creu deia a Joan, el deixeble estimat: “aquí 
tens la teva mare, i d’aleshores ençà el dei-
xeble la va acollir a casa seva” (Jn 19,27). 
Mireu quina meravella: Maria, en ser aco-
llida a casa de Joan, fa d’aquesta casa, la 
llar on podem trobar l’Esperit d’amor, pro-
pi de la llar, on som estimats com a casa 
nostra... Això mateix és la nostra Església. 
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4Potser pugem a Montserrat aquesta nit 
amb un altre neguit al cor. Em refereixo 
al neguit provocat per les divisions i pels 
conflictes entre nosaltres. Pensem en l’àm-
bit social i cultural. Però també, a la seva 
manera, en l’àmbit eclesial. Acceptem el 
fet, lògic i necessari, del pluralisme. Però 
patim perquè els grups partidaris viuen 
en la ignorància de l’altre grup, la crítica 
sistemàtica, en la permanent lluita de po-
der. La constant reivindicació de la lliber-
tat autònoma enfront a les pretensions de 
l’altre, vist sempre, no com a simplement 
diferent, sinó com a enemic que amenaça 
la pròpia existència, ens fa patir i maldar 
per espais de comunió.

El Poble creient, des de temps antics, 
va descobrir que Maria era veritablement 
“Arca de l’Aliança”. Ho deien els sants Pa-
res i tota la tradició teològica medieval. 
L’Arca de l’aliança acompanyava el Poble 
d’Israel, pelegrí en el seu camí pel desert: 
era camí de llibertat vers la terra promesa. 
Aquest camí va tenir el seu moment àlgid 
quan el Poble es va comprometre amb Déu 
en Aliança: de res no servia la llibertat si 
no era per lligar-se amb amor. La Llei, que 
establia l’amor a Déu i al proïsme, resta-
va com a testament d’aquesta llibertat 
compromesa. I era l’Arca la portadora fí-
sicament d’aquest testament de llibertat 
i amor. Quan el Poble veia que l’Arca de 
l’Aliança caminava amb ell, no només se 
sentia acompanyat pel Déu, que l’havia 
alliberat i al qual estimava, sinó que tam-
bé es trobava a si mateix, se sentia poble. 
Quan el mateix Israel perdia de vista l’Arca 
i fabricava els seus propis ídols, la comu-
nitat també es trencava i es produïen els 
conflictes interns...

Maria, en tant que Mare de Déu, és 
aquell suport humà que porta dintre seu 

les instàncies polítiques de poder, ni en els 
grans organismes de gestió social, sinó en 
la humilitat de la seva Serventa.

El teòleg ortodox Olivier Clément pu-
blicava fa uns anys un assaig titulat “El 
virus del Magníficat”. Segons ell, el càntic 
de Maria contenia un veritable virus amb 
aquell verset, que lloava l’obra de Déu: 
“Les obres del seu braç son potents; dis-
persa els homes de cor altiu, derroca els 
poderosos del soli i exalça els humils. Om-
ple de béns els pobres i els rics se’n tornen 
sense res”. El càntic de Maria és un poder 
actiu que, per un costat, corregeix des de 
dins tots els compromisos transformadors 
del món, basats en el propi poder, en anàli-
sis i projeccions utòpiques, que acaben en 
formes d’esclavatge dissimulat; i alhora 
estimula els compromisos socials i con-
crets dels creients a favor dels pobres, tot 
secundant l’obra mateixa de Déu. Serà la 
dignitat de la persona, l’amor que l’Esperit 
li té, el centre de tot compromís. I serà el 
braç de Déu qui actuarà per mitjà dels bra-
ços dels creients.

Perquè, qui s’acosta a Maria, troba 
aquesta Saviesa de Déu, viscuda concre-
tament, en primera persona, la saviesa 
que és el seu Fill, aquella que va ser pro-
clamada en les Benaurances com a camí 
de la veritable felicitat. Certament la Savi-
esa, que sant Pau ja ens advertia que es 
trobava amagada als savis i als poderosos 
d’aquest món i que se’ns havia revelat ple-
nament a la Creu. Maria, oferint amb el seu 
cos una seu digna al Fill, com veiem a la 
imatge que ens presideix, i contemplant-
la en l’Evangeli que ha estat proclamat, 
ens diu que hem de ser nosaltres els qui 
ens hem d’ajustar a Ell (i Ell a les nostres 
exigències), acompanyant-lo fins i tot en el 
moment de la Creu.
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La família, font d’humanitat

(Publicat a Catalunya Cristiana el 26-4-
2017, amb motiu de la Jornada per la Vida) 

La família, amb els seus problemes i 
els seus valors, està d’actualitat. Però no 
podem dir que aquest fet senzillament 
ens ompli de satisfacció. Ens felicitem 
perquè la família, segons estudis socio-
lògics, és la institució més desitjada i va-
lorada, com a resposta a les necessitats 
personals i socials. D’altra banda, no po-
dem dir que la família gaudeixi de bona 
salut. Són moltes les qüestions que avui 
es plantegen al voltant de la família: des 
de saber què és realment, fins al sofri-
ment per problemes econòmics, passant 
per la seva desaparició a causa de ruptu-
res i fracassos en la convivència. Sabem 
que avui és la institució més vulnerable, 
més fràgil, i menys recolzada pels poders 
públics; en ella incideixen totes les crisis 
culturals i socials, mentre que a ella apel-
len molts dels que busquen responsabili-
tats de fracassos i conflictes socials més 
diversos.

La visió positiva i rica que l’Església 
posseeix de la família, segons una llarga 
tradició, que avui es veu reforçada per la 
recent publicació de l’Exhortació Apostò-
lica Amoris laetitia, interpel·la encara més 

el testament de l’amor, acompanyant el 
poble pelegrí, que som l’Església. És la 
portadora del testament d’amor enmig del 
Poble que camina vers la llibertat. També 
enmig del poble que es veu temptat cons-
tantment d’idolatria i en perill de divisions 
i conflictes.

¿No venim aquí aquesta nit, també, 
amb un desig sincer de trobar-nos com a 
membres d’un mateix poble? La figura de 
la Mare de Déu entre nosaltres no significa 
només un record d’una llei, sinó una veri-
table presència d’amor. ¿No redescobrim, 
un cop més, que, tot contemplant Maria, 
revifem els vincles d’amor amb Déu, amb 
el Déu Pare de Jesucrist i amb els ger-
mans? ¿No ens veiem més a prop els uns 
dels altres, formant part d’un mateix Poble 
de Déu pelegrí vers la llibertat de la glòria?

Si més no, la trobada amb la Mare de 
Déu ens permet de sentir-nos caminants. 
Ja gaudim de l’amor de Déu en companyia 
dels germans. Però volem i en podrem 
gaudir encara més, quan, comptant amb 
la seva presència, no deixem de caminar 
plegats. Compartim, doncs, aquesta espe-
rança i en donem gràcies de tot cor.

Mare de Déu de Montserrat pregueu 
per nosaltres.

[ ]Articles i 
altres escrits
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4En la mesura que se’ns ha concedit 
viure en el si de les nostres llars l’esperit 
d’una autèntica família, tenim l’esperança 
de poder-lo encomanar a la societat i al 
món.

+ Agustí Cortés Soriano. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per a la Memòria de Càritas diocesana 
2016

La publicació de la memòria anual de Càri-
tas Diocesana és un deure de justícia i un 
gest d’agraïment.

És un deure de justícia davant qualse-
vol ciutadà, perquè tot el que desitgi saber 
què es fa a Càritas pugui saber-ho. Càritas 
Diocesana sap que els recursos que ges-
tiona no són seus, sinó que els rep per a 
donar-los. D’altra banda, no totes les aju-
des que rep Càritas Diocesana, per a ser 
destinades als més pobres, procedeixen 
de persones pertanyents a l’Església: tam-
bé aporten recursos gent que simplement 
es fien de l’acció social de Càritas. Això ens 
recorda que l’existència de Càritas, com a 
institució de l’Església, no es funda sobre 
el poder polític o econòmic, o la força co-
ercitiva, sinó únicament en la confiança 
que mereix davant els ulls de la societat. 
I aquesta confiança requereix transparèn-
cia, una virtut que, a més, ens ve exigida 
pel mateix Evangeli.

La memòria de Càritas Diocesana és 
també un gest d’agraïment. És propi de 
les institucions d’Església viure de la gra-
tuïtat, encara que aquesta gratuïtat minvi 
i en certa manera la seguretat en la planifi-
cació i en el càlcul de resultats. Però, entre 
nosaltres la gratuïtat és un valor irrenun-
ciable, perquè garanteix la llibertat i fun-
da l’agraïment, realitzat en nom dels més 

la consciència cristiana. El cristià sent que 
ha rebut un gran tresor a la família inspira-
da en l’Evangeli. Els delegats de Família i 
Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya, 
secundant els propis bisbes de la Con-
ferència Episcopal Tarraconense, estan 
convençuts que el seu esforç a favor de la 
família i la vida, realitzat des de les seves 
respectives delegacions diocesanes, cons-
titueix no només un servei a l’Església, 
sinó també a tota la societat.

La celebració que tindrà lloc el proper 
dia 26 de març obeeix a la voluntat d’unir-
nos en el marc de l’Eucaristia, sacrifici de 
comunió, per lloar el Senyor pel do de la 
família i proclamar, amb tota l’Església, 
que constitueix una veritable comunitat 
de fe i d’amor. Volem testimoniar que la 
família cristiana és aquesta comunitat on 
la persona és estimada per ella mateixa, 
neix, creix i madura assumint els fona-
ments de la seva vida, en l’ambient d’un 
amor gratuït i generós. Desitgem procla-
mar el valor de la família oberta, que, sent 
fidel a si mateixa, serveix el món aportant 
humanitat i vertadera felicitat.

Davant d’aquells que, fugint de vincles 
comprometedors i de treballs en comú, 
opten per una vida individualista o per una 
existència de grup tancat, autocomplaent 
i protegit d’amenaces externes, pretenem 
mostrar un model de família cristiana que 
és font d’alegria, escola de veritable hu-
manisme, i espai on compartir la bellesa 
de la fe, que es realitza en l’amor concret.

La celebració al temple de la Sagrada 
Família ens permetrà verificar que cadas-
cuna de les nostres famílies, fundades en 
l’amor de Déu, són realment temples sa-
grats. Temples enmig de la ciutat, realitats 
d’Església mitjançant les quals l’Esperit 
continua donant vida al món.
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4 pobres. Un agraïment que esdevé actitud 

constant davant Déu i les persones que 
ajuden. El fet mateix de demanar i agrair 
crea llaços de germanor, que avui són par-
ticularment necessaris i il·luminadors en el 
nostre entorn social.

També des de l’interior de l’Església Di-
ocesana hem d’agrair l’incansable servei 
que tots els membres, voluntaris i con-
tractats, realitzen amb bon esperit a favor 
dels necessitats en nom de la comunitat 
cristiana.

Siguem, doncs, justos i agraïts i dema-
nem que no ens faltin mai aquestes vir-
tuts, sobretot quan tractem amb amor els 
pobres.

+ Agustí Cortés Soriano. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
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4 Decret 08/17.- Nomenament de Joan 

Peñafiel Maireles com a vicari episcopal 
del Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 9-3-2017

Per tal d’atendre de la manera més conveni-
ent el règim pastoral del Bisbat de Sant Fe-
liu de Llobregat; Pel present decret, atès el 
que disposen els cànons 475-481 del Codi 
de Dret Canònic, nomeno vicari episcopal 
dels Arxiprestats de Bruguers, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Vicenç dels Horts i Montserrat, del Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat, el Rev. Sr. Joan 
Peñafiel Maireles per un període de tres 
anys, a partir de la data d’aquest decret.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 09/17. Procediment per a la con-
sulta d’arxiprest de Sant Boi 

Sant Feliu de Llobregat, 13-3-2017

Havent nomenat el vicari episcopal del Llo-
bregat (cf. Decret 08/17) i coincidint amb 
el de l’actual arxiprest de l’Arxiprestat de 
Sant Boi de Llobregat, 

Tenint en compte el bé pastoral i ate-
ses les circumstàncies personals de l’in-
teressat, pel present decret disposem el 
següent:

1. Es procedirà a la consulta prèvia al 
nomenament d’arxiprest de l’Arxiprestat 
de Sant Boi de Llobregat, dins un termini 
que finirà el 31 de març de 2017;

Decret 07/17.- Nomenament de Josep Ma-
ria Domingo Ferrerons com a vicari general 

Sant Feliu de Llobregat, 9-3-2017

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

Pel present decret, atès el que dispo-
sen els cànons 406.1 i 475 del Codi de Dret 
Canònic, nomeno vicari general del Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat, el Rev. Sr. Josep 
Maria Domingo Ferrerons per un període 
de tres anys, a partir de la data d’aquest 
decret.

Corresponen al vicari general les facul-
tats que el dret comú i les disposicions 
diocesanes li atorguen, incloent aquelles 
que demanen mandat especial.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

[ ]Decrets
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2. La consulta es farà d’acord amb les 
normes aprovades el 3 de juliol de 2007 
(Decret 08/07), i que declaro vigents. Es 
presentarà un acta de la votació, concre-
tant el dia, els assistents i el resultat de la 
consulta;

3. Encarreguem a la Secretaria general 
del Bisbat que organitzi el desenvolupa-
ment de la consulta, juntament amb el 
vicari episcopal del Llobregat i el correspo-
nent arxiprest.

4. El nou arxiprest de l’esmentat Arxi-
prestat, serà nomenat per un període que 
finirà el setembre de 2021.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 10/17.- Sobre les paraules de la 
consagració sobre el calze

Sant Feliu de Llobregat, 20-3-2017

Acollir la Paraula del Senyor i transmetre-
la fidelment a tots els pobles, ha estat, per 
manament del mateix Senyor, una de les 
constants preocupacions dels deixebles 
de Crist. La Santa Mare Església sempre 
ha tingut cura que les versions litúrgiques 
en llengua vernacla expressin amb el mà-
xim rigor i fidelitat la tradició rebuda del 
Senyor (cf. 1Co 11,23).

Atenent que la Congregació per al Culte 
diví i de la Disciplina dels Sagraments de la 
Seu Apostòlica ha aprovat amb data 3 de 
març de 2017 (Prot. N. 54/17) que a partir 
d’ara, per a major fidelitat al text evangè-
lic, les paraules que pronuncia el sacerdot 

sobre el calze, en la fórmula de la consa-
gració del vi, hauran de ser aquestes:

PRENEU I BEVEU-NE TOTS, QUE AQUEST 
ÉS EL CALZE DE LA MEVA SANG, LA SANG 
DE L’ALIANÇA NOVA I ETERNA, VESSADA 
PER VOSALTRES I PER MOLTS, EN REMIS-
SIÓ DELS PECATS. FEU AIXÒ, QUE ÉS EL 
MEU MEMORIAL

PEL PRESENT decret disposem el se-
güent:

A partir del proper Diumenge de Rams, 
dia 9 d’abril de 2017, a totes les misses en 
llengua catalana, incloses les vespertines 
de vigília, haurà d’utilitzar-se ja aquesta 
fórmula.

També que és voluntat del papa que 
la introducció d’aquesta modificació en 
les paraules de la consagració del vi, vagi 
acompanyada, amb la forma convenient, 
d’una breu explicació catequètica.

Esperem que tots els fidels, i els sacer-
dots de forma ben especial, estimin la ce-
lebració eucarística i la preparin i celebrin 
amb devoció, perquè l’Eucaristia sigui per 
a tots l’aliment de la fe, ja que és la font i 
el cimal de tota la vida cristiana.

Sense que res no s’hi oposi.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i canceller

Decret 11/17. Nomenament d’arxiprest de 
Mn. Pere Rovira Oliveros 

Sant Feliu de Llobregat, 27-3-2017

Havent de procedir al nomenament d’arxi-
prest, de l’Arxiprestat de Sant Boi de Llo-
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Nomenament parroquial 

Amb data 7 de març de 2017, el bisbe 
Agustí Cortés Soriano ha nomenat Mn. 
Sándor Benárik per al càrrec de vicari de 
la Parròquia de Santa Maria, d’Olesa de 
Montserrat. 

bregat; Tenint en compte el bé pastoral i 
ateses les circumstàncies personals de 
l’interessat, nomenem Mn. Pere Rovira 
Oliveros per al càrrec d’arxiprest de l’Ar-
xiprestat de Sant Boi de Llobregat, com a 
col·laborador del nostre ministeri en l’Es-
glésia de Sant Feliu de Llobregat, al servei 
del Poble de Déu, fins al setembre de 2021.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes (c. 553 
a 555).

Esperem que la seva personal dedicació 
al ministeri i que la seva generosa disponi-
bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 
servei pastoral de la Diòcesi.

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

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

Secretari general i Canceller

[ ]Nomenaments
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4 del nom al catecumenat, a la Casa de l’Es-

glésia.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia del 
primer diumenge de Quaresma a la Cate-
dral de Sant Llorenç, on confereix el ritu de 
l’elecció i inscripció del nom al catecume-
nat a nou adults.

6 - 8 de març. 
XXXVII Trobada de delegats de Pastoral de 
Santuaris, Peregrinacions i Turisme de les 
diòcesis amb seu a Catalunya, a Mallorca. 
El bisbe Agustí participa a la Trobada com 
a bisbe encarregat de la Conferència Epis-
copal Tarraconense. 

8 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia en la Festa de Sant Joan de Déu, a 
la capella del Centre assistència de l’Hos-
pital de Sant Boi de Llobregat, en el 150è 
aniversari de la seva tornada a Barcelona.
Trobada amb preveres que acullen centres 
d’Esplai a les parròquies, a la Casa de l’Es-
glésia.

9 de març. El bisbe Agustí presideix l’acte 
de jurament dels serveis pastorals del nou 
Vicari General, Mn. Josep M. Domingo i nou 
Vicari Episcopal de la Vicaria del Llobregat, 
Mn. Joan Peñafiel, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Con-
sell Presbiteral, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la missa funeral per 
Mn. Jaume Berdoy i Alemany, a la Parròquia 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges. 

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

11 de març. El bisbe Agustí presideix la reu-
nió del Consell Pastoral Diocesà, a la Casa 
de l’Església.

MARÇ 

1 de març. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia a la Catedral de Sant Llorenç, el Dime-
cres de Cendra i inici de la Santa Quaresma.
Reunió del Comitè de Crisi, a la Casa de 
l’Església.

2 de març. El bisbe Agustí presideix la mis-
sa funeral per Mn. Gonçal Español, prevere 
de la nostra diòcesi, al Tanatori de les Glò-
ries, Barcelona.
El bisbe Agustí presideix la reunió d’Ar-
xiprestos de la Vicaria del Llobregat, a la 
Casa de l’Església.

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

4 de març. Jornada de Formació del Centre 
de Preparació al Matrimoni, a la Casa de 
l’Església.

5 de març. Recés de Quaresma i trobada 
de joves que han de rebre el sagrament de 
la Confirmació, organitzada per la Delega-
ció de Joventut, a la Casa de l’Església. El 
bisbe Agustí acull els participants i dirigeix 
unes paraules, en la pregària inicial.
Trobada formativa amb els catecúmens 
que rebran el ritu de l’elecció i inscripció 

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

Trobada de formació de diaques, a la Casa 
de l’Església.
El bisbe Agustí presideix la XI Jornada dio-
cesana de la Família, a continuació presi-
deix l’Eucaristia amb els assistents a la tro-
bada, a la capella de la Casa de l’Església. 

12 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia del II diumenge de Quaresma, a la 
Catedral de Sant Llorenç. 

13-17 de març. El bisbe Agustí participa a la 
CIX Assemblea Plenària de la Conferència 
Episcopal Espanyola, a Madrid.

14 de març. Reunió de la junta del Movi-
ment de Vida Creixent, a la Casa de l’Es-
glésia.

15 de març. Reunió de la Comissió d’apli-
cació de la Llei de la Transparència, a la 
Casa de l’Església.

16 de març. Reunió de l’equip de la Dele-
gació diocesana de Joventut, a la Casa de 
l’Església.

17 de març. Reunió de coordinadors de la 
Delegació diocesana de Catequesi, a la 
Casa de l’Església.

18 de març. El bisbe Agustí dirigeix el re-
cés de Quaresma de la Vida Consagrada, 
a continuació presideix l’Eucaristia i com-
parteix el dinar amb els assistents, a la 
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí participa en la represen-
tació de la Passió d’Olesa de Montserrat, 
amb la presència del Director i altres re-
presentants de Càritas diocesana, amb 
motiu del conveni signat entre les dues 
entitats. Abans de l’inici de l’acte, el rec-

tor, l’alcaldessa i el president de la Pas-
sió, acullen el bisbe Agustí i el Director de 
Càritas.

19 de març. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Parròquia de Sant Josep de 
Sant Vicenç dels Horts, on se celebra la 
festa patronal, el 40è aniversari del tem-
ple i la benedicció del nou mantell de la 
Mare de Déu de la Soledat de la mateixa 
Confraria.
A continuació, el bisbe participa en els ac-
tes del 75è aniversari del Centre Parroqui-
al de Sant Feliu de Llobregat.
Al vespre, el senyor bisbe presideix l’Euca-
ristia del 3r diumenge de Quaresma, a la 
catedral de Sant Llorenç.

20 de març. El bisbe Agustí presideix la 
trobada de pregària del Grup Braser amb 
motiu del desè aniversari del grup, a la 
parròquia de Sant Joan Baptista de Vilano-
va i la Geltrú.
Inici de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de 
Garraf. El bisbe Agustí s’entrevista amb 
els rectors de les parròquies de Sant Joan, 
Sant Antoni Abat i Santa Maria de Vilanova 
i la Geltrú.

21 de març. Visita Pastoral a l’Arxiprestat 
de Garraf. El bisbe Agustí s’entrevista amb 
el rector i altres preveres de Sitges. 

22 de març. El bisbe Agustí presideix la 
reunió d’arxiprestos de la Vicaria Penedès-
Anoia-Garraf, a Sant Sadurní d’Anoia.
Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Garraf. El 
bisbe Agustí s’entrevista amb el diaca en-
carregat de la parròquia de Canyelles, els 
religioses camils de Sant Pere de Ribes i 
els preveres de Sant Pere de Ribes, amb 
els qui comparteix el sopar.
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4 28 de març. El bisbe Agustí participa en 

l’acte d’inauguració del Congrés Euro-
peu de joventut universitària amb el lema 
“Acompañar a los jóvenes a responder a la 
llamada de Cristo” que es celebra al Semi-
nari Conciliar de Barcelona. Participen en 
el Congrés, els delegats de Joventut i de 
Pastoral Vocacional.

30 de març. Visita Pastoral a l’Arxipres-
tat de Garraf. El bisbe Agustí s’entrevista 
amb un prevere de Vilanova i la Geltrú. Tot 
seguit, a la parròquia de Sant Bartomeu i 
Santa Tecla de Sitges, es reuneix amb els 
membres del Consell Pastoral Arxiprestal 
i altres representats dels àmbits pasto-
rals de Càritas, Catequesi i Acollidors de 
promesos. Finalment, a la capella de la 
Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla 
es fa la cloenda de la Visita Pastoral amb 
la pregària de Vespres i amb la presència 
dels preveres diaques, religiosos i laics de 
l’Arxiprestat.
Pregària vocacional organitzada per la De-
legació diocesana de Pastoral Vocacional, 
a la capella de la Casa de l’Església.

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

ABRIL

1 d’abril. Reunió de l’equip de la Delegació 
diocesana de la Pastoral Vocacional, a la 
Casa de l’Església. 
Trobada dels membres dels reforços edu-
catius i CAIFS organitzada per Càritas dio-
cesana, a la Casa de l’Església.
Trobada de diàleg en família al voltant de 
l’Exhortació apostòlica Amoris Laetitia, or-
ganitzada per la Delegació diocesana de 
Família i Vida, a la Casa de l’Església.

23 de març. Visita Pastoral a l’Arxiprestat 
de Garraf. El bisbe Agustí s’entrevista amb 
els rectors de Castellet i Cubelles.
Reunió del Consell Episcopal, a la Casa de 
l’Església.
Reunió de l’Equip de Pastoral Obrera, a la 
Casa de l’Església.

24 de març. Visita Pastoral a l’Arxipres-
tat de Garraf. El bisbe Agustí comparteix 
el dinar amb els preveres i diaques de 
l’Arxiprestat i, a continuació, es reuneix 
amb ells, a la Parròquia de la Immacula-
da Concepció de Vilanova i la Geltrú. Tot 
seguit s’entrevista amb dos preveres de 
la ciutat.

25 de març. Trobada de coordinadors, res-
ponsables de comunicació i tresorers de 
les Càritas Parroquials i interparroquials, 
organitzada per Càritas diocesana, a la 
Casa de l’Església.
Recés de Quaresma dels seminaristes a la 
Casa d’Espiritualitat de les Germanes de la 
Sagrada Família de Rubí.

26 de març. El bisbe Agustí concelebra a 
l’Eucaristia del IV diumenge de Quaresma, 
a la Basílica de la Sagrada Família de Bar-
celona, amb motiu de la trobada catalana 
per la Vida, organitzada per les delegaci-
ons diocesanes de Família i Vida de les di-
òcesis amb seu a Catalunya. La celebració 
és presidida per l’Arquebisbe de Barcelo-
na, Mons. Joan Josep Omella.

27 de març. El bisbe Agustí dirigeix un re-
cés de Quaresma amb el títol: “El jo del 
prevere i la fraternitat sacerdotal”, als pre-
veres de la diòcesi de Sogorb-Castelló, a la 
Casa d’espiritualitat de les GG. Carmelites 
de Tales, Castelló.
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V i d a  D i o c e s a n a

El bisbe Agustí presideix la missa funeral 
per Mn. Agustí Germà Agustí, diaca de la 
nostra diòcesi, a la parròquia de Sant Pere 
de Gavà.

13 d’abril. El bisbe Agustí comparteix el 
dinar amb els preveres i diaca de la ciutat 
de Sant Feliu de Llobregat, el dia de Dijous 
Sant.
El bisbe Agustí presideix la celebració del 
Dijous Sant, a la Catedral. Tot seguit par-
ticipa en l’Hora Santa davant l’altar de la 
reserva, a la Capella del Sant Sagrament.

14 d’abril. El bisbe Agustí presideix la pre-
gària de l’Ofici de Lectures i Laudes a la 
Catedral. 
El bisbe Agustí presideix la celebració del 
Divendres Sant, a la Catedral. A continua-
ció presideix la pregària del Viacrucis, or-
ganitzada per les parròquies i comunitats 
de religiosos de la ciutat, a la Plaça de la 
Vila, de Sant Feliu de Llobregat.

15 d’abril. El bisbe Agustí participa en la 
pregària del matí de la trobada de Pasqua 
del Moviment de la JOC a la Casa d’Espiri-
tualitat de Lavern. 
El bisbe Agustí presideix la Solemne Vet-
lla Pasqual de la Resurrecció del Senyor, a 
la Catedral, amb la participació, entre els 
assistents a la celebració, de les comu-
nitats neocatecumenals de Sant Vicenç 
dels Horts que enguany finalitzen el seu 
itinerari d’iniciació cristiana. En la mateixa 
celebració el bisbe Agustí confereix el sa-
grament del baptisme a un infant.

16 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia del Diumenge de Pasqua, a la 
Basílica de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès.

2 d’abril. El bisbe Agustí imparteix la Con-
ferència Quaresmal “Pregària amb Jesús” 
a la Catedral, amb intervencions musicals. 
Tot seguit presideix l’Eucaristia, en el cin-
què diumenge de Quaresma. A continua-
ció, comparteix el sopar amb els semina-
ristes de la diòcesi.

3 d’abril. Reunió dels bisbes de la Provín-
cia Eclesiàstica de Barcelona, a la Seu de 
la Cúria del Bisbat de Terrassa.

4 d’abril. El bisbe Agustí presideix la pregà-
ria de Vespres en el ritu de proclamació de la 
fe de diversos membres de la 6a. Comunitat 
Neocatecumenal de la parròquia de Sant 
Antoni de Pàdua, de Sant Vicenç dels Horts.

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

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

9-11 d’abril. Jornades de Formació a Mont-
serrat organitzades per la Delegació dioce-
sana per a la Vida Consagrada.

12 d’abril. El bisbe Agustí presideix la Mis-
sa Crismal a la Catedral, amb la benedicció 
dels Sants Olis i una presència significada 
de preveres, diaques i laics. En la mateixa 
celebració es fa una col·lecta per a l’Asso-
ciació Ajuda a l’Església Necessitada. Tot 
seguit els preveres, diaques, seminaristes 
i alguns treballadors participen en l’acte 
d’homenatge als mossens que celebren 
l’aniversari d’ordenació i el dinar de Ger-
manor, a la Casa de l’Església.



M a r ç  -  A b r i l  2 0 1 71 0 8
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 7
4 Consell Pastoral Arxiprestal, als locals de 

la Parròquia de Sant Baldiri.

26 d’abril. Reunió de l’equip de redacció 
del Butlletí diocesà, a la Casa de l’Església.
Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Sant Boi 
de Llobregat. El bisbe Agustí s’entrevista 
amb els preveres de la parròquia de Sant 
Antoni M. Claret.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia de la 
vetlla de Santa Maria, a la Basílica de la 
Mare de Déu de Montserrat. Abans com-
parteix el sopar i un espai de recreació 
amb els monjos de la comunitat benedic-
tina de Montserrat.

27 d’abril. Visita Pastoral a l’Arxiprestat de 
Sant Boi de Llobregat. El bisbe Agustí s’en-
trevista amb els religiosos salesians de la 
parròquia de Maria Auxiliadora.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Catedral, en la Solemnitat de la Mare de 
Déu de Montserrat, Patrona de la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat.

28 d’abril. Reunió del Consell Episcopal, a 
la Casa de l’Església.
Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Sant Boi 
de Llobregat. El bisbe Agustí s’entrevista 
amb el rectors de les parròquies de Sant 
Josep Obrer i Mare de Déu de Montserrat.

29 d’abril. EL bisbe Agustí acull i saluda 
els delegats d’Ecumenisme i relacions 
interreligioses de les diòcesis amb seu a 
Catalunya, reunits a la Casa de l’Església.
Trobada diocesana d’Escolans, al Santu-
ari de la Mare de Déu de la Fontsanta de 
Subirats.
Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Sant Boi 
de Llobregat. El bisbe Agustí presideix la 
trobada i pregària de cloenda de la Visita 

18 d’abril. Aniversari de l’ordenació epis-
copal del bisbe Agustí.

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

Inici de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de 
Sant Boi de Llobregat. EL bisbe Agustí es 
reuneix i comparteix el dinar amb els pre-
veres de l’Arxiprestat. Tot seguit s’entre-
vista amb un prevere de la ciutat de Sant 
Boi de Llobregat.

22 d’abril. Visita Pastoral a l’Arxiprestat 
de Sant Boi de Llobregat. El bisbe Agustí 
es troba amb catequistes de les diferents 
parròquies de l’Arxiprestat, a la parròquia 
de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llo-
bregat.
Reunió de voluntaris de Pastoral peniten-
ciària del Centre Brians 1, a la Casa de l’Es-
glésia.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Sant Pere d’Abrera, on con-
fereix el sagrament de la confirmació a un 
grup de joves i adults.

24 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia a la capella del complex assistencial 
de salut mental “Sant Benet Menni” de 
Sant Boi de Llobregat, en la celebració de 
la festa del fundador de les GG. Hospitalà-
ries del Sagrat Cor. Tot seguit comparteix el 
dinar amb elles i professionals del centre.

25 d’abril. Visita Pastoral a l’Arxiprestat 
de Sant Boi de Llobregat. El bisbe Agus-
tí s’entrevista amb el rector i vicari de la 
Parròquia de Sant Pere, del barri de la Co-
operativa de Sant Boi de Llobregat i amb 
el rector de la Parròquia de Sant Baldiri. 
Tot seguit es reuneix amb els membres del 



1 0 9

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 7

4

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

Mn Agustí-Germà Agustí i Sanchis

Mn Agustí-Germà Agustí i Sanchis, dia-
ca permanent, adscrit a la parròquia de 
Sant Pere de Gavà, ens ha deixat la tarda 
del 10 d’abril de 2017, en traspassar cap 
a la Casa del Pare, als 72 anys, havent re-
but els Sants Sagraments i la Benedicció 
Apostòlica.

Nasqué a Olocau (València) el 15 de 
març de1945. Casat amb Juanita Vendrell, 
el 1970, tingueren dues filles i un fill, Ra-
quel, Cristina i Germà.

Fou professor de dibuix al col·legi de 
la Immaculada Concepció, de Gavà. Tam-
bé fou funcionari a l’Ajuntament de Gavà. 
En l’àmbit polític exercí com a regidor de 
l’Ajuntament de Gavà, en l’anterior legis-
latura.

Un cop fets els estudis de teologia, el 
cardenal-arquebisbe de Barcelona, Dr. 
Narcís Jubany, l’ordenà diaca el 14 de de-
sembre de 1987.

El seu ministeri ha estat estretament 
vinculat al compromís social, vora les 
persones més desfavorides del barri de 
Can Espinós de Gavà; per això l’any 1989 
promou l’Associació Proajuda a les Mino-
ries Marginades (APAMM), orientada a la 
prevenció i ajuda de persones afectades 
per la drogoaddicció. També realitzen clas-

Pastoral, al centre assistencial de Sant 
Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Sant Esteve d’Ordal on con-
fereix el sagrament de la Confirmació a un 
grup de joves.

30 d’abril. El bisbe Agustí presideix l’Euca-
ristia a la Parròquia de Sant Josep Obrer de 
Sant Boi de Llobregat en la Festa patronal. 
Tot seguit comparteix el dinar amb fidels 
de la parròquia.
El bisbe Agustí presideix la Trobada pas-
qual de la Vicaria del Penedès-Anoia-
Garraf, al Santuari de la Mare de Déu del 
Vinyet, de Sitges

[ ]Necrològiques
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pintura, de costura i de cuina. Amb l’ajuda 
de les administracions, promogué la cons-
trucció de 62 vivendes i la urbanització del 
barri de Masia Can Espinós, amb equipa-
ments per donar reforç escolar, per a jocs 
per a infants i per la trobada de la gent 
gran. L’associació també va obrir un banc 
d’aliments que, actualment, atén vora 750 
persones, un o dos cops al mes.

També dedicà la seva tasca personal en 
projectes al tercer món, concretament a 
la regió de Turkane, a Kènia, al continent 
africà, amb els Missioners de Sant Pau 
Apòstol.

En la seva tasca ha tingut al seu cos-
tat la seva família i ha comptat amb la 
col·laboració de les Germanes Agusti-
nes Missioneres i amb les parròquies de 
Gavà, un gran nombre de voluntaris i el 
reconeixement d’autoritats i institucions, 
com l’Ajuntament de Gavà i la Generalitat 
de Catalunya. Va rebre el reconeixement 
de Fill adoptiu de la ciutat, per part de 
l’ajuntament de Gavà. La Fundació Nostra 
Senyora de Bruguers va atorgar guardons 
tant a l’APAM com a Mn. German.

El 22 d’octubre de 2015, a Roma, rebé 
el Premi Pro Diaconia, en el marc del 50è 
aniversari del Centre Internacional del Di-
aconat, gràcies a la Fundació “Diaconia 
Christi Internationalis”, amb Mons. Geb-
hard Fürst, Bisbe de Rottenburg-Stuttgart 
i Protector del CID, al capdavant, distingint 
els millors projectes pastorals i diaconals 
realitzats per diaques o grups que tinguin 
un compromís diaconal, de tot el món.
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Trobada Pasqual al Santuari del Vinyet

Arribant ja a la 44a edició, va tenir lloc el 
darrer diumenge d’abril, dia 30, a la tarda, 
al Santuari del Vinyet, amb l’assistència 
del bisbe Agustí i la presència estimada 
d’unes 300 persones. Aquesta convoca-
tòria és per als quatre arxiprestats de la 
Vicaria, és a dir: Piera-Capellades, Anoia, 
Vilafranca del Penedès i Garraf. Cada any, 
aquesta trobada pasqual es realitza en 
un arxiprestat diferent, de forma rotativa. 
L’any passat, per exemple, es va fer a les 
Cabanyes (Arxiprestat de Vilafranca), amb 
motiu del centenari de la mort del bisbe 
Torras i Bages. Enguany correspon al Gar-
raf i s’ha fet al Santuari del Vinyet, tan esti-
mat per tots els sitgetans. Ha estat també 
una ocasió de record al traspassat Mn. Jau-
me Berdoy, nascut a la vila, i tan vinculat a 
aquesta Vicaria.

Primera Trobada Arxiprestal de Famílies a 
Sant Vicenç dels Horts 

Va tenir lloc dissabte, 25 de març, al Col-
legi dels Salesians, de Sant Vicenç dels 
Horts, amb una gran implicació de ca-
tequistes de les diverses parròquies. Hi 
van participar unes 300 persones, entre 
els nens de catequesi i les seves famílies. 
Mentre els infants realitzaven una gimca-
na, els pares van tenir una xerrada sobre 
com desvetllar i viure la fe en família, amb 
Juanjo Fernández, escriptor, conferenciant 
i consultor pedagògic a la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya. Ha estat una pri-
mera experiència valorada molt positiva-
ment per tots. 

[ ] [ ]Vicaria del 
Llobregat

Vicaria del 
Penedès-Anoia-
Garraf
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O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

recordeu que s’ha de fer des de gener de 
2017 en endavant.

Per aquestes reunions es farà el se-
güent:

1. ACTUALITZACIÓ DE SOFTWARE
2. Repàs d’altes, baixes i modificacions 

del Pla General Comptable.
3. Entrada de despeses i ingressos.
4. Entrada de donatius, tant automàtics 

com de forma manual.
5. Model 182 i 347. 
6. Quotes de cementiris i altres.
7. Conciliació bancària.
Per a totes les parròquies que precisin 

aclarir conceptes i vulguin passar pels ma-
tins al Bisbat, només cal que ho diguin i els 
atendrem ràpidament.

Posteriorment farem totes les reunions 
necessàries, parròquia per parròquia, per 
dur a terme totes aquestes novetats. A les 
parròquies molt petites, ho farem tot des 
d’administració econòmica. 

També cal recordar que des de 2015 
oferim un servei d’ajuda per qüestions 
laborals i fiscals, tant pel que fa a la pre-
sentació d’impostos com l’IVA, mod. 182 
i mod. 347, així com contractes laborals, 
nòmines i seguretat social.

Com que les reunions seran a la tarda, 
podem adequar l’horari a conveniència de 
les persones que portaran aquests temes, 
amb la possibilitat d’avançar l’horari d’ini-
ci de la reunió. No es podrà començar des-
prés de les 19.00 h.

Administració Econòmica

Carta als arxiprestos en relació als nous 
sistemes comptables

Sant Feliu de Llobregat 20-3-2017

Benvolguts Arxiprestos:
El dissabte dia 25 de febrer vàrem fer 

la reunió informativa sobre els nous siste-
mes comptables de caràcter obligatori per 
a les parròquies i entitats que actuen sota 
el mateix CIF i diferent compte bancari; en 
aquesta reunió no es va entrar a fons en 
els temes comptables.

Posteriorment el dia 7 i 15 de març es va 
fer la reunió a les vicaries de Penedès, Ano-
ia i Garraf i Llobregat, amb més detall del 
funcionament del programa; ara toca per 
arxiprestats. 

Per aquestes trobades, cal programar 
els dies i llocs en sales que disposin de 
projector. També és necessari per tal d’agi-
litzar les reunions, poder agrupar en una 
sala uns quants arxiprestats. 

Caldrà que ens feu arribar les dispo-
nibilitats i les agrupacions arxiprestals; 
els horaris poden ser dilluns o dimecres 
a les 19.00 h. Recordeu que aquestes 
normes també afecten els grups parro-
quials.

És una mica urgent fer-ho aviat ja que 
cada dia hi ha més apunts per passar; 

[ ]Administració 
econòmica
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Reunió 11-3-2017

Després de la Pregària de l’Hora Menor a 
la capella de la Casa de l’Església, el Se-
nyor Bisbe demana que consti en acta el 
record de Mn. Jaume Berdoy, Vicari Gene-
ral, traspassat el dia 21 de febrer i agraeix 
la disponibilitat de Mn. Josep M. Domingo 
i Mn. Joan Peñafiel, nomenats Vicari Gene-
ral i Vicari Episcopal de la Vicaria del Llo-
bregat, respectivament. Finalment, agra-
eix també la presència dels assistents i el 
seu discerniment per a continuar creixent 
com Església de Jesucrist amb l’escolta i 
l’ajut de la Paraula de Déu.

Després de l’aprovació de l’acta de la 
darrera reunió, es procedeix a tractar un 
dels objectius del Pla Pastoral del curs 
2016-2017, emmarcat en la crida a l’Evange-
lització, i en relació als responsables educa-
tius (família, parròquia, escola), assumint 
el repte de l’educació afectiva i sexual dels 
nostres infants i joves. Aquesta reflexió es 
fa amb l’ajut de l’Exhortació apostòlica del 
papa Francesc, Amoris laetitia i concreta-
ment els nn. 263-267 i 280-286. 

Després del descans, s’informa sobre la 
Visita Pastoral als arxiprestats i es pregun-
ta als membres del Consell Pastoral Dioce-
sà: Quins assumptes importants s’han de 
tenir presents en la Visita Pastoral, espe-

Carta de l’ecònom a les parròquies, en re-
lació als nous sistemes comptables

Sant Feliu de Llobregat, 7-4-2017

Benvolguts mossens,
Com a Ecònom del Bisbat sóc consci-

ent de la dificultat que suposa l’adaptació 
al nou Pla Comptable que s’està duent a 
terme i que s’ha de fer necessàriament, 
tal i com marca la Conferència Episcopal i 
l’Agència Tributària, encara que suposi un 
esforç.

Des d’Administració Econòmica, s’han 
fet diverses reunions. Una primera, a nivell 
de tot el Bisbat, d’informació general, tam-
bé per Vicaries i, actualment, per Arxipres-
tats. Sempre amb voluntat d’ajudar-vos.

S’estan fent formacions per poblacions. 
També s’ofereix fer-ho individualment per 
parròquies, com de fet ja s’han assessorat 
totes les que ho han demanat. Fins i tot, a 
les més petites, es gestionarà tot des del 
propi Bisbat.

Us vull recordar la carta del passat 20 
de març, que es va enviar als arxiprestos, 
on s’especificava la voluntat de ser-vos 
útils i em vull refermar en aquest sentit i 
també en l’oferta d’ajuda estesa a més 
àmbits d’actuació.

Tingueu en compte que amb aquesta 
nova aplicació de gestió parroquial, no 
caldrà confeccionar el Moviment de Treso-
reria, els models 182 (donatius), 347 (de-
claració d’operacions), etc.

Ànims a tothom i sapigueu que tota 
l’Administració Econòmica resta a la vos-
tra disposició.

Atentament,

Rafael Galofré Casas
Ecònom

[ ]Consell 
Pastoral Diocesà
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O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

cialment en les reunions amb els Consells 
Pastorals Arxiprestals?

S’obre un torn de paraula i, després del 
diàleg, el Senyor Bisbe recorda la carta 
de convocatòria de la Visita Pastoral amb 
la referència de Christus dominus. També 
afegeix que la fórmula d’enguany té les 
seves limitacions, ja que no és una visita 
a cada parròquia, però té el seu valor en 
el context del Pla pastoral i la remarca de 
l’Arxiprestal. També subratlla la necessitat 
de pregària per les vocacions, la comunió 
interparroquial, l’Eucaristia com a lloc de 
trobada de la comunitat i comunió i la ne-
cessària sintonia entre el rector i els fidels.

Finalment s’informa d’algunes dates 
d’actes que tindrà el Sr. Bisbe fins a final 
de curs.

Reunió 9-3-2017

El passat 9 de març de 2017 vam tenir re-
unió ordinària del Consell Presbiteral, a la 
Casa de l’Església del bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat.

Després de la pregària de l’Hora Menor 
va haver-hi la salutació del bisbe Agustí. 
Amb el record ben viu de la mort de mos-
sèn Jaume Berdoy, el bisbe va comunicar 
els nous nomenaments. El bisbe va fer una 
crida al discerniment i a la pregària, per 
tal d’estar disposats a dialogar, escoltar, i 
sentir-nos cercadors de la voluntat de Déu 
en el temps present. Tot seguit vam passar 
a aprovar l’acta de la darrera reunió.

El Consell va procedir a aprofundir 
encara en el marc del Pla Pastoral 2015–
2018, les visites pastorals que s’inicien als 
arxiprestats, i del moment present que vi-
vim; el bisbe Agustí ens preguntà quines 
qüestions creiem -els membres del Consell 
del Presbiteri- que ell ha de plantejar i trac-
tar a les reunions arxiprestals de preveres 
i diaques, i de laics. O sigui, què podria ser 
objecte de diàleg en la visita pastoral del 
bisbe Agustí en els arxiprestats?

I, davant la situació concreta que s’està 
donant dels preveres de la nostra diòcesi, 
i la que intuïm que es donarà (menys pre-
veres, atenció a les demandes, distribució 

[ ]Consell del 
Presbiteri
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Agustí consulta els membres del Consell 
del Presbiteri si cal comunicar alguna cosa 
al Poble de Déu, què cal comunicar i com 
fer-ho.

El treball el vam desenvolupar amb una 
dinàmica de grups reduïts i després una 
posada en comú.
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Jornada diocesana de la Família

Dissabte 11 de març va tenir lloc la celebració 
de la Jornada de la Família. Donant resposta 
al Pla Pastoral, en concret a un dels objectius 
que proposa sobre educació afectiva i sexu-
al que s’expressa així: «Cal vetllar perquè en 
tots el àmbits educatius (família, parròquia i 
escola) es presenti la proposta cristiana (de 
l’educació afectiva i sexual) als infants, ado-
lescents i joves de manera intel·ligible», es 
va promoure la xerrada del matrimoni Juanjo 
Sanz i Nuria Marcet, amb molta experiència 
a fer xerrades sobre educació afectiva i se-
xual a joves i adults, en escoles, grups i par-
ròquies. La seva intervenció portava per títol 
«Educació afectiva i sexual: procés de ma-
duració en l’amor». La jornada va concloure 
amb l’Eucaristia presidida pel bisbe Agustí 
Cortés, en un clima de veritable família. Des 
de la Delegació de Família i Vida constatem 
la necessitat de conscienciar aquells que 
estan treballant en Pastoral Familiar sobre 
el que ens adverteix el papa Francesc, la co-
lonització ideològica en l’àmbit de la família. 
En aquest sentit, per tal de mirar d’arribar 
al màxim de gent, la convocatòria d’aques-
ta jornada va difondre’s també a través de 
les xarxes socials, fent cas d’allò de Mt 22,9 
«aneu, doncs, a les cruïlles dels camins i 
convideu a les noces tothom que trobeu».

Ritu d’elecció 

Sant Feliu de Llobregat, 8-3-2017

Diumenge 5 de març, I de Quaresma, a les 
7 de la tarda, 8 adults del nostre Bisbat 
van ser admesos per l’Església, mitjançant 
el ritu d’elecció, a rebre els tres sagra-
ments de la iniciació cristiana; baptisme, 
confirmació i eucaristia la propera pasqua. 
Aquests adults venen de les Parròquies 
de: Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat, 
Sant Mateu d’Esplugues i Sant Andreu de 
Sant Andreu de la Barca. Durant la tarda 
del Diumenge, abans de la celebració a la 
Catedral, van trobar-se els catecúmens a la 
casa de l’Església i després d’explicar les 
seves motivacions per a batejar-se van re-
bre una catequesi sobre el que significava 
la seva incorporació en l’Església. 

[ ] [ ]Servei 
diocesà per al 
catecumenat

Família i Vida
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Carta del delegat sobre les Jornades per a 
religiosos i religioses a Montserrat 

Sant Feliu de Llobregat, 15-3-2017

Benvolguts germans i germanes,
Us adreço aquestes breus paraules per 

desitjar-vos un bon camí vers la Pasqua i 
presentar-vos el programa de les properes 
Jornades a Montserrat, que tindran lloc, si 
Déu vol, els dies 9, 10 i 11 d’abril de 2017.

El programa és el següent:

Dia 9 – Diumenge de Rams
Tarda
Entre les 16.30 i 17.15 Recepció a l’hos-

tatgeria
17.30 h. Conferència: “Reflexions so-

bre la Setmana Santa”, pel P. Bernabé Dal-
mau, OSB

18.15 h. Temps lliure
18.45 h. Vespres amb els monjos i Lec-

tio (en particular)
20.00 h.  Sopar
21.00 h. Concert de Setmana Santa a 

la Basílica
 
Dia 10 – Dilluns Sant
Matí
07.30 h. Laudes
08.30 h. Esmorzar
09.30 h. Conferència: “Reflexions so-

bre la Setmana Santa”, pel P. Bernabé Dal-
mau, OSB

11.00 h. Conventual
12.15 h. Visita Cultural
13.00 h. Salve i Virolai
13.30 h. Dinar
Tarda
15.30 h.  Conferència: “Reflexions so-

bre la Setmana Santa”, pel P. Bernabé Dal-
mau, OSB

Carta del delegat sobre el recés de Qua-
resma per als religiosos

Sant Feliu de Llobregat, 27-2-2017

Benvolguts germans i germanes,
Us convido a la trobada-recés de Qua-

resma que tindrà lloc dissabte, dia 18 de 
març de 2017, a la Casa de l’Església, amb 
el següent 

ORDRE DEL DIA
09.45 h. Acolliment.
10.00 h.  Pregària.
10.15 h. Informacions sobre la vida di-

ocesana i altres informacions.
10.30 h. A l’auditori, recés quaresmal 

pel nostre bisbe Agustí Cortés Soriano.
11.30 h. Piscolabis.
11.45 h. Espai de reflexió i silenci.
13.00 h.  Eucaristia presidida pel bisbe 

Agustí Cortés Soriano.
13.45 h. Dinar.
 
Us desitjo un bon temps de Quaresma.
Amb el meu afecte de sempre i agraï-

ment.

P. Josep M. Henríquez-Farreras, OSB
Delegat per a la Vida Consagrada

[ ]Vida consagrada
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Per al Dia del Seminari 

(publicat al Full Dominical del 19-3-2017)

Avui, dia de Sant Josep, celebrem el Dia del 
Seminari. El lema d’enguany és «A prop de 
Déu i dels germans». Hi podem intuir cla-
rament el «carisma» del prevere diocesà, 
ben expressat en la referència de la «Cari-
tat pastoral» (Cf. Pastores dabo vobis nn. 
35 i 70), on les coordenades de Déu i dels 
germans configuren la seva vida i el seu 
ministeri. Aquestes coordenades són pre-
sents en la vida quotidiana del Seminari i 
en la formació dels futurs preveres, tenint 
ben presents simultàniament i equilibrada 
les quatre dimensions en la persona del 
seminarista: humana, intel·lectual, espi-
ritual i pastoral. Una formació que anirà 
configurant aquest carisma de la caritat 
pastoral i que el portarà a configurar-se, a 
prop de Déu, amb el Crist, Servent i Pastor, 
en comunió amb el seu bisbe i germans 
sacerdots per al servei dels germans, en 
l’Església diocesana (Cf. Ratio Funda-
mentalis Institutionis Sacerdotalis, El do 
de la vocació presbiteral). A l’equip de 
formadors se’ns demana acompanyar els 
seminaristes en aquesta inicial formació, 
que haurà de ser present després, al llarg 
de tota la seva vida de preveres. Però és 
també necessari que tota l’Església acom-

16.30 h. Berenar
17.15 h. Col.loqui amb el P. Abat Josep 

M. Soler, OSB
18.15 h. Temps lliure
18.45 h. Vespres i Lectio (en particular)
20.00 h. Sopar
21.00 h. Activitat cultural

Dia 11 – Dimarts Sant
Matí
07.30 h. Laudes
08.30 h. Esmorzar
09.30 h. Conferència: “La Creu, una 

paraula sobre Jesús, sobre Déu i sobre 
l’home”, pel P. Josep Enric Parellada, OSB

11.00 h. Conventual
12.15 h. Conferència: “Els Salms 

de l’Hort de les Oliveres”, pel P. Joan M. 
Mayol, OSB

13.00 h. Salve i Virolai
13.30 h. Dinar i comiat

Per a la inscripció adreceu-vos per telè-
fon 93.632.76.30 o per correu electrònic a 
la Secretaria de la Casa de l’Església: se-
cretaria@bisbatsantfeliu.cat, abans de l’1 
d’abril.

Aprofito l’avinentesa per convidar-vos 
en nom del Sr. Bisbe a la missa Crismal, 
tant significativa per a la vida de la nostra 
Església, el dia 12 d’abril, Dimecres Sant, a 
les 11.00 h., a la Catedral de Sant Llorenç.

Rebeu, una salutació ben cordial,

P. Josep M. Henríquez-Farreras, OSB 
Delegat per a la Vida Consagrada

[ ]Pastoral
vocacional
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Xerrada ecumènica de Quaresma 

Dijous 9 de març, en el marc de les con-
ferències quaresmals organitzades per la 
Catedral-Parròquia de Sant Llorenç, i te-
nint present la commemoració dels 500 
anys de l’inici de la Reforma protestant, 
va tenir lloc una xerrada conjunta amb el 
pastor Miquel García, de Sant Feliu de Llo-
bregat, i el delegat d’Ecumenisme, el diaca 
Xavier Artigas. La intervenció del pastor de 
l’Església evangèlica de Sant Feliu portava 
per títol: «Nosaltres els cristians evangè-
lics. 40 anys a Sant Feliu», i la del delegat 
diocesà d’Ecumenisme «Visió actual de les 
relacions entre diverses confessions cristi-
anes». Després d’aquestes dues breus in-
tervencions inicials, es va obrir el col·loqui 
amb els assistents, amb les seves inter-
vencions i preguntes.

panyi, amb la seva pregària, no tan sols el 
desvetllament de noves vocacions, sinó 
també la fidelitat dels seminaristes i pre-
veres a aquest carisma dels seminaristes 
i dels preveres. És també necessari l’ajut 
material, per a poder acomplir aquesta 
formació adequadament. La manutenció 
del seminarista (allotjament i alimenta-
ció) en el Seminari durant un curs supo-
sa una despesa de 6.820€. A això hem 
d’afegir l’import dels estudis que varia 
segons el curs: la matrícula de cada curs 
de Filosofia (els dos primers anys) suposa 
2.672€, gràcies a un ajut que reben com 
a seminaristes. La de cada curs posteri-
or de Teologia (són tres anys més) és de 
1.525€. No tots els seminaristes poden 
assumir aquesta despesa. És per això que 
us demanem, juntament amb la pregària, 
la vostra generositat. Si em permeteu un 
testimoni personal, dono moltes gràcies 
a Déu per totes les persones que m’han 
acompanyat en la meva formació al Semi-
nari, entre elles, dues dones: la Sra. Maria 
d’Ossó de Sitges i la Sra. M. Àngels Martí 
de Barcelona que amb la seva pregària i el 
seu ajut econòmic van «apadrinar-me» du-
rant els anys de seminarista, ajudant-me 
a assumir les despeses econòmiques. Us 
animeu vosaltres a «apadrinar» un semi-
narista? Per a la pregària i l’ajut econòmic 
que us demanem, és important conèixer 
personalment els nostres seminaristes. 
Tot seguit us els presentem. 

Mn. Joan Pere Pulido 
Formador del Seminari Conciliar i 
vicerector per als seminaristes de 

Sant Feliu de Llobregat

[ ]Ecumenisme
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Conveni entre Càritas i la Passió d’Olesa 

Dijous dia 23 de febrer, es va signar un 
conveni de col·laboració entre la Passió 
d’Olesa de Montserrat i Càritas Diocesa-
na de Sant Feliu de Llobregat; fou signat 
per Samuel Carrique, president de l’Asso-
ciació La Passió d’Olesa i Joan Torrents, 
director de Càritas Diocesana. La Passió, 
a través de la Càritas Parroquial d’Olesa, 
es va posar en contacte amb Càritas, amb 
la voluntat de solidaritzar-se amb les per-
sones més desfavorides de la nostra so-
cietat; i el conveni n’és un fruit. S’incloïa 
en els acords la celebració d’una jornada 
institucional a favor de Càritas el dia 18 de 
març, que va comptar amb la presència del 
bisbe Agustí i de l’alcaldessa d’Olesa, Pi-
lar Puimedon, a més dels representants de 
Càritas i la Passió. Una part important de 
la recaptació d’aquell dia va anar destina-
da als projectes d’acció social que Càritas 
Diocesana desenvolupa al territori de la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Durant 
la representació d’aquell dia de manera 
especial, però també de la resta de dies, la 
Passió ha ofert un espai a Càritas per po-
der donar informació i sensibilitzar el gran 
nombre d’espectadors que habitualment 
assisteixen a la Passió.

[ ]Càritas 
diocesana
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4 religiosos representa només el 5% de tot 

l’IBI no cobrat.
És clar que si alguns consideren que 

l’existència i les activitats de les confes-
sions religioses són quelcom molest i do-
lent per a la societat, procuraran fer-los la 
vida impossible i posaran totes les traves 
possibles. Però en un Estat aconfessional 
com és el nostre, la separació entre les 
religions i l’Estat no vol dir que aquest 
sigui anticlerical ni que s’arraconi el fet 
religiós a les sagristies. Tots els Estats 
moderns remarquen la llibertat religiosa 
i reconeixen la bondat i la funció social de 
les religions a favor de les persones. Els 
recursos materials i els diners de les reli-
gions estan al servei de la seva tasca es-
piritual i social, com en qualsevol entitat 
sense afany de lucre. Per això han de ser 
tractades com a tals i no com una fàbrica 
o una empresa, i encara menys com una 
secta malèfica.

Les economies diocesanes sobrevi-
uen a base de donatius, subscripcions, 
col·lectes dominicals, herències i llegats 
testamentaris, i també per l’aportació 
procedent de les persones que marquen 
la casella de l’Església en la Declaració 
de la Renda. L’IRPF és també, com les al-
tres, una aportació voluntària que sovint 
representa al voltant del 19% de les entra-
des de les diòcesis. La majoria de països 
europeus tenen un sistema semblant, en 
molts casos més ampli o obert, amb per-
centatges més alts o amb la possibilitat de 
marcar altres caselles per a altres confes-
sions religioses o finalitats. Aquí, fins ara, 
només hi ha quatre possibilitats: marcar la 
casella per a l’Església, marcar la casella 
per a altres finalitats socials, marcar totes 
dues caselles o no marcar-ne cap. Acon-
sellem marcar totes dues caselles perquè 

Declaració de la Renda: marqueu les dues 
caselles

Hem de ser clars: l’Església no és rica. 
Com tota família treballadora, les nostres 
diòcesis han de fer molts esforços i molts 
números per arribar a final de mes i a fi-
nal d’any. Dues característiques pròpies 
de totes les economies diocesanes és que 
depenen en gran mesura d’aportacions 
voluntàries i que els seus comptes són pú-
blics i absolutament transparents, tant a 
nivell parroquial com a nivell diocesà.

Sabem que corren per les xarxes i pels 
mitjans molts tòpics i mites sobre l’Esglé-
sia, la seva activitat, el seu finançament, 
etc. La veritat és que hi ha molta desin-
formació i s’escriuen opinions falses o, 
com a mínim, esbiaixades. Per exemple, 
s’acusa l’Església de tenir privilegis o un 
tracte especial. La veritat és que l’Església 
no en té cap, de privilegi, no gaudeix de 
cap règim fiscal especial o únic per a ella. 
Està sotmesa al règim fiscal general, com 
la resta d’entitats no lucratives, com són 
les fundacions, les associacions d’utilitat 
pública, altres confessions religioses, et-
cètera. Per exemple, l’IBI (Impost de Béns 
Immobles), per llei, no es cobra a entitats 
que fan una feina beneficiosa per a la so-
cietat, i el que deixen de pagar els edificis 

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

Missa per la Vida a la Sagrada Família

El dia 25 de març, festa de l’Encarnació 
del Fill de Déu, se celebra la Jornada per la 
Vida. Enguany, tots els bisbats amb seu a 
Catalunya, a iniciativa de les delegacions 
de Pastoral Familiar, es van aplegar el diu-
menge dia 26 a la Basílica de la Sagrada 
Família per celebrar una Eucaristia a fa-
vor de la Vida. El bisbe Agustí, encarregat 
d’aquest àmbit pastoral a la CET, va cedir 
la presidència a l’amfitrió de la missa, l’ar-
quebisbe de Barcelona, Joan Josep Ome-
lla. També van ser-hi presents el cardenal 
Lluís Martínez Sistach, el bisbe auxiliar de 
Barcelona, els bisbes de Terrassa, Tarra-
gona, Girona, Lleida i Vic, i més de 3.000 
assistents de les deu diòcesis amb seu a 
Catalunya.

Jornada de Mestres i Professors de Reli-
gió de Catalunya

Somriures, il·lusió, sentiment de pertinen-
ça. 

El passat dissabte, 1 d’abril, prop de 
400 persones van omplir la Sala Polivalent 
i l’escola Arrels de Solsona per participar 
a l’onzena Jornada de Mestres i Profes-
sors de Religió de les diòcesis amb seu a 
Catalunya, que organitza conjuntament 

el contribuent no hi perd res i, en canvi, fa 
una contribució més gran a tot el conjunt 
de la societat.

Mn. Antoni Matabosch Soler, delegat d’Economia 
de l’Arquebisbat de Barcelona

Sr. Rafael Galofré Casas, ecònom del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat

Sr. Francesc Ortiz García, delegat d’Economia del 
Bisbat de Terrassa

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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dels mestres i professors de religió catò-
lica de Catalunya i Andorra”. Pujol també 
va voler agrair la presència de la conselle-
ra d’Ensenyament, “perquè ens honra i és 
també reconeixement a la tasca que duem 
a terme”.

La jornada va arrencar amb la conferèn-
cia de la religiosa del Sagrat Cor de Jesús, 
metgessa i professora de la Facultat de 
Teologia de Catalunya, Margarita Bofa-
rull, “Humanitzar la sexualitat. Un repte 
per a la felicitat”, en què va exposar com 
és d’important oferir als joves no només 
“informació sobre sexualitat sinó, més en-
cara, formació sobre sexualitat”, ja que el 
sexe esdevé sovint per a molts joves una 
“font de patiment, d’esclavitud”, atès que 
no hi ha “llibertat en els seus actes, sinó 
un impuls d’obligació en el seu entorn”. 
Bofarull, que va provocar el riure dels 
assistents en afirmar que “la felicitat no 
la dóna el nombre d’orgasmes que es te-
nen al mes”, va admetre que la sexualitat 
és una “dimensió constitutiva de l’ésser 
humà”, però que es perverteix quan no ve-
iem en l’altre un subjecte, sinó un objecte, 
quan utilitzem l’altre amb una finalitat”. 
“Quan deshumanitzo l’altre, no faig sinó 
deshumanitzar-me a mi mateix”, va afir-
mar rotunda Bofarull, que va sentenciar 
que estem “cridats a una sexualitat allibe-
radora”. També va afirmar que la “sexuali-
tat humana no només té dimensió genital” 
i que, si “volem circular per camins de ple-
nitud, hem de conèixer l’altre”. Bofarull va 
tancar la seva conferència tot assegurant 
que “la nostra sexualitat ens configura i 
ens defineix”, i que qui no és generós en 
vertical tampoc no ho és en horitzontal.   

La jornada es va completar amb dotze 
tallers que van tenir lloc a l’escola Arrels, 

la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
(FECC) i el Secretariat Interdiocesà d’Ense-
nyament de la Religió a Catalunya (SIERC). 

“L’educació viu un procés de trans-
formació i, més que preguntar-nos com 
canviar el model d’aprenentatge, ens 
hem de preguntar per a què”, va afirmar 
la consellera d’Ensenyament, Meritxell 
Ruiz, qui va assegurar que “el sentit últim 
de l’educació és formar bones persones i 
no competidors”. La consellera també va 
destacar el paper de l’escola cristiana en 
la “important i cabdal transmissió de l’en-
senyament humanístic”, perquè educar 
en el “fet religiós és donar a conèixer la 
nostra cultura, les nostres arrels i el sentit 
de transcendència”. La consellera va voler 
reconèixer la tasca dels docents de religió 
i de les escoles concertades cristianes, 
“objectiu tot sovint de crítiques injustes i 
desmesurades”.

El secretari general de la Fundació Es-
cola Cristiana de Catalunya (FECC), P. Enric 
Puig, va recordar la “gran responsabilitat” 
dels mestres i professors de religió com a 
transmissors del creixement harmònic en 
la fe dels infants”. També va encoratjar els 
docents a deixar-se guiar per Déu, “qui 
sempre passa i torna a passar”.

El Bisbe de Solsona, Xavier Novell, va 
incidir en la importància que té per als cris-
tians el fet de trobar-se, “perquè al capda-
vall provenim del caliu de la comunitat”. 
Novell va encoratjar els docents de religió 
a seguir fent la seva tasca amb “orgull i vi-
gor”, encara que sovint siguin “observats 
amb estranyesa pel propi claustre”.

Mons. Jaume Pujol, president del SIERC 
i de la Conferència Episcopal Tarraconen-
se, es va felicitar pel “recorregut de la jor-
nada, que ha estat celebrada ja gairebé 
arreu del territori, en indrets ben diversos 
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D o c u m e n t s

109ª Asamblea Plenaria 

La Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado del 
13 al 17 de marzo su 109ª reunión. Durante 
estos días se han renovado todos los car-
gos de la CEE para el trienio 2017-2020, 
excepto el del Secretario general, que se 
elige para un período de cinco años.

La Plenaria se inauguraba el lunes 13 
de marzo con el discurso del presidente de 
la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, y 
el saludo del nuncio apostólico en España, 
Mons. Renzo Fratini.

Obispos participantes
Han participado en la Plenaria los 79 

obispos con derecho a voto y el adminis-
trador diocesano de Plasencia, Francisco 
Rico Bayo. También han asistido varios 
obispos eméritos.

Han participado por primera vez 
Mons. Francisco Simón Conesa, obispo de 
Menorca; Mons. Antonio Gómez Cantero, 
obispo de Teruel y Albarracín, y Mons. Abi-
lio Martínez Varea, obispo de Osma-Soria. 
El obispo electo de Plasencia, Mons. José 
Luis Retana Gozalo estuvo presente en la 
sesión inaugural, pero no es miembro de 
la Plenaria hasta su toma de posesión, 
prevista para el 24 de junio.

En la sesión de apertura se ha tenido un 

“esplèndida amfitriona”, en paraules de 
Mons. Pujol, i gràcies al patrocini de les 
editorials Baula, Edebé, Claret i Cruïlla. 
Els tallers van abordar temes tan diversos 
com: Al cor de l’Àfrica s’anuncia allò que 
va començar a Galilea. Espiritualitat per 
al docent. L’Art medieval. Un art simbò-
lic. La classe de Religió... una possibilitat 
artística. Com promoure la classe de “reli” 
entre alumnes poc motivats. Legitimitat 
i funcionalitat de la classe de religió en 
una societat laica, oberta i plural. El cant 
dels mots és “Paraula”. Amb FE o sense 
FE, el Fet religiós “t’aFEcta!”. Ser compe-
tents per a un món divers i complex; TIC i 
acció per dissenyar les millors classes de 
Religió. Tendències i metodologies des de 
l’Ed. Infantil fins a l’ESO.  Cristians perse-
guits... i oblidats.

Després de la pausa per visitar els ta-
llers i dinar, la jornada es va reprendre amb 
un  acte musical que va donar pas a l’Euca-
ristia amb la qual es va cloure la Jornada.

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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4 la Congregación para el Clero de la Santa 

Sede. Este prelado mexicano ha presenta-
do la nueva Ratio Fundamentalis Institu-
tionis Sacerdotalis “El don de la vocación 
presbiteral” que hizo pública la Santa 
Sede el pasado 8 de diciembre. Este do-
cumento describe el proceso formativo de 
los sacerdotes desde los años del semina-
rio, e incluye orientaciones de diversa ín-
dole y normas que retoman las del Código 
de Derecho Canónico y que determinan 
con mayor precisión el modo en que deben 
ser observadas y aplicadas.

“Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”

La Comisión Permanente aprobó en su 
última reunión crear un grupo de trabajo 
para llevar a cabo en España el proceso de 
consulta sobre el documento preparatorio 
para la XV Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos. Este Sínodo se ce-
lebrará en Roma en octubre de 2018 con 
el tema, “Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional”.  Se ha informado a la 
Plenaria sobre el trabajo que va a llevar a 
cabo este grupo formado por los respon-
sables del departamento de Pastoral de 
Juventud, dentro de la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar, y del secretariado 
de la Comisión Episcopal de Seminarios y 
Universidades.

Otros temas del orden del día
La Plenaria ha aprobado el traslado de 

la fecha de celebración de la Jornada del 
Día de la Iglesia Diocesana al domingo 32 
del Tiempo Ordinario. Anteriormente se 
celebraba el domingo 33, pero ésta es la 
fecha elegida por el papa Francisco para la 
Jornada Mundial de los pobres.

Los obispos han repasado las activida-
des y el funcionamiento de la CEE durante 
el trienio 2014-2017. También se ha infor-

recuerdo especial con los dos obispos fa-
llecidos recientemente, Mons. Jaume Cam-
prodon i Rovira y Mons. José Gea Escolano.

Renovación de cargos
Entre el martes y el jueves se han lleva-

do a cabo 26 votaciones: presidente, vice-
presidente, tres miembros del Comité Eje-
cutivo, catorce presidentes de Comisiones 
Episcopales, tres presidentes de Subco-
misiones Episcopales; el presidente de la 
Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, y los 
tres miembros del Consejo de Economía. 
Además han quedado constituidas las Co-
misiones Episcopales y la Junta Episcopal 
de Asuntos Jurídicos.

Como se ha ido informando estos días, 
el cardenal Ricardo Blázquez ha sido reele-
gido como presidente y el cardenal Anto-
nio Cañizares elegido vicepresidente (en la 
página web se puede consultar todos los 
nombramientos).

Situación de la enseñanza de religión 
en España

Uno de los temas del orden del día ha 
sido el estudio de la situación de la ense-
ñanza de religión en España en el proceso 
del pacto educativo. Los obispos han reci-
bido información sobre la primera reunión 
de la mesa eclesial que tuvo lugar el 2 de 
marzo en la sede de la CEE. Participaron 
representantes de instituciones de la Igle-
sia católica implicadas en el campo de la 
educación.  Se sumaron a la petición de 
los obispos de conseguir un pacto educati-
vo que dé estabilidad a la enseñanza de la 
Religión en la escuela, como ya se informó 
en nota de prensa.

Intervención de Mons. Jorge Carlos Pa-
trón

Ha participado en la Asamblea Plena-
ria el arzobispo Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong, secretario para los Seminarios de 



1 2 9

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 7

4

D o c u m e n t s

Missatge del papa Francesc per a la 32a 
Jornada Mundial de la Joventut 2017

Vaticà, 27 de febrer de 2017

«El totpoderós obra en mi meravelles» 
(Lc 1,49)

Benvolguts joves,
Ens hem posat novament en camí des-

prés del nostre meravellós encontre a 
Cracòvia, on vam celebrar la XXXI Jornada 
Mundial de la Joventut i el Jubileu dels Jo-
ves, en el context de l’Any Sant de la Mise-
ricòrdia. Allí vam deixar que sant Joan Pau 
II i santa Faustina Kowalska, apòstols de 
la divina misericòrdia, ens guiessin per a 
retrobar una resposta concreta als desafi-
aments del nostre temps. Vam experimen-
tar amb força la fraternitat i l’alegria, i vam 
donar al món un signe d’esperança; les 
diferents banderes i llengües no eren un 
motiu d’enfrontament i divisió, sinó una 
oportunitat per a obrir les portes del nos-
tre cor, per a construir ponts.

Al final de la JMJ de Cracòvia vaig indicar 
la propera meta del nostre pelegrinatge, 
que, amb l’ajut de Déu, ens portarà a Pana-
mà l’any 2019. Ens acompanyarà en aquest 
camí la Mare de Déu, a qui totes les genera-
cions anomenaran benaurada (cf. Lc 1,48). 
L’etapa següent del nostre itinerari està 

mado sobre la puesta en marcha del Plan 
Pastoral en las distintas Comisiones. Ade-
más se han tratado diversos asuntos de 
seguimiento y económicos.

La Asamblea Plenaria ha aprobado las 
intenciones de la CEE por las que rezará 
el Apostolado de la Oración el año 2018. 
También se ha dado el visto bueno a la 
modificación de los Estatutos de la  “Fede-
ració d’Escoltisme Valencià” Movimiento 
Scout Católico y la disolución de la Asocia-
ción de sacerdotes de la OCSHA.

Como es habitual en las Plenarias de 
renovación de cargos, la celebración de la 
Eucaristía tuvo lugar el martes, día 14, a 
las 9.00 h., antes de comenzar las eleccio-
nes. Presidió el arzobispo emérito de Bar-
celona, cardenal Lluís Martínez Sistach.

[ ]Santa Seu
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4 de pressa a visitar la seva cosina Isabel, 

que es troba en el sisè mes d’embaràs (cf. 
1,36.39). Maria és molt jove: el que se li 
ha anunciat és un do immens, però com-
porta també un desafiament molt gran; el 
Senyor li ha assegurat la seva presència i 
la seva ajuda, però hi ha moltes coses que 
encara no estan clares dins la seva ment i 
el seu cor. I malgrat això Maria no es tanca 
a casa, no es deixa paralitzar per la por o 
l’orgull. Maria no és la classe de persona 
que per estar bé li cal un bon sofà on sen-
tir-se còmoda i segura. No és una jove-sofà 
(cf. Discurs en la vetlla, Cracòvia, 30 de ju-
liol de 2016). Si la seva cosina anciana ne-
cessita un cop de mà, ella no s’entreté i es 
posa immediatament en camí.

El trajecte per arribar a la casa d’Isabel 
és llarg: uns 150 km. Però la jove de Natza-
ret, impulsada per l’Esperit Sant, no s’atu-
ra davant els obstacles. Sens dubte, les 
jornades de viatge la van ajudar a meditar 
sobre l’esdeveniment meravellós en què 
estava participant. El mateix ens passa a 
nosaltres quan comencem el nostre pele-
grinatge: al llarg del camí tornen a la ment 
els fets de la vida, i podem penetrar en el 
seu significat i aprofundir la nostra voca-
ció, que es revela en l’encontre amb Déu i 
el servei als altres.

El Totpoderós obra en mi meravelles
L’encontre entre les dues dones, la jove 

i l’anciana, està farcit de la presència de 
l’Esperit Sant, i ple de l’alegria i la sorpre-
sa (cf. Lc 1,40-45). Les dues mares, així 
com els fills que porten dins els seus ven-
tres, gairebé ballen per raó de la felicitat. 
Isabel, impressionada per la fe de Maria, 
exclama: «Feliç tu que has cregut: allò 
que el Senyor t’ha anunciat es complirà» 
(v. 45). Sí, un dels regals més grans que 
Maria ha rebut és la fe. Creure en Déu és 

connectada amb l’anterior, centrada en les 
benaurances, però ens impulsa a continuar 
endavant. El que jo vull és que vosaltres, jo-
ves, camineu no sols fent memòria del pas-
sat, sinó també amb valentia en el present 
i esperança en el futur. Aquestes actituds, 
sempre presents en la jove Dona de Natza-
ret, es troben reflectides clarament en els 
temes escollits per a les tres properes JMJ. 
Aquest any (2017) reflexionarem sobre la fe 
de Maria quan va dir en el Magnificat: «El 
Totpoderós obra en mi meravelles (Lc 1,49). 
El tema del proper any (2018): «No tinguis 
por, Maria. Has trobat gràcia davant de 
Déu» (Lc 1,30), ens portarà a meditar sobre 
la caritat plena de determinació amb què 
Maria Verge va rebre l’anunci de l’àngel. 
La JMJ de 2019 s’inspirarà en les paraules: 
«Sóc la serventa del Senyor: que es com-
pleixi en mi la teva paraula» (Lc 1,38), que 
va ser la resposta plena d’esperança de 
Maria a l’àngel.

Els mes d’octubre de 2018 l’Església ce-
lebrarà el Sínode dels Bisbes sobre el tema: 
«Els joves, la fe i el discerniment vocacio-
nal.» Ens preguntarem sobre com viviu 
vosaltres, els joves, l’experiència de la fe 
enmig dels desafiaments de la nostra èpo-
ca. També abordarem la qüestió de com es 
pot desenvolupar un projecte de vida dis-
cernint la vostra vocació, agafada en sentit 
ampli, és a dir, al matrimoni, en l’àmbit lai-
cal i professional, o bé a la vida consagrada 
i al sacerdoci. Desitjo que hi hagi una gran 
sintonia entre l’itinerari que portarà a la JMJ 
de Panamà i el camí sinodal.

La nostra època no necessita «joves-
sofà»

Segons l’Evangeli de Lluc, després 
d’haver rebut l’anunci de l’àngel i d’haver 
respost amb el seu «sí» a la crida per a 
ser mare del Salvador, Maria s’aixeca i va 
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Ser jove no significa estar desconnectat 
del passat

Maria és poc més que una adolescent, 
com molts de vosaltres. Però en el Magni-
ficat lloa el seu poble, la seva història. Això 
ens ensenya que ser jove no significa estar 
desconnectat del passat. La nostra his-
tòria personal forma part d’un llarg solc, 
d’un camí comunitari que ens ha precedit 
durant segles. Com Maria, pertanyem a 
un poble. I la història de l’Església ens en-
senya que, fins i tot quan ha de travessar 
mars tempestuoses, la mà de Déu la guia, 
li fa superar moments difícils. La veritable 
experiència en l’Església no és com una 
flashmob, en la qual ens donem cita, es 
realitza una performance i després cada 
u se’n torna pel seu camí. L’Església porta 
al damunt una llarga tradició que es trans-
met de generació en generació i que s’en-
riqueix al mateix temps amb l’experiència 
de cada individu. També la vostra història 
té un lloc dins la història de l’Església.

Fer memòria del passat serveix també 
per a rebre les obres noves que Déu vol fer 
en nosaltres i a través nostre. I ens ajuda a 
deixar-nos escollir com a instruments seus, 
col·laboradors en els seus projectes de sal-
vació. També vosaltres, joves, si reconeixeu 
en la vostra vida l’acció misericordiosa i 
omnipotent de Déu, podeu fer coses grans 
i assumir grans responsabilitats.

M’agradaria fer-vos algunes preguntes: 
Com «guardeu» en la vostra memòria els 
esdeveniments, les experiències de la vos-
tra vida? Què feu amb els fets i les imatges 
gravades en els vostres records? A alguns, 
ferits per les circumstàncies de la vida, els 
agradaria «reiniciar» el seu passat, exercir 
el dret a l’oblit. Però m’agradaria recor-
dar-vos que no hi ha sant sense passat, ni 
pecador sense futur. La perla neix d’una 

un do inestimable, però exigeix també re-
bre’l; i Isabel beneeix Maria per això. Ella, 
per la seva part, respon amb el cant del 
Magnificat (cf. Lc 1,46-55), on trobem les 
paraules: «El Totpoderós obra en mi mera-
velles» (v. 49).

L’oració de Maria és revolucionària, 
és el cant d’una jove plena de fe, consci-
ent dels seus límits, però que confia en la 
misericòrdia divina. Aquesta dona petita i 
valenta dóna gràcies a Déu perquè ha mi-
rat la seva petitesa i perquè ha realitzat 
l’obra de la salvació en el seu poble, en els 
pobres i humils. La fe és el cor de tota la 
història de Maria. El seu càntic ens ajuda 
a comprendre com la misericòrdia del Se-
nyor és el motor de la història, tant de la 
persona, de cada un de nosaltres, com del 
conjunt de la humanitat.

Quan Déu toca el cor d’un jove o 
d’una jove, aquests esdevenen capaços 
de grans obres. Les «meravelles» que 
el Totpoderós ha fet en la vida de Maria 
ens parlen també del viatge de la nostra 
vida, que no és un deambular sense sen-
tit, sinó un pelegrinatge que, malgrat les 
incerteses i sofriments, troba en Déu la 
plenitud (cf. Angelus, 15 d’agost de 2015). 
Em direu: «Pare, però jo sóc molt limitat, 
sóc pecador, què puc fer?» Quan el Se-
nyor ens crida no es fixa en el que som, en 
el que hem fet. Al contrari, en el moment 
en què ens crida, ell està mirant tot el que 
podríem donar, tot l’amor que som capa-
ços d’oferir. Com la jove Maria, podeu fer 
que la vostra vida es converteixi en un 
instrument per a millorar el món. Jesús 
us crida a deixar la vostra petjada en la 
vida, una petjada que marqui la història, 
la vostra història i la història de molts (cf. 
Discurs en la vetlla, Cracòvia, 30 de juliol 
de 2016).
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4 aquesta falsa imatge de la realitat. Sigueu 

protagonistes de la vostra història, decidiu 
el vostre futur.

Com mantenir-se units, seguint l’exem-
ple de Maria

De Maria es diu que conservava totes 
les coses, meditant-les en el seu cor (cf. Lc 
2,19.51). Aquesta noia senzilla de Natzaret 
ens ensenya amb el seu exemple a conser-
var la memòria dels esdeveniments de la 
vida, i també a reunir-los, recomponent la 
unitat dels fragments, que units poden for-
mar un mosaic. Com podem, doncs, exerci-
tar-nos concretament en aquest sentit? Us 
ofereixo alguns suggeriments.

Al final de cada jornada podem aturar-
nos uns minuts per recordar els moments 
bonics, els desafiaments, allò que ens ha 
sortit bé i, també, allò que ens ha sortit 
malament. D’aquesta manera, davant Déu 
i de nosaltres mateixos, podem manifestar 
els nostres sentiments de gratitud, de pe-
nediment i de confiança, anotant-los tam-
bé, si voleu, en un quadern, una espècie 
de diari espiritual. Això vol dir pregar en 
la vida, amb la vida i, amb tota seguretat, 
us ajudarà a comprendre millor les grans 
obres que el Senyor realitza en cada un de 
vosaltres. Com deia sant Agustí, a Déu el 
podem trobar en els amplis camps de la 
nostra memòria (cf. Confessions, Llibre X, 
8,12).

Llegint el Magnificat ens adonem del 
coneixement que Maria tenia de la Paraula 
de Déu. Cada verset d’aquest càntic té el 
seu paral·lel en l’Antic Testament. La jove 
mare de Jesús coneixia bé les oracions del 
seu poble. Segurament les hi havien en-
senyat els seus pares i els seus avis. Com 
n’és, d’important, la transmissió de la fe 
d’una generació a l’altra! Hi ha un tresor 
amagat en les oracions que ens han ense-

ferida a l’ostra. Jesús, amb el seu amor, 
pot guarir els vostres cors, transformant 
les nostres ferides en autèntiques perles. 
Com deia sant Pau, el Senyor mostra la 
seva força a través de la nostra feblesa (cf. 
2Co, 12,9).

Els nostres records, però, no han de 
quedar amuntegats, com en la memòria 
d’un disc dur. I no es pot emmagatzemar 
tot en un «núvol» virtual. Hem d’aprendre 
a fer que els esdeveniments del passat es 
converteixin en una realitat dinàmica, per 
a reflexionar sobre ella i treure’n un ense-
nyament i un sentit per al nostre present i 
el nostre futur. Descobrir el fil vermell de 
l’amor de Déu que connecta tota la nostra 
existència és una tasca difícil però neces-
sària.

Molts diuen que vosaltres, els joves, 
sou oblidadissos i superficials. No hi estic 
d’acord gens ni mica. Però cal reconèixer 
que en els nostres dies hem de recuperar 
la capacitat de reflexionar sobre la vida 
pròpia i projectar-la cap al futur. Tenir un 
passat no és el mateix que tenir una his-
tòria. En la nostra vida podem tenir molts 
records, però, quants construeixen real-
ment la nostra memòria? Quants són sig-
nificatius per als nostres cors i ens ajuden 
a donar sentit a la nostra existència? A les 
«xarxes socials» hi surten molts rostres 
de joves en multitud de fotografies, que 
parlen de fets més o menys reals, però no 
sabem quina quantitat d’aquesta infor-
mació és «història», una experiència que 
pugui ser narrada, que tingui una finalitat 
i un sentit. Els programes de la televisió 
estan plens dels anomenats reality show, 
però no són històries reals, són només mi-
nuts que corren davant una càmera, en els 
quals els personatges viuen al dia, sense 
un projecte. No us deixeu enganyar per 
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Hem vist que el Magnificat brolla del 
cor de Maria en el moment en què es troba 
amb la seva anciana cosina Isabel, la qual, 
amb la seva fe, amb la seva mirada aguda 
i amb les seves paraules, ajuda la Verge a 
comprendre millor la grandesa de l’obrar 
de Déu en ella, de la missió que ell li ha 
confiat. I vosaltres, us adoneu de l’extraor-
dinària font de riquesa que significa l’en-
contre entre els joves i els ancians? Quina 
importància doneu als vostres ancians, als 
vostres avis? Vosaltres, amb molta raó, 
aspireu a «emprendre el vol», porteu en el 
vostre cor molts somnis, però teniu neces-
sitat de la saviesa i de la visió dels ancians. 
Mentre obriu les vostres ales al vent, és 
indispensable que descobriu les vostres 
arrels i que agafeu el testimoni de les per-
sones que us han precedit. Per a construir 
un futur que tingui sentit, cal conèixer els 
esdeveniments passats i prendre posició 
davant seu (cf. Exhort. ap. postsin. Amoris 
lætitia, 191,193). Vosaltres, joves, teniu la 
força; els ancians, la memòria i la saviesa. 
Com Maria amb Isabel, adreceu la vostra 
mirada cap als ancians, cap als vostres 
avis. Ells us explicaran coses que entusi-
asmaran la vostre ment i emocionaran el 
vostre cor.

Fidelitat creativa per a construir temps 
nous

És cert que teniu pocs anys de vida i 
per això mateix us resulta difícil donar el 
valor que es mereix a la tradició. Tingueu 
ben present que això no significa ser tra-
dicionalistes. No. Quan Maria a l’Evangeli 
diu que «El Totpoderós obra en mi mera-
velles» (Lc 1,49), fa referència al fet que 
aquelles «meravelles» no han acabat, sinó 
que continuen realitzant-se en el present. 
No es tracta d’un passat remot. Saber fer 
memòria del passat no vol dir ser nostàlgic 

nyat els nostres avantpassats, en aquesta 
espiritualitat que es viu en la cultura de 
la gent senzilla i que coneixem com pie-
tat popular. Maria recull el patrimoni de 
fe del seu poble i compon amb ell un cant 
totalment seu i que és també el cant de 
tota l’Església. L’Església sencera el canta 
amb ella. Perquè també vosaltres, joves, 
pugueu cantar un Magnificat totalment 
vostre i fer de la vostra vida un do per a 
tota la humanitat, és fonamental que con-
necteu amb la tradició històrica i l’oració 
d’aquells que us han precedit. D’aquí la 
importància de conèixer bé la Bíblia, la 
Paraula de Déu, de llegir-la cada dia con-
frontant-la amb la vostra vida, interpretant 
els esdeveniments quotidians a la llum de 
tot el que el Senyor us diu a les Sagrades 
Escriptures. En la pregària i en la lectura 
orant de la Bíblia (l’anomenada Lectio di-
vina), Jesús farà abrusar els vostres cors i 
il·luminarà els vostres passos, fins i tot en 
els moments més difícils de la vostra exis-
tència (cf. Lc 24,13-35).

Maria ens ensenya a viure en una acti-
tud eucarística, això és, a donar gràcies, a 
conrear la lloança i a no quedar-nos només 
ancorats en els problemes i les dificultats. 
En la dinàmica de la vida, les súpliques 
d’avui seran demà motiu d’agraïment. 
D’aquesta manera, la vostra participació 
en la santa missa i els moments en què 
celebrareu el sagrament de la reconci-
liació seran a la vegada cimal i punt de 
partença: les vostres vides es renovaran 
cada dia amb el perdó, convertint-se en 
lloança constant al Totpoderós. «Fieu-vos 
del record de Déu […], la seva memòria és 
un cor tendre de compassió, que s’alegra 
eliminant definitivament qualsevol vestigi 
del mal» (Homilia en la santa missa de la 
JMJ, Cracòvia, 31 de juliol de 2016).
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4 al Brasil, i el centenari de les aparicions de 

Fàtima, a Portugal, on, si Déu vol, aniré en 
pelegrinatge el proper mes de maig. Sant 
Martí de Porres, un dels sants patrons 
d’Amèrica Llatina i de la JMJ de 2019, en 
el seu servei quotidià humil tenia el cos-
tum d’oferir les millors flors a Maria, com 
a signe del seu amor filial. Conreeu també 
vosaltres, com ell, una relació de famili-
aritat i amistat amb Nostra Senyora, en-
comaneu-li les vostres joies, inquietuds i 
preocupacions. Us asseguro que no us en 
penedireu.

Que la jove de Natzaret, que arreu del 
món ha assumit milers de rostres i de 
noms per acostar-se als seus fills, interce-
deixi per cada un de nosaltres i ens ajudi 
a proclamar les grans obres que el Senyor 
realitza a través nostre.

Francesc, papa

Homilia del papa Francesc en la missa de 
Pasqua

Roma, 16-4-2017

Avui l’Església repeteix, canta, crida: “Je-
sús ha ressuscitat!”. Però com és això? 
Pere, Joan, les dones, van anar al Sepulcre 
i estava buit, Ell no hi era. Van anar amb el 
cor tancat per la tristesa, la tristesa d’una 
derrota: el Mestre, el seu Mestre, aquell a 
qui tant estimaven, ha estat condemnat a 
mort, ha mort. I de la mort no se’n torna. 
Aquesta és la derrota, aquest és el camí 
de la derrota, el camí cap al sepulcre. Però 
l’Àngel els diu: “No és aquí, ha ressusci-
tat”. És el primer anunci: “Ha ressuscitat”. 
I després la confusió, el cor tancat, les 
aparicions. Però els deixebles es queden 
tancats tota la jornada al Cenacle, perquè 

o romandre aferrats a un determinat perío-
de de la història, sinó saber reconèixer els 
orígens propis per a tornar sempre a l’es-
sencial, i llançar-se amb fidelitat creativa 
a la construcció de temps nous. Seria un 
problema greu que no beneficiaria ningú 
fomentar una memòria paralitzant, que 
imposa realitzar sempre les mateixes co-
ses de la mateixa manera. És un do del cel 
constatar que molts de vosaltres, amb els 
vostres interrogants, somnis i preguntes, 
us enfronteu als qui consideren que les 
coses poden ser diferents.

Una societat que valora només el pre-
sent tendeix també a menysprear tot allò 
que s’hereta del passat, com per exemple 
les institucions del matrimoni, de la vida 
consagrada, de la missió sacerdotal, les 
quals acaben per ser considerades bui-
des de significat, formes ja superades. Es 
pensa que és millor viure en les situacions 
anomenades «obertes», comportant-se 
en la vida com en un reality show, sense 
objectius i sense rumb. No us deixeu enga-
nyar. Déu ha vingut per eixamplar els horit-
zons de la nostra vida, en totes les direcci-
ons. Ell ens ajuda a donar al passat el seu 
valor just per a projectar millor un futur de 
felicitat. Però això és possible només quan 
vivim experiències autèntiques d’amor, 
que es fan concretes en el descobriment 
de la crida del Senyor i en l’adhesió a ella. 
Aquesta és l’única cosa que ens fa feliços 
de veritat.

Estimats joves, encomano a la interces-
sió maternal de la benaurada Verge Ma-
ria el nostre camí cap a Panamà, així com 
també l’itinerari de preparació del proper 
Sínode dels Bisbes. Us convido a recordar 
dos aniversaris importants en aquest any 
2017: els tres-cents anys del descobriment 
de la imatge de la marededéu Aparecida, 
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aquesta ambivalència. Mira endavant, no 
et tanquis. Tu, pedreta, tens un sentit en 
la vida perquè ets una pedreta en aquella 
roca, aquella pedra que la maldat del pecat 
ha descartat”. Què ens diu l’Església avui 
davant de tantes tragèdies? Això, simple-
ment. La pedra descartada no resulta ver-
taderament descartada. Les pedretes que 
creuen i s’agafen a aquella pedra no són 
descartades, tenen un sentit, i amb aquest 
sentiment l’Església repeteix des del pro-
fund del cor: “Crist ha ressuscitat”. Pen-
sem una mica, que cadascú de nosaltres 
pensi, en els problemes quotidians, en les 
malalties que hem viscut o que algú dels 
nostres parents té; pensem en les guerres, 
en les tragèdies humanes i, simplement, 
amb veu humil, sense flors, sols, davant de 
Déu, davant de nosaltres, diguem “no sé 
com va això, però estic segur que Crist ha 
ressuscitat i jo he apostat per això”. Ger-
mans i germanes, això és el que he volgut 
dir-vos. Torneu a casa avui, repetint en el 
vostre cor: “Crist ha ressuscitat”.

Missatge Urbi et Orbi de Pasqua

Santa Seu, 16-4-2017

Benvolguts germans i germanes, bona 
Pasqua!

Avui, arreu del món, l’Església renova 
l’anunci ple de sorpresa dels primers dei-
xebles: Jesús ha ressuscitat —Era veritat, 
ha ressuscitat el Senyor, com ho havia dit 
(cf. Lc 24,34; Mt 28,5-6).

L’antiga festa de Pasqua, memorial de 
l’alliberament de l’esclavatge del poble 
hebreu, aconsegueix aquí el compliment: 
amb la resurrecció, Jesucrist ens ha allibe-
rat de l’esclavatge del pecat i de la mort i 
ens ha obert el camí a la vida eterna.

tenien por que els passés a ells el mateix 
que li havia passat a Jesús. I l’Església no 
cessa de dir a les nostres derrotes, als nos-
tres cors tancats i temorosos: “Atura’t, el 
Senyor ha ressuscitat”. Però si el Senyor 
ha ressuscitat, com és que succeeixen 
aquestes coses? Com és que succeeixen 
tantes desgràcies, malalties, tràfic de 
persones, comerç de persones, guerres, 
destruccions, mutilacions, venjances, odi? 
Però on és el Senyor? Ahir vaig telefonar 
un noi amb una malaltia greu, un noi culte, 
un enginyer; parlant, per donar un senyal 
de fe, li he dit: “No hi ha explicacions pel 
que et succeeix. Mira Jesús a la Creu, Déu 
ha fet això amb el seu Fill, i no hi ha una 
altra explicació.” I ell m’ha respost: “Sí, 
però ha preguntat al Fill i el Fill ha dit que 
sí. A mi no se m’ha demanat si volia això”. 
Això ens commou, i a ningú de nosaltres 
se li pregunta: “Però estàs content amb el 
que passa al món? Estàs disposat a por-
tar endavant aquesta creu?” I la creu va 
endavant, i la fe en Jesús disminueix. Avui 
l’Església continua dient: “Atura’t, Jesús ha 
ressuscitat”. I això no és una fantasia, la 
Resurrecció de Crist no és una festa amb 
moltes flors. Això és bonic, però no és això, 
és més; és el misteri de la pedra descarta-
da que acaba sent el fonament de la nostra 
existència. Crist ha ressuscitat, això signifi-
ca. En aquesta cultura del rebuig on el que 
no serveix pren el camí de l’utilitza i llença, 
on el que no serveix és descartat, aquella 
pedra –Jesús– és descartada i és font de 
vida. I també nosaltres, pedretes per ter-
ra, en aquesta terra de dolor, de tragèdi-
es, amb la fe en el Crist Ressuscitat tenim 
un sentit enmig de tantes calamitats. El 
sentit de mirar més enllà, el sentit de dir: 
“Mira, no hi ha un mur; hi ha un horitzó, hi 
ha la vida, hi ha la joia, hi ha la creu amb 
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4 comparteixin amb ells el pa i l’esperança 

en el camí comú.
Que en els moments més complexos i 

dramàtics dels pobles, el Senyor ressusci-
tat guiï els passos de qui cerca la justícia 
i la pau, i doni als representants de les 
Nacions el valor d’evitar que es propaguin 
els conflictes i d’acabar amb el tràfic de les 
armes.

Que en aquests temps el Senyor sos-
tingui de manera particular els esforços 
dels qui treballen activament per a portar 
alleujament i consol a la població civil de 
Síria, l’estimada i martiritzada Síria, vícti-
ma d’una guerra que no para de sembrar 
horror i mort. El vil atac d’ahir als pròfugs 
que fugien ha provocat nombrosos morts i 
ferits. Que concedeixi la pau a tot l’Orient 
Mitjà, especialment a Terra Santa, i també 
a l’Iraq i al Iemen.

Que els pobles del Sudan del Sud, de 
Somàlia i de la República Democràtica del 
Congo, que pateixen conflictes sense fi, 
agreujats per la terrible carestia que està 
castigant algunes regions d’Àfrica, sentin 
sempre la proximitat del Bon Pastor.

Que Jesús ressuscitat sostingui els es-
forços dels qui, especialment a Amèrica 
Llatina, es comprometen en favor del bé 
comú de les societats, tantes vegades 
marcades per tensions polítiques i so-
cials, que en alguns casos són sufocats 
amb la violència. Que es construeixin 
ponts de diàleg, perseverant en la llui-
ta contra la plaga de la corrupció i en la 
recerca de solucions pacífiques vàlides 
davant les controvèrsies, per al progrés i 
la consolidació de les institucions demo-
cràtiques, en el respecte ple de l’estat de 
dret.

Que el Bon Pastor ajudi Ucraïna, encara 
afligida per un conflicte sagnant, per tal 

Tots nosaltres, quan ens deixem domi-
nar pel pecat, perdem el bon camí i anem 
errants com ovelles perdudes. Però Déu 
mateix, el nostre Pastor, ha vingut a cer-
car-nos, i per a salvar-nos s’ha abaixat fins 
a la humiliació de la creu. I avui podem 
proclamar: «Ha ressuscitat el Bon Pastor 
que va donar la vida per les seves ovelles i 
es va dignar morir pel seu ramat. Al·leluia» 
(Missal Romà, IV Diumenge de Pasqua. An-
tífona de la Comunió).

En tota època de la història, el Pastor 
ressuscitat no es cansa de cercar-nos a 
nosaltres, els seus germans perduts en 
els deserts del món. I amb els signes de 
la Passió —les ferides del seu amor mi-
sericordiós— ens atrau cap al seu camí, 
el camí de la vida. També avui ell pren da-
munt les seves espatlles molts germans 
nostres oprimits per molts tipus de mal.

El Pastor ressuscitat va a cercar el qui 
està perdut en els laberints de la soledat 
i de la marginació; va al seu encontre mit-
jançant germans i germanes que saben 
acostar-se a aquestes persones amb res-
pecte i tendresa i els fa sentir la seva veu, 
una veu que no s’oblida, que els convoca 
novament a l’amistat amb Déu.

Es fa càrrec de tots els qui són víctimes 
d’esclavituds antigues i noves: treballs 
inhumans, tràfics il·lícits, explotació i dis-
criminació, greus dependències. Es fa càr-
rec dels infants i dels adolescents que són 
privats de la serenitat per a ser explotats, i 
de qui té el cor ferit per les violències que 
pateix dins els murs de casa seva.

El Pastor ressuscitat es fa company de 
camí dels qui es veuen obligats a deixar 
la seva terra per raó de conflictes armats, 
d’atacs terroristes, de mancances, de rè-
gims opressius. A aquests emigrants for-
çats, els ajuda a trobar arreu germans que 
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mensis martii 2017, in memoria sanctorum 
Emetherii et Cheledonii, martyrum.

Robertus Card. Sarah Praefectus
+ Arturus Roche Archiepiscopus a Secretis

Prot N. 54/17
HISPANIÆ
Textus callæcus, catalaunicus et vasco-

nicus formulae sacramentalis consecratio-
nis vini

Confirmatus.
Ex ædibus Congregationis de Cultu Di-

vino et Disciplina Sacramentorum, die 3 
mensis martii 2017, in memoria sanctorum 
Emetherii et Cheledonii, martyrum.

+ Arturus Roche Archiepiscopus a Secretis

Tomade e bebede todos del, pois este é 
o cáliz do meu Sangue, o Sangue da alian-
za nova e eterna, que se vai verter por vós 
e por moitos para o perdón dos pecados. 
Facede isto en memoria de min.

Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el 
calze de la meva Sang, la Sang de l’aliança 
nova i eterna vessada per vosaltres i per 
molts en remissió dels pecats. Feu això, 
que és el meu memorial.

Hartzazue eta edan guztiok honetatik: 
Hau nire Odolaren kaliza da eta, itun berri 
eta betikoaren Odola, zuentzat eta asko-
rentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. 
Egizue hau nire oroigarri.

que torni a trobar la concòrdia i acompa-
nyi les iniciatives promogudes per alleujar 
els drames dels qui en sofreixen les con-
seqüències.

Que el Senyor ressuscitat, que no dei-
xa de beneir el continent europeu, doni 
esperança als qui travessen moments de 
dificultat, especialment a causa de la gran 
falta de treball sobretot per als joves.

Benvolguts germans i germanes, aquest 
any els cristians de totes les confessions 
celebrem junts la Pasqua. Ressona així a 
una sola veu per tota la terra l’anunci més 
bonic: «Certament el Senyor ha ressusci-
tat.» Que ell, que ha vençut les tenebres 
del pecat i de la mort, doni pau als nostres 
dies. Bona Pasqua.

Francesc, papa

Decret de la Congregació per al culte diví 
i la disciplina dels sagraments sobre “pro 
multis”

Prot. N. 54 / 17
HISPANIÆ

Instante Eminentissimo Domino Richar-
do Blázquez Pérez, Archiepiscopo Vallisole-
tani et Praeside Conferentiae Episcoporum 
Hispanias, litteris die 19 mensis ianuarii 
2017 datis, vigore facultatum huic Congre-
gationi a Summo Pontifice FRANCISCO tri-
butarum, textum callaecum, catalaunicum 
et vasconicum formulae sacramentalis 
consecrationis vini, prout in adiecto exstat 
exemplari, perlibenter confirmamus.

In textu imprimendo mentio fiat de ap-
probatione ab Apostólica Sede concessa.

Contrariis quibuslibet minime obstanti-
bus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Di-
vino et Disciplina Sacramentorum, die 3 
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4 tos entre la vida cristiana i la societat i amb 

el repte de discernir contínuament el que 
s’ha de dir i fer davant de cada persona i 
esdeveniment.

Quins són els reptes avui dia en la tasca 
de l’acompanyament? 

C: El primer i principal repte és incloure 
l’acompanyament en la pastoral ordinària. 
Hem de viure l’acompanyament com una 
“mediació” entre Déu i el jove.

JP: Cal redescobrir el sentit d’acompa-
nyar i deixar-se acompanyar. És tota una 
experiència redescobrir contínuament en 
el diàleg que Déu escolta i parla amb aten-
ció i claredat.

Quin és el perfil adequat de l’acompa-
nyant? 

JP: La referència més significativa la tro-
bem en l’Evangeli dels deixebles d’Emaús 
(Lc 24, 13-35). Un cristià, una cristiana ex-
pert en humanitat; que sap escoltar i ajuda 
a escoltar en la vida quotidiana la Paraula 
de Déu; que regala el seu temps amb vida 
i paraules de vida; que, amb la seva vida 
coherent, és testimoni que Déu camina al 
costat nostre, responent a la necessitat de 
cada persona. 

C: L’acompanyant ha de ser acompa-
nyat. Ha de creure sincerament en un Déu-
Amor; amb actitud de recerca; capaç de 
regalar preguntes de vida i ajudar a des-
cobrir respostes; que ofereix i convida a 
comunitats on es fa experiència de Déu.

Com valoreu l’etapa d’aquest Simpòsi-
um en el camí vers el Sínode dels bisbes 
sobre els joves convocat pel papa Francesc 
per al 2018? 

C: Ha estat un bon inici, i un disposar-
me a viure aquest moment de l’Esperit i de 
l’Església. També provoca en mi alegria i 
responsabilitat, saber que tot això ho fem 
pels joves i no per nosaltres.

Simpòsium CCEE: Acompanyar els joves

(publicat al Full Dominical 16-4-2017)

Aquest és el títol, abreujat, del Simpòsium 
realitzat a Barcelona, del 28 al 31 de març, 
convocat pel Consell de les Conferències 
Episcopals d’Europa (CCEE). 275 partici-
pants, entre els quals 28 bisbes i 4 carde-
nals, han reflexionat sobre com acompa-
nyar els joves a respondre lliurement a la 
crida de Crist, des dels àmbits pastorals de 
joventut, vocacions, catequesi, ensenya-
ment i universitat. De la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat hi han participat els de-
legats de Joventut, Mn. Carles Muñiz, i Pas-
toral Vocacional, Mn. Joan Pere Pulido, que 
ens transmeten les seves impressions. 

Quina és la “fotografia” dels joves eu-
ropeus? 

Carles: És una fotografia molt i molt 
gran... La crida de Déu és a tothom, sen-
se excloure a ningú, i tothom és capaç de 
Déu. Hem de ser capaços de sorprendre’ns 
per uns joves que cerquen sentit a la prò-
pia vida. I aquest és el repte de l’Església, 
fer-nos presents amb l’evangeli i la vida de 
Jesucrist en els llocs on són els joves.

Joan Pere: La meva experiència actual 
es concreta entre els seminaristes. Són jo-
ves d’avui que viuen en continus contras-

[ ]Altres 
informacions
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JP: El Simpòsium ha estat una clara ex-
periència de catolicitat: les respostes les 
hem de trobar com a Església, demanant 
als bisbes que també ells facin vivència 
d’acompanyar i deixar-se acompanyar, en-
certant en la forma de presentar avui, en la 
nostra societat, el missatge salvador de la 
Paraula de Déu.

Quin efecte pot tenir el Simpòsium per 
al jovent cristià de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat?

JP: El de redescobrir la dinàmica d’una 
“Cultura dialogal” en tots els àmbits de la 
seva vida i, concretament, la importància 
de l’acompanyament per a respondre amb 
llibertat a la crida de Déu. 

C: Desitjo que ens uneixi més i millor 
a Jesucrist i a les persones de les nostres 
ciutats i pobles. Que ens faci valorar el ser 
cristians, i viure la vida des de la llibertat, 
responent a les crides que Déu ens fa. 
També espero que ajudi a visualitzar l’op-
ció preferencial pel pobres i pels joves de 
la nostra diòcesi.



UMAS, UNION MUTUA ASISTENCIAL DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Siguiendo instrucciones del Consejo de Administración, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 de los Estatutos de la Mutua, se convoca a los Sres. 
Mutualistas de UMAS, Unión Mutua Asistencial de Seguros A.P.F., a la Asamblea 
General Ordinaria que se celebrará el día 20 de junio de 2017 a las 18:00 horas en 
primera convocatoria o a las 19:00 horas del mismo día en segunda, en el Colegio 
Maristas de Chamberí, sito en Madrid 28010, calle Rafael Calvo número 12, con arreglo 
al siguiente:

ORDEN DEL DIA
 

1) Presentación y bienvenida. 
2) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y Memoria- e Informe de Gestion, que incluye el Informe 
anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las Inversiones 
Financieras Temporales, todo ello referido al Ejercicio del 2016.

3) Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.
4) Cese, nombramiento y ratificación de Consejeros.
5) Propuesta de reelección o nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el 

ejercicio 2017 y siguientes de Umas, Unión Mutua Asistencial de Seguros a Prima 
Fija, de conformidad con el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

6) Aprobación del reglamento de la Asamblea.
7) Aprobación del estatuto del Presidente de Honor.
8) Ruegos y preguntas.
9) Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a 

público de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria, con las 
más amplias facultades, para interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar 
y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

10) Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea.
    

Madrid, 29 de marzo de 2017

El Presidente     El Secretario del Consejo 

La presente convocatoria se publicara en un periódico de tirada nacional, en el BORME 
y en la página web de la Mutua. Los documentos e informes referentes a los diversos 
puntos del Orden del Día, se encuentran a disposición de los Sres. Mutualistas, desde 
la Convocatoria hasta su celebración, en el Domicilio Mutual, durante el horario laboral 
vigente. También podrán solicitar su envío gratuito. Para concurrir a la Asamblea 
General deberá acreditarse el derecho a tomar parte en ella y obtener el oportuno 
documento de asistencia, que se entregará a los que lo soliciten hasta cinco días 
antes de su celebración. 

Santa Engracia, 10-12   28010 Madrid  -  T: 913 191 010    F: 913 191 939  -  umas@umas.es





B
U

T
L

L
E

T
Í

B i s b a t  d e

S a n t  F e l i u  d e

L l o b r e g a t [ ]74

M
a

r
ç

 -
 A

b
r

i
l

 2
0

1
7

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


