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L’amor	nou	(del	ressuscitat)	(6-5-2018)

Recordem que el que és propi del temps de 
Pasqua no és només viure l’esperança que 
ressuscitarem després de morts, sinó ex-
perimentar ja aquí, avui, en la nostra exis-
tència normal, “la vida ressuscitada”. O, 
més pròpiament, tal com diem, experimen-
tar en nosaltres la Resurrecció de Jesucrist.

Però molts es pregunten amb raó: què 
significa realment això en cadascun?, què 
ressuscita en nosaltres quan participem 
de la Resurrecció de Jesucrist?, com es 
nota que hom viu la resurrecció?

La resposta a aquestes preguntes ne-
cessitaria una llarga exposició. Però po-
dem respondre senzillament que el que 
ressuscita en nosaltres és la veritable hu-
manitat, el més valuós, el més “humà”, el 
més “diví” que hi ha en nosaltres. Sant Ire-
neu diria que es renova la petjada que Déu 
havia plasmat en nosaltres en la creació i 
que havíem perdut pel pecat… En definiti-
va, allò que ressuscita en nosaltres és la 
nova humanitat.

Si volem ser sincers i fidels al que ens 
transmet la Paraula de Déu, haurem de 
creure, confessar i predicar la novetat ra-
dical que es produeix en la humanitat (en 
la història) a partir de la Resurrecció de 
Crist. Els qui creuen en Ell són homes i do-
nes nous, dirà sant Pau, que han nascut de 
nou, dirà l’Evangeli de sant Joan, per als 

quals allò vell ha passat, dirà l’Apocalipsi, 
en els qui ha començat el cel nou i la terra 
nova, dirà la 1a Carta de sant Pere.

La gran novetat ja s’esdevé en el nostre 
món. En què consisteix la novetat?

El més característic de la resurrecció 
en nosaltres és l’amor nou. Tot creient en 
Crist, en nosaltres ressuscita un nou amor, 
el seu nou amor.

No és que abans de Crist no hi hagués 
amor. “Estimar” era i és a la naturalesa 
humana, es manava en la Llei de Moisès, 
i sembla que tots els éssers humans de 
diferents èpoques, cultures i religions, ho 
practiquen. Però ja l’Evangeli de sant Joan 
(13,34) ens advertia que es tracta d’un ma-
nament nou, i en la 1a Carta es reafirma en 
la seva novetat:

“D’altra banda, el manament és nou, 
i es realitza tant en Jesucrist com en 
vosaltres, perquè la foscor es retira 
i ja resplendeix la llum veritable. El 
qui afirma que està en la llum, però 
odia el seu germà, encara està en la 
foscor. El qui estima el seu germà, està 
en la llum, i res no el fa ensopegar”  
(1Jn 2,8-10).

Alguns diuen que allò nou que s’inicia 
amb la resurrecció de Crist és “la qualitat”, 
la perfecció, de l’amor que en procedeix. 
Potser sí. Però la veritable novetat no seria 
en “el grau” de perfecció en l’amor, cosa 
que seria objecte d’una discussió en una 
escola de moral o en un estudi comparat 
de religions…, sinó en el fet, o millor dit, 
l’esdeveniment, d’haver estat estimats per 
Ell i la manera com ho va fer.

El que ressuscita amb Crist és el seu 
amor insospitat, sorprenent, ja viscut i 
ofert fins a l’extrem a la creu (cf. Jn 13,1ss.). 
Ser cristià és viure completament d’aquest 
fet, considerar que altres formes d’estimar 

[	 ]Escrits
dominicals
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llides, davant la gran novetat d’haver estat 
estimat així per Déu – amor. Viure com a 
ressuscitat és haver renascut d’aquest 
amor i esdevenir testimoni i font del ma-
teix amor en una humanitat nova.

Notícies	falses	o	vertaderes:	la	bona	notí-
cia	(13-5-2018)

Mentre la litúrgia ens fa viure l’Ascensió 
del Senyor, celebrem la Jornada Mundial 
de les Comunicacions Socials sota el lema 
“Fake	news i el periodisme de la pau”. La 
carta que ens adreça el papa amb aquest 
motiu ens alerta sobre la proliferació de 
falses notícies i ens convida a comuni-
car-nos sobre la base de notícies certes 
(veritables), com a base de la pau social.

El problema és realment greu. Però tot 
això reclama una explicació, per tal de no 
caure precisament en allò que utilitza la 
difusió de falses notícies, és a dir, l’ambi-
güitat del llenguatge i, en conseqüència, la 
seva manipulació, en cas de mala voluntat.

- Quan parlem de notícies falses o ver-
taderes ens referim a si el que comu-
niquen respon o no a la realitat. En 
aquest sentit el papa denuncia la pro-
liferació de “la mentida” en la comu-
nicació, o bé perquè el que es diu no 
és real en absolut, o bé perquè no es 
diu tota la realitat. Aquesta pràctica 
obeeix a molts i diversos interessos i 
freqüentment va acompanyada d’una 
intenció de seduir, donant a la notícia 
aparença de versemblança. El proto-
tip d’aquesta manera d’actuar és el 
Dimoni, autèntic “mestre i pare de la 
mentida”.

- La nostra responsabilitat està a sa-
ber esbrinar la falsedat en la notícia 

i fomentar la pràctica de l’ètica en la 
comunicació, posant els mitjans in-
formatius al servei del que és verta-
der. El papa diu que aquesta seria la 
condició per al diàleg i la pau social. 
Encara que també és cert que moltes 
vegades, les paraules “veritables”, 
com a reflex fidel de la realitat, mo-
lesten i creen conflictes.

- No diem exactament el mateix quan 
parlem de la Veritat amb majúscula. 
Llavors ens referim a “la veritat de 
la vida”, al sentit del que som i fem, 
allò del qual podem refiar-nos per 
entendre tot el que ens passa, per 
encertar en les nostres decisions, per 
afrontar les dificultats, per seguir es-
perançats, etc.

- És en aquest sentit que Jesús va dir: 
“la Veritat us farà lliures” (Jn 8,32) i 
“jo sóc la Veritat” (Jn 14,6). Per això 
en l’evangeli de sant Joan, conèixer la 
Veritat i ser lliures depèn del segui-
ment fidel de la seva persona (cf. Jn 
8,31).

Són dos significats diferents de la pa-
raula “veritat”. Però estan profundament 
relacionats.

Els dos significats estan relacionats en 
copsar la gravetat del problema. Diuen que 
estem en el temps de la “post-veritat”, és 
a dir, que avui la gent pot afirmar una cosa 
i la contrària sense ruboritzar-se. Per tant, 
no és estrany que estigui permesa la difu-
sió de notícies falses si interessa, així com 
que es pensi que no hi ha cap veritat se-
gura que fonamenti la vida i hi doni sentit. 
Quan s’arriba a afirmar la “post-veritat” és 
que s’ha arribat a la post-humanitat.

Es relacionen aquestes dues maneres 
d’entendre la veritat quan coneixem la res-
posta cristiana al problema En celebrar la 
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ritat, la Veritat del món i de la humanitat, 
la veritat en la qual creiem, és al cel, triom-
fant i plena de glòria. Aquesta Veritat, que 
és la persona mateixa de Jesucrist, va patir 
l’atac d’una allau de mentides a la terra: a 
Ell, van intentar enganyar-lo i d’Ell es van 
dir moltes i greus notícies falses… Però Ell 
seguia sent la Veritat i en Ell totes les peti-
tes veritats seguien triomfant.

Aquesta és la Bona Notícia. Per la fe ens 
adherim a la Veritat i en procedeix el nostre 
compromís moral per comunicar tota veri-
tat. Serà aleshores quan aconseguirem la 
Llibertat i la Pau, també amb majúscules.

Déu	de	tot	consol	(20-5-2018)

Entre les coses més belles i estimulants 
que diem de l’Esperit Sant hi ha els qua-
lificatius de “delit, dolç refrigeri, descans 
de l’ànima”. Són expressions que reflectei-
xen vivències de molts germans nostres al 
llarg de la història. Van quedar plasmades 
en textos que després van passar a la litúr-
gia, “perquè no ens oblidem de la dolçor 
espiritual que ens deixa assaborir l’amis-
tat amb Déu”.

De Déu s’han dit moltes coses. La ma-
joria dels qui diuen no creure no coneixen 
de fet el Déu de Jesucrist i viuen tranquil-
lament. Però no han faltat els qui viuen la 
no-creença com una tragèdia. Alguns han 
arribat a projectar sobre Déu imatges terri-
bles, fruit de la problemàtica personal que 
han sofert. L’estudi de Ch. Moeller sobre 
el gran cineasta I. Bergman identifica imat-
ges de Déu com “Déu ressò” de les pròpi-
es frustracions; o com “Déu aranya”, terri-
ble i repulsiu; o com simplement “el Déu 
silenci”, que deixa l’ésser humà en la més 
absoluta solitud. És veritat que per alguna 

esquerda s’albira en aquest autor un Déu 
compassiu… Potser aquestes imatges ens 
ajudin a purificar la nostra idea de Déu, 
per fixar-nos en el Déu que Jesucrist ens 
ha revelat.

El Déu Esperit Sant, l’Esperit del Pare 
i del Fill Jesucrist, és allò més íntim i per-
sonal que es pot dir de Déu en relació a 
nosaltres. Allò més proper a la vida huma-
na mateixa. És la implicació més plena que 
Déu pot tenir en la història nostra. Els qui 
creiem en el Déu de Jesucrist diríem que 
“podem respirar Déu”. Sant Pau dirà que 
podem viure en Ell i Ell en nosaltres.

Però el més important és que aquesta 
proximitat de Déu en el seu Esperit ens 
omple de felicitat. La crítica marxista a la 
religió, quan aquesta era acusada d’alie-
nar la persona humana, no es podia apli-
car al cristianisme; a tot estirar podria apli-
car-se a determinades formes defectuoses 
o malaltisses de viure la religió. La presèn-
cia de l’Esperit en nosaltres no només “hu-
manitza”, sinó que potencia tot allò humà 
fins a límits que un no podria imaginar.

És veritat que l’Esperit és foc i crema. 
Però crema per purificar, donar calor i il-
luminar. Perquè l’Esperit transforma, no 
deixa les coses com estan, i això no es pot 
fer sense abandonar postures personals i 
situacions contràries a la mateixa persona 
humana.

El resultat, tanmateix, és sempre de 
goig i felicitat. De vegades aquest efecte 
pren la forma de consol, descans, refrigeri, 
en aquells que estan sent maltractats per 
la vida, els que sofreixen per qualsevol 
causa. Altres vegades pren forma de veri-
table alegria, aquesta per cert que Jesús 
va vincular a la promesa del seu Esperit i 
de la qual va dir que ningú no ens la podria 
prendre.
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1Els joves de les diòcesis amb seu a 
Catalunya celebren a Tortosa “l’Aplec de 
l’Esperit”. Pensem que seria quelcom ex-
traordinari una joventut habitada i trans-
formada per l’Esperit, si tenim present 
l’energia humana que arrosseguen els jo-
ves i si recordem que l’Esperit porta a ple-
nitud aquesta energia humana. Els reuneix 
el lema de “Crist és la vida”. Quan un jove 
creu i viu això, esdevé una autèntica font 
d’energia transformadora, ben entès que 
aquesta energia inclou mostrar el rostre 
del Déu de tot consol.

Església	orant:	la	Trinitat	(27-5-2018)

El fet que la Trinitat sigui posada sempre 
en relació amb el més incomprensible 
i fosc de la fe cristiana no ha estat culpa 
solament de la teologia, amb els seus rao-
naments i els seus intents de comprendre 
i posar paraules al misteri, sinó també del 
desencert en la seva exposició pastoral. 
D’una banda, determinades teologies 
s’han entretingut amb jocs de paraules 
i conceptes abstractes i inútils. D’una al-
tra, la seva exposició pastoral s’ha realit-
zat moltes vegades traslladant sense més 
aquest llenguatge teològic o fent servir 
fórmules abstractes. Semblava que amb 
això es volgués aconseguir una impressió 
de més profunditat o una resposta de fe 
més “heroica” o valuosa, en subratllar allò 
“il·lògic” o contradictori del misteri.

Tanmateix, guardo el record de la im-
pressió que em va produir el primer con-
tacte que vaig tenir amb el testimoniatge 
de Sor Isabel de la Trinitat (Dijon 1880-
1906). Una dona de caràcter i de gran sen-
sibilitat, apassionada i forta, intel·ligent 
i afectivament rica, que del seu tempera-
ment natural, segons un estudiós, “tant 

podria haver estat una santa com un di-
moni”. Però va arribar a experimentar un 
cimal de plenitud humana en descobrir i 
fer motiu central de la seva oració el Déu 
trinitari. La seva trajectòria espiritual, com 
a jove creient i com a carmelita, és una au-
tèntica cerca de la plenitud de felicitat en 
la relació viva amb Déu – amor. Donava per 
descomptat, com a bona carmelita, que 
havia d’assumir el dolor, com el de la ma-
laltia que la va portar a la seva primerenca 
mort, però l’accent de la seva vida estava 
posat absolutament en l’alegria de viure 
el mateix amor del Pare al Fill en l’Esperit 
Sant. Així, va escriure:

“La Trinitat: aquest és el nostre estatge, 
la nostra llar, la casa paterna de la qual 
mai no hem de sortir... Em sembla que he 
trobat el meu cel a la terra, ja que el cel 
és Déu i Déu està en la meva ànima. El 
dia que vaig comprendre això tot es va il-
luminar per a mi.”

Com que sentia que estava feta per a la 
relació interpersonal d’amor i aquest, en 
el seu grau més perfecte, és mirar l’altre 
i reconèixer el seu valor, va prendre com a 
lema de la seva vida aquella afirmació de 
sant Pau: viure només per a “lloança de la 
glòria de Déu”. Era com existir a l’interior 
de la Trinitat o experimentar que la Trinitat 
viu efectivament en nosaltres. D’això esta-
va plenament convençuda, perquè la seva 
mateixa experiència d’alegria sincera li ho 
demostrava. Una experiència que va viure 
fonamentalment en l’oració. Per què?

Intentem mil vegades aconseguir un 
equilibri i unes relacions interpersonals 
“sanes” que ens permetin de viure en co-
munitat i testimoniar una existència de 
veritable fraternitat a l’Església. No aca-
bem d’aconseguir-ho, entre altres motius, 
perquè és senzillament impossible. El poc 
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1 Així, els àpats familiars són realment 

una riquesa, tot i que “una riquesa arrisca-
da”, de la qual gaudim, encara que temem 
quedar decebuts.

Ja fa anys que els teòlegs de l’Eucaris-
tia van descobrir que Jesús, en instituir 
aquest sagrament, va voler integrar en 
el seu significat tota aquesta riquesa del 
gest humà, concretament de la litúrgia fa-
miliar dels àpats jueus. Aquests ja tenien 
tot un sentit religiós. Però Jesús va elevar 
el valor de l’àpat familiar o fratern a límits 
insospitats: va voler fer concretament de 
l’Eucaristia el sagrament de l’amor. És a 
dir, va voler realitzar i oferir l’amor del Reg-
ne de Déu en aquest àpat fratern i famili-
ar, integrant i elevant tota la seva riquesa 
humana.

Els himnes eucarístics tradicionals van 
trobar expressions sublims per a expres-
sar aquestes realitats: “Banquet sagrat”... 
“Recolzat a la taula amb els seus germans, 
es va donar a si mateix com a aliment”... 
“El pa dels àngels es fa pa dels homes”.

Abans de res hem de saber que nos-
altres som convidats per Ell. Diem que 
celebrem l’Eucaristia, fins i tot que “or-
ganitzem” la celebració. Però en reali-
tat és sempre Ell qui convida: recordem 
la multiplicació dels pans i els peixos, o 
aquell “veniu a esmorzar” després de la 
pesca miraculosa al costat del llac. Ell ho 
fa sempre com un immens regal als seus 
germans.

Però tampoc no podem oblidar aquell 
fet trist d’un àpat familiar frustrat, que des- 
agrada tant als pares de família. Un pot 
ser convidat al banquet de l’amor amb 
tota la il·lusió del món, però si ell mateix 
no sap estimar o no està disposat a fer-ho, 
tot queda falsejat i s’experimenta un terri-
ble fracàs. Les paraules de sant Pau quan 

que ens és permès gaudir aquí són petites 
guspires d’alegria, regalades en el marc 
del contacte viu amb la Trinitat, és a dir, en 
l’atmosfera de l’oració. Només mitjançant 
ella participem en l’amor que existeix en-
tre les tres persones de la Trinitat. Acon-
seguir-ho ens permet viure una tensió fe-
cunda entre les forces que ens porten a ser 
un mateix i ser per als altres, rebre’ns en la 
diversitat i mantenir-nos en la més profun-
da unió, conservar la interioritat i acollir 
l’altre i el món exterior…

L’Església va néixer i neix constantment 
de la comunió d’amor que és la Trinitat. 
¿Com pensar que pugui existir i avançar si 
no viu avui del contacte amb Déu trinitari 
i si no el té a Ell com el seu únic somni i la 
seva única esperança?

Bé sabem que la Trinitat, més que expli-
car-la, cal viure-la.

(escrit original del 15-6-2014)

Al	voltant	de	la	taula	(3-6-2018)

Un dels gestos més bells, en la seva sen-
zillesa, que realitzem en la “litúrgia” fami-
liar quotidiana és menjar al voltant de la 
taula, els diumenges o qualsevol altre dia 
significatiu. Sembla que allà s’acumula la 
vida familiar, cada detall adquireix el seu 
significat i cada comensal es revela tal com 
és; resulta com un mirall de la convivència. 
Allà pot aflorar el millor o el pitjor de cada 
un, poden brollar moments d’alegria o de 
tristesa...

Molts pares de família manifesten la 
seva il·lusió per viure aquest moment fa-
miliar, com a celebració joiosa d’afecte 
compartit. De vegades, però, escoltem 
queixes, conseqüència d’alguna frustra-
ció, perquè les coses no surten tal com 
s’esperava...
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1constata en la comunitat de Corint aques-
ta falsedat, acostar-se a combregar sense 
fixar-se en el que això significa, fent el con-
trari del que vol dir estimar, són terribles 
(cf. 1Co 11,34): és una gran hipocresia.

Quin és el perímetre de la taula de l’Eu-
caristia? Quants hi caben? Qui s’hi asseu 
amb tot el dret? Ningú no és digne de 
seure a la taula de l’Eucaristia. Tots diem 
“Senyor no soc digne que entreu a casa 
meva...”

No obstant això, l’altar, la taula de l’Eu-
caristia, és infinita, no té límits, perquè 
l’amor de Déu no els té: és un banquet 
amb vocació universal, per a tota raça, 
llengua i nació. Sols qui roman tancat a 
l’amor de l’Esperit es veu privat d’aquest 
do immens.

Oracions	polítiques	I	(10-6-2018)

Tenim la gosadia d’endinsar-nos en un 
terreny perillós, com és el de l’oració rela-
cionada, d’una forma o altra, amb la vida 
política.

En realitat tota autèntica oració, al-
menys tota oració que podem anomenar 
cristiana, “és política”: la fe i la pregària 
conformen la vida en totes les seves di-
mensions, també la dimensió política.

Avui la política entre nosaltres impreg-
na, gairebé obsessivament, la nostra vida. 
És més, l’assumpte adquireix summa im-
portància en considerar que en una i altra 
opció política hi ha creients sincers i que 
fan la seva pròpia oració, fins i tot amb les 
mateixes fórmules.

L’oració del polític cristià, a més de la 
riquesa pròpia de tota veritable oració, in-
corpora una font de vida específica d’ins-
piració: ell ostenta o busca el poder per 
a servir. Encara que és un servidor de la 

societat, es veu sotmès a fortes temptaci-
ons i les seves decisions afecten profunda-
ment a molts, sobretot en l’àmbit de la jus-
tícia i els drets humans. La responsabilitat 
s’acreix quan, a més, tot obeint la voluntat 
del Déu cristià, sempre ha de fer justícia 
amb el pobre…

És possible, i fins i tot desitjable, que el 
polític cristià s’inspiri en la Sagrada Escrip-
tura per pregar. La Bíblia està plena de be-
llíssimes oracions posades en boca de res-
ponsables polítics, especialment de reis, 
jutges, autoritats, magistrats… En general 
tots se senten cridats per Déu a exercir la 
seva missió. Però fem un important adver-
timent. Si ens fixem, per exemple, en la 
figura del rei, entorn de la qual sorgeixen, 
per exemple els anomenats “salms reials”, 
observem quelcom essencial. En contrast 
amb el que passava en les cultures i po-
bles veïns, el rei no és divinitzat, encara 
que se li reconegui una especial elecció 
divina. Això és molt important per a nos-
altres, perquè aquesta “divinització” del 
rei respon a una de les més greus temp-
tacions del poder polític: l’acumulació de 
poder, el tancament, el creure’s amo i au-
tònom, i la consegüent pèrdua del sentit 
de servei que té el seu exercici.

Però hem de ser molt honrats i sincers. 
Les oracions bíbliques, especialment els 
salms, molt freqüentment reflecteixen 
conflictes entre grups, bàndols, persones 
individuals: és la presència dels famosos 
“enemics” de l’orant, que solen identifi-
car-se amb els enemics de Déu: opressors, 
injustos, mentiders, aprofitats, etc. El mo-
viment espontani que sent el polític que 
prega amb aquests textos és identificar 
aquestes persones amb els seus adversa-
ris polítics. Això és molt perillós. Fa la im-
pressió de ser una interpretació concreta i 
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1 Perquè jo soc el teu servent, fill de la 

teva serventa,
home feble i de curta durada,
poc intel·ligent per a exercir la justícia 

i les lleis…
Tu m’has escollit per a rei del teu poble,
per a jutge dels teus fills i de les teves 

filles…
Amb tu hi ha la Saviesa, que coneix les 

teves obres
i era present quan creaves el món;
ella sap el que et complau
i què és conforme als teus manaments.
Envia-la des de les altures santes del 

cel…,
Perquè treballi fent-me costat
i jo conegui allò que et plau.
Ella… em guiarà assenyadament en les 

meves empreses.
Així seran agradables les meves obres,
governaré amb justícia el teu poble”. 

(Sv 9)
Aquesta pregària traspua humilitat. 

Una virtut que rarament es demana a un 
polític. Més aviat se li exigeix seguretat, 
fermesa, domini de la situació… Però el 
polític cristià és savi, no perquè hagi acu-
mulat molts recursos, sinó perquè rep la 
saviesa de Déu, quan l’ha demanada com 
un servent, un captaire o un deixeble.

De fet, el polític cristià es veu a si ma-
teix només com un servidor per a una mis-
sió: exercir el poder polític pel bé comú de 
tot el poble. Res no podria justificar el seu 
treball, ni el triomf d’una ideologia, ni el 
guany de diners, ni l’eficàcia transforma-
dora d’una acció, fora d’aquell servei.

Aquesta pregària es basa en la convic-
ció que la saviesa, l’ordre de les coses, 
el que és just, el que és veritable, el que 
respon als drets de tothom i al bé comú, 
la resposta a tots els interrogants… ja es 

realista, però té el risc de caure en un fàcil 
fonamentalisme o bé en una manipulació 
greu del text bíblic. Així, per exemple, re-
sultaria molt senzill que des d’una deter-
minada opció política s’identifiquessin 
simplement els impius i superbs del salm 
93 (94), que trepitgen i oprimeixen el po-
ble sense pietat, aniquilant els febles i 
sentenciant contra la llei i contra l’inno-
cent en tribunals corromputs… amb els 
propis adversaris polítics. Això és legítim?

La urgent regeneració de la política pas-
sa sens dubte per la regeneració moral del 
polític, i aquesta per l’experiència de la 
trobada orant amb la font de tot Bé, que és 
Jesucrist. Com anhelem veure reconeguda 
la integritat de polítics compromesos amb 
el projecte europeu, tal com Schuman, De 
Gasperi, Adenauer, Monnet, etc.!

Algunes oracions polítiques ens il-
luminaran.

Oracions	polítiques	II	(17-6-2018)

La virtut més preuada del polític cristià és 
el do del discerniment. El polític es veu 
forçat constantment a prendre decisions, 
moltes de les quals són de gran transcen-
dència per a la societat; d’aquí ve la impor-
tància de “saber encertar”. En general per 
a un polític aquest “saber encertar” signifi-
ca fer el que convé o el que es pot; per a un 
cristià significa complir la voluntat de Déu.

Segons el llibre de la Saviesa, quan 
Salomó va heretar el regnat del seu pare 
David, es posà a pregar amb unes paraules 
modèliques per a un responsable polític.

“Déu dels pares i Senyor misericordiós,
que has fet l’univers amb la teva parau-

la...
dona’m la Saviesa que seu amb tu en el 

teu tron...
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1Vull ser irreprensible i assenyat…
Portaré les coses de casa
amb honradesa de cor.
No em proposaré d’aconseguir
cap objectiu innoble.
Detesto els qui cometen maldats,
no vull tenir-hi tracte.
Que s’allunyin de mi els cors perversos;
als dolents, ni els vull conèixer.
Als qui d’amagat infamen els companys,
els obligo a callar;
m’és insuportable l’home d’ulls altius
i de cor arrogant.
Poso els ulls en gent fidel del país
perquè visquin amb mi;
són homes de conducta irreprensible,
els qui estan al meu servei.
No tindran lloc al meu palau
els homes fraudulents;
no es mantindrà a la meva presència
ningú que menteixi.
No em cansaré de fer callar cada dia
els injustos del país.
Al voltant del poder, per exemple en un 

partit polític, solen aparèixer personatges, 
que viuen obsessionats pel grau en què 
ells mateixos hi participen. Miren de reüll 
els seus companys, parlen d’uns i d’altres, 
bé o malament segons convingui, no tenen 
cap inconvenient a fer servir la mentida o 
les mitges veritats. Segueixen pendents de 
la pròpia imatge, estan molt atents al fet 
que se’ls reconegui els seus mèrits, i van 
darrere d’informacions que els acreditin 
com a posseïdors de “coneixements només 
accessibles a uns pocs escollits”… En l’ex-
trem de la maldat, hi ha qui arriba al partit 
per viure’n, i pels avantatges, sobretot eco-
nòmics, que proporciona el poder polític.

Aquestes actituds no solament són 
reprovables personalment, sinó que per-
judiquen greument la mateixa acció polí-

va manifestar en la creació, es va revelar 
en Jesucrist, però roman amagada en Déu, 
per manifestar-se a aquells que s’exerciten 
a discernir-la.

El veritable carisma del polític cristià 
consisteix a saber discernir la saviesa de 
Déu en allò concret de les vicissituds de la 
vida social.

Tot això no resultaria tan estrany, si 
recordem les trobades fecundes que ens 
transmet la tradició entre polítics o go-
vernants i “homes d’oració”, tal com ens 
mostra, per exemple, la tradició ortodoxa. 
Així mateix, si fem memòria de les grans 
experiències religioses de polítics sants.

Oracions	polítiques	III	(24-6-2018)

No és un secret per a ningú que el polític 
es veu immers en una constant lluita pel 
poder i que el primer escenari d’aquesta 
lluita és el seu propi partit.

El partit és necessari i la seva presèn-
cia constitueix, tant una gran ajuda com 
un condicionant decisiu. Els companys de 
partit són “els de casa”; amb ells es com-
parteixen decisions, treballs, estratègies… 
Però també hi ha el risc d’haver d’assumir 
els seus errors i els seus límits de tota 
mena…

Aquest fet recorda l’argument del Salm 
100(101): el rei prega a Déu, havent patit 
l’experiència negativa de “col·laboradors”, 
la manera de ser dels quals i la seva mora-
litat era lluny del que Déu n’esperava. El 
rei fa, no obstant això, una professió d’in-
tegritat moral i expressa la seva voluntat 
de viure i cantar l’amor i la justícia. És bo 
de veure que un polític faci del seu ofici un 
himne a l’amor i la justícia.

Oració del polític íntegre: Sl 100 (101)
Vull celebrar la bondat i la justícia.
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A	la	Hna.	Victoria	López	Luaces,	ssj.	pos-
tuladora	de	las	Siervas	de	San	José

Hna. Victoria López Luaces, ssj
Postuladora
Siervas de San José
C/ Murcia, 3
28045 Madrid

Sant Feliu de Llobregat, 2-5-2018

Estimada en el Señor:
He recibido la información sobre el 

proyecto de postular a la M. Bonifacia 
Rodríguez como patrona de la mujer tra-
bajadora. Secundando esta iniciativa me 
ha parecido oportuno transmitir vuestra 
información y mensaje al Secretariado de 
Pastoral Obrera de la Diócesis.

El objetivo es el mismo, favorecer la di-
fusión del testimonio de Santa Bonifacia, 
tanto en el mundo del Trabajo como, espe-
cialmente, en el mundo de la mujer.

Esperamos que esta iniciativa tenga 
éxito para el bien de la Iglesia y del mundo 
del trabajo.

Unidos en el Señor.

+	Agustín	Cortés	Soriano
Obispo	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

tica. Per això la virtut més preuada d’un 
company de partit és la lleialtat. Lleialtat, 
que inclou la sinceritat, la fidelitat, l’honra-
desa, en el parlar i l’actuar. Aquesta virtut 
que sempre serà necessària, encara que 
els ideals polítics siguin fermament com-
partits.

El polític cristià en fa també objecte 
d’oració, tant perquè el Senyor l’ajudi a no 
caure a les seves xarxes, com perquè ells 
mateixos es converteixin a la col·laboració 
lleial i tenir-los com a veritables companys. 
El poble i la societat hi sortiran guanyant.

[	 ]Cartes	i	
exhortacions	
pastorals
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1Sant Feliu de Llobregat, 4-6-2018

Benvolguts en el Senyor:
He rebut la vostra carta del passat dia 

24 de maig de 2018, signada conjuntament 
pels Superiors Generals de les Congrega-
cions de San Pedro ad Víncula, Germanes 
Caputxines de la Mare del Diví Pastor i 
Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors, 
amb la comunicació de la beatificació de 
setze màrtirs vinculats a la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat per diferents motius: 
lloc del martiri, presència a la Diòcesi de 
les comunitats referides o lloc de residèn-
cia temporal.

També m’informeu que el Sant Pare 
Francesc, per la Secretaria d’Estat del 
Vaticà, us ha comunicat que el Ritu de la 
beatificació se celebrarà el dissabte 10 de 
novembre d’aquest any, a Barcelona, a la 
Basílica de la Sagrada Família.

Per la present confirmo la meva assis-
tència a la celebració de la beatificació 
dels màrtirs del dia 10 de novembre. I al-
hora, m’uneixo a la vostra acció de gràcies 
al Senyor i que serà motiu de goig i en-
fortiment de la fe, esperança i caritat per 
a la nostra Església diocesana i l’Església 
universal.

Rebeu la meva més sincera felicitació i 
salutació cordial.

+	Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

Al	Excmo.	Sr.	D.	Ángel	Gozalo	Martín	Teni-
ente	General,	Jefe	VII	Zona	de	la	Guardia	
Civil	de	Cataluña

Excmo. Sr. D. Ángel Gozalo Martín
Teniente General, Jefe VII Zona de la 
Guardia Civil de Catalunya

A	 Il·lm.	 Sr.	 Miguel	 Rodríguez	 Zamora,	
Degà.	Il·ltre.	Col·legi	d’Advocats	de	Sant	
Feliu	de	Llobregat

Il·lm. Sr. Miguel Rodríguez Zamora
Degà
Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de 
Llobregat
C. Les Creus, 8 1r. 2a.
08980 – Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 24-5-2018

Benvolgut senyor:
He rebut la vostra invitació a participar, 

el proper dia 29 de juny, en les Festes Col-
legials de Primavera. Moltes gràcies, però 
per motius d’agenda no em serà possible 
assistir-hi, però sí que, en representació 
nostra, hi anirà el Sr. Vicari Judicial, Mn. 
Albert Sols i Lúcia.

Prego transmeteu la nostra felicitació a 
la Junta, així com als nous membres i guar-
donats. Tot sigui com a servei adient a la 
causa de la convivència i la justícia.

Amb afecte i respecte.

+	Agustí	Cortés	i	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

En	relació	a	la	propera	beatificació	de	set-
ze	màrtirs	el	dia	10	de	novembre	2018

P. Manuel Fernández, Superior General
Congregació San Pedro ad Víncula
M. M. Del Carme Brunsó, Superiora General
Germanes Caputxines de la Mare del Diví 
Pastor
M. Immaculada Ríos, Superiora General
Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors
Pg. Vall d’Hebron, 147-157
08035 Barcelona
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1 vostre Institut de Germanes Caputxines de 

la Mare del Diví Pastor que s’iniciarà el dia 
2 d’agost a Pallejà.

Rebeu la meva adhesió personal a les 
vostres tasques i recerca de la voluntat de 
Déu sobre el futur del vostre carisma.

La vostra presència a la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat és motiu d’acció de grà-
cies a Déu i a vosaltres que us dediqueu 
a l’educació, seguint les petjades del beat 
Josep Tous i Soler.

N’informaré al Delegat per a la Vida 
Consagrada de la Diòcesi i prego a l’Es-
perit que us concedeixi uns bons fruits de 
fidelitat i creativitat evangèlica.

Amb sincer afecte en el Senyor.

+	Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

A	Sor	Juana	María	Belzunegui,	visitadora	
provincial	de	la	Compañía	de	las	Hijas	de	
la	Caridad	de	San	Vicente	de	Paúl

Sor Juana María Belzunegui
Visitadora Provincial
Compañía de les Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl
Casa provincial
Plza. Ntra. Sra. Del Pilar, 1
50003 Zaragoza

Sant Feliu de Llobregat, 18-6-2018

Estimada en el Señor:
He recibido su carta del pasado día 25 

de abril de 2018, donde me informa, entre 
otras referencias, de la decisión del Conse-
jo Provincial de retirar la Comunidad de la 
Compañía de la caridad de San Vicente de 
Paúl Residencia Infantil “La Immaculada” 
de Sant Andreu de la Barca.

Travessera de Gràcia, 291
08025 Barcelona

Sant Feliu de Llobregat, 4-6-2018

Estimado en el Señor:
He recibido el saludo para la recepción 

del próximo 5 de junio de 2018 y carta del 
pasado 31 de mayo de 2018, donde me infor-
ma de su cese al mando de la VII Zona de la 
Guardia Civil de Cataluña y nuevo destino al 
Mando de la Jefatura de Apoyo e Innovación 
de la Dirección General de la Guardia Civil.

Por la presente, excuso mi presencia 
por motivos de agenda y compromisos. A 
su vez, reciba mi felicitación por su nuevo 
nombramiento que acompaño con mi ora-
ción para que el Señor continúe bendicien-
do su servicio a nuestra sociedad y conce-
da éxito a sus proyectos.

Reciba un cordial Saludo.
Atentamente,

+	Agustín	Cortés	Soriano
Obispo	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

A	la	M.	Maria	Carme	Brunsó	i	Fageda	Su-
periora	 General	 Caputxines	 de	 la	 Mare	
del	Diví	Pastor

M. Maria Carme Brunsó i Fageda
Superiora General
Caputxines de la Mare del Diví Pastor
Bailén, 40
08010 Barcelona

Sant Feliu de Llobregat, 18-6-2018

Estimada Superiora General:
He rebut la vostra carta del passat dia 

31 de maig de 2018 amb la notificació de 
la celebració del XXIV Capítol General del 
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1Somos conscientes de la dificultad y, en 
nombre de la Diócesis de Sant Feliu de Llo-
bregat, quiero transmitirles nuestro agra-
decimiento per el testimonio y servicio, 
a lo largo de tantos años, en favor de los 
niños y adolescentes en la Residencia “La 
Immaculada” de Sant Andreu de la Barca. 
También, me permito precisar, que vuestra 
comunidad, des del punto de vista jurídico 
y pastoral, ha dependido de la Fundación 
que está radicada en la Archidiócesis de 
Barcelona.

Informaré de esta decisión al delega-
do diocesano para la Vida Consagrada de 
nuestra Diócesis.

Reciba, junto con nuestro agradeci-
miento, un cordial saludo que pido trans-
mita a todas las hermanas que han forma-
do parte de la comunidad de Sant Andreu 
de la Barca.

+	Agustín	Cortés	Soriano
Obispo	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

Arxiprestat	de	Sant	Vicenç	dels	Horts

Del 13 de febrer al 3 de març de 2018 va te-
nir lloc la visita pastoral a l’arxiprestat de 
Sant Vicenç dels Horts. La darrera visita va 
tenir lloc l’any 2008. L’objectiu de la visita 
va ser una presa de contacte, en general, 
dels diferents agents de pastoral de les co-
munitats cristianes de l’arxiprestat.

El Sr. Bisbe, Mons. Agustí Cortés, es va 
reunir amb els preveres i diaques de l’arxi-
prestat, de manera individual, per mante-
nir un diàleg més proper per tal d’exposar 
les seves vivències i les realitats que viuen 
dins les diferents comunitats cristianes.

El dia 22 de febrer, va tenir lloc la Tro-
bada amb el Consell Pastoral Arxiprestal, 
amb tots els membres que en formen part i 
que es troben un cop al mes per a preparar 
activitats a nivell arxiprestal. Amb la visita 
del Sr. Bisbe es va dialogar, obertament, 
sobre les dificultats i reptes que hi ha actu-
alment com també de tot allò que es duu a 
terme amb bona voluntat i amb constància 
amb ganes de fer coses conjuntes.

El dia 26 de febrer, va tenir lloc la Troba-
da de Vida Consagrada, amb tots els religi-
osos i religioses de les diferents comuni-
tats de l’arxiprestat. Amb un diàleg obert 
es van compartir les vivències, els reptes i 
les dificultats i destacant la seva presència 
comunitària i el seu paper fonamental dins 
l’educació i la pastoral familiar.

[	 ]Visites	
pastorals



M a i g  -  J u n y  2 0 1 81 4 6
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

 8
1 El dia 27 de febrer, va tenir lloc la tro-

bada i reunió amb els preveres i diaques 
de l’arxiprestat. Seguint un guió elaborat 
en les diferents reunions prèvies, d’un cop 
al mes, en la trobada amb el Sr. Bisbe, es 
van anar comentant les diferents realitats 
parroquials de manera detallada.

I, finalment, el 3 de març va tenir lloc la 
Cloenda de la Visita Pastoral Arxiprestal. 
Es va fer un resum de com havia anat la 
visita durant aquests dies. Amb un diàleg 
obert dels assistents amb el Sr. Bisbe es 
va poder tenir una presa de contacte de tot 
allò que preocupa als fidels de les nostres 
comunitats cristianes.

Acabant amb la pregària de vespres i 
amb un petit refrigeri vam donar per aca-
bada aquesta visita arxiprestal, amb ganes 
de seguir treballant i fer possible que la 
llavor de l’Evangeli arribi a les nostres rea-
litats del dia a dia, fent possible l’extensió 
del Regne de Déu enmig de les persones 
que viuen tant de sofriment i angoixa.
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1 +	Agustí	Cortés	Soriano

Obispo	de	Sant	Feliu	de	Llobregat
Por	orden	del	Señor	Obispo,

Joan	Pere	Pulido	Gutiérrez,	Pbro.
Secretario	general	y	canciller

Decret	05/18.-	Revisió	de	la	normativa	so-
bre	la	retribució	econòmica	dels	preveres	
i	seminaristes	en	etapa	pastoral	

Sant Feliu de Llobregat, 25-5-2018

Pel present, actualitzem el decret 03/11, 
de 8 de febrer de 2011, sobre la retribució 
econòmica dels preveres i seminaristes en 
etapa pastoral. Aquesta actualització ha 
estat presentada i acceptada favorable-
ment pel Consell Episcopal i l’Ecònom.

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

+	Agustí	Cortès	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

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

Secretari	general	i	canceller

Retribució econòmica dels preveres i 
seminaristes en etapa pastoral

Persones afectades per aquesta norma-
tiva

Aquesta normativa afecta la retribució 
econòmica per les tasques en l’àmbit pasto-
ral, encomanades amb nomenament episco-
pal, de preveres diocesans i extra diocesans, 
religiosos i membres d’instituts seculars i 
seminaristes i diaques en etapa pastoral.

Normes per quantificar la retribució
La dedicació dels preveres es compta-

bilitzarà per punts. El valors econòmic de 
cada punt es revisarà anualment.

S’estableix com a criteri fonamental 
que la retribució ha de proporcionar-se a 
la dedicació, a les despeses que comporta 

Decreto	04/18.	Erección	de	la	Asociación	
Centro	Parroquial	de	Sant	Pere	de	Ribes	

Sant Feliu de Llobregat, 14-5-2018

El día 15 de marzo de 2018 fue presenta-
da la solicitud de la asociación privada 
de fieles “Asociación Centro Parroquial 
de Sant Pere de Ribes”, de la Parroquia 
de Sant Pere, de Sant Pere de Ribes (Bar-
celona), en nombre de su Presidente, D. 
Lluís Milà Raurell, según la cual se pide a 
este Obispado de Sant Feliu de Llobregat, 
la modificación de les Estatutos de dicha 
asociación. De acuerdo con los estatutos 
vigentes, estas modificaciones fueron 
aprobadas en Asamblea General, tenida 
el día 10 de marzo de 2018; examinadas 
estas nuevas modificaciones, en que se 
determina el objetivo social y demás con-
tenidos preceptuados por el Código de De-
recho Canónico; visto que esta asociación 
cumple los requisitos establecidos en la 
disciplina vigente de la Iglesia;

Por el presente decreto, a tenor de los 
cánones 299 i 322 del Código de Derecho 
Canónico, aprobamos los nuevos Estatutos 
por los que deberá regirse la Asociación 
Centro Parroquial de Sant Pere de Ribes. 

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

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

el ministeri encomanat i a les necessitats 
personals.

La dedicació a un ministeri i la corres-
ponent retribució pot ser plena o parcial. 
S’estableixen complements per familiars, 
allotjament, responsabilitat, desplaça-
ments i per raons personals.

La retribució bàsica per a la dedicació 
plena s’estableix en vint-i-quatre punts.

El prevere que estigui a plena dedicació 
al ministeri (sigui en un sol ministeri o en 
distints ministeris) pot ocupar un màxim 
de deu hores setmanals en una altra acti-
vitat, fins i tot retribuïda independentment 
d’aquesta normativa. En passar d’aques-
tes deu hores, la dedicació es considerarà 
parcial.

El preveres jubilats, a efectes de retri-
bució, seran considerats com de dedicació 
plena, a menys que exerceixin algun mi-
nisteri que els sigui directament retribuït 
i els ocupi més de deu hores setmanals o 
que percebin pensió de jubilació per altres 
títols diferents dels ministerials segons 
aquestes normes.

Per raó de convivència amb persones 
de la pròpia família, inscrites com a depen-
dents del prevere en la Seguretat Social, 
es té dret a complement familiar proporci-
onalment a la dedicació al ministeri. Per un 
familiar fins a set punts; per dos familiars 
fins a onze punts.

Tenen dret a complement per responsa-
bilitat:

Vicari General, Secretari General, Secre-
tari Particular del bisbe: set punts.

Vicaris Episcopals i Vicari Judicial: sis 
punts.

Arxiprestos i Delegats: quatre punts.
Per més d’un centre de culte: dos punts.
Tenen dret al complement de desplaça-

ments els preveres que tinguin encomana-

des comunitats geogràficament distants 
o aïllades del lloc on resideixen o podrien 
residir per raó del ministeri.

Es tindrà present la normativa civil 
adaptada a la normativa diocesana, així 
com les circumstàncies personals de cada 
prevere. 

Pels ministeris no parroquials, que exi-
geixen desplaçament, es farà el càlcul de 
quilometratge, a revisar anualment.

S’estableix el complement per raons 
personals a fi d’atendre situacions espe-
cials.

Els seminaristes en etapa pastoral 
percebran divuit punts. Els diaques, vint 
punts.

Disposicions finals
El seguiment de cada retribució la farà 

el Vicari General i l’Ecònom, que estudia-
ran cada cas en concret dintre de la norma-
tiva establerta.

Les reclamacions que es puguin for-
mular contra la quantificació establerta 
s’adreçaran per escrit a la Secretaria Ge-
neral del Bisbat i seran ateses pel Consell 
Episcopal.

Aquesta normativa serà revisada periò-
dicament.

Decret	06/18.	Admissió	a	l’Església	Catò-
lica	del	Sr.	Peter	Gustafsson	

Sant Feliu de Llobregat, 21-6-2018

Agustí Cortés Soriano, Bisbe titular de la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat; 

Exposa que, havent rebut del Sr. Peter 
Gustafsson, nascut a Stockholm (Suècia), 
batejat segons l’ordre de l’Església de Su-
ècia, i domiciliat en el carrer de Joaquim 
Ruyra, núm. 40, àtic 2a., 08210 de Barberà 
del Vallès, província de Barcelona, la sol-
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1 Llobregat les “Normes sobre el llibres sa-

cramentals parroquials en curs” de 27 de 
juny de 2018.

Les presents normes entraran en vigor a 
partir del 3 de setembre de 2018.

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

Normes sobre els llibres sacramentals 
parroquials en curs

La Conferència Episcopal Espanyola, 
amb data de 23 d’abril de 2010 va publi-
car el document “Orientaciones acerca de 
los Libros Sacramentales Parroquiales”, 
aprovat en la reunió 263, de 18 de febrer 
de 2010, de la Junta d’Assumptes Jurídics, 
amb el suggeriment de ser aplicades a 
cada Diòcesi i l’objectiu de facilitar als 
rectors uns criteris, preveure abusos, evi-
tar omissions, apercebre contra la violació 
del dret del fidel a la intimitat (cf. CEC 83, 
c. 220), o impedir conflictes de l’Església 
amb les autoritats civils, especialment els 
referits a la protecció de dades personals 
que han de ser diligentment custodiades 
(cf. cc. 383, 384 i 470). 

I. Els llibres sacramentals i els seus res-
ponsables

A cada parròquia ha d’haver-hi els lli-
bres sacramentals establerts pel Dret, 
almenys el de Baptismes, Matrimonis, 
Difunts (cf. C. 535.1) i Confirmacions (cf. I 
Decret CEE, art. 5).

L’encarregat dels llibres sacramentals 
parroquials és el Rector. El Rector pot dele-
gar aquesta funció en un Vicari parroquial. 
Caldrà delegació escrita del Bisbe diocesà 

licitud de ser admès a l’Església Catòlica-
Romana,

Constant a més el seu certificat de 
Baptisme, segons document adjunt, i ha-
vent rebut l’interessat la informació i la 
catequesi adient sobre la fe de l’Església 
Catòlica, que ell rep i accepta lliurement i 
conscientment,

Decreta que el Sr. Peter Gustafsson si-
gui rebut a la nostra Església Catòlica, pel 
rector i encarregat de la Parròquia de San-
ta Maria, de Castelldefels, Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, mitjançant la recitació 
per l’interessat de la professió de fe da-
vant de dos testimonis.

L’acta d’aquest acte serà enviada al Se-
cretari General de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat, i en restarà una còpia a l’Ar-
xiu de l’esmentada Parròquia.

La partida del seu baptisme en l’Esglé-
sia de Suècia inscrita en el Llibre de Bap-
tismes de la Parròquia de Santa Maria, de 
Castelldefels, amb una nota marginal, on 
consti les dades de la seva recepció en 
l’Església Catòlica.

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	07/18.	Normativa	sobre	els	llibres	
sacramentals	parroquials	en	curs
	
Sant Feliu de Llobregat, 28-6-2018

Pel present decret i havent consultat el 
Consell Episcopal i el Consell Presbiteral, 
reunit el dia 8 de març de 2018, promul-
guem per a la Diòcesi de Sant Feliu de 
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

tat dels fidels per raó del matrimoni, de 
l’adopció, de l’orde sagrat, de la professió 
perpètua en un institut religiós i del canvi 
de ritu (cf. c. 535.2). Com també l’anotació 
d’Apostasia, sempre certificada i requeri-
da per Secretaria General. 

En el llibre de Matrimonis, quan cal-
gui, s’hi inscriuran notes marginals en les 
quals es faci constar, de forma resumida, 
la convalidació, la declaració de nul·litat o 
la resolució pontifícia de dissolució de ma-
trimoni rat i no consumat.

III. La manera de portar els llibres
Els llibres, en suport de paper, podran 

ser llibres ordinaris de registre o bé llibres 
editats amb aquesta finalitat. En tot cas 
s’exclouen els llibres formats per impresos 
editats i complimentats per ordinador.

És necessari que el Rector iniciï i tanqui 
cadascun del llibres sacramentals. Per ini-
ciar-lo ha d’assenyalar breument aquest 
fet en el seu primer foli, fent constar la 
data, les dades identificatives essencials 
de l’encarregat del llibre, el nombre de 
pàgines, etc. Igualment en tancar-lo, però 
a la pàgina següent a l’última escrita. En 
ambdós casos, ha de constar la data, sig-
natura i segell a la pàgina corresponent. El 
número assignat al Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat és el IX (9).

Les dades han d’escriure’s amb retola-
dor de tinta líquida o ploma estilogràfica, 
mai amb bolígrafs ordinaris o derivats.

Si en preparar un extracte o certifi-
cat, no es coneix alguna de les dades 
sol·licitades, l’espai (també en el cas de 
les notes marginals) no s’ha de deixar en 
blanc, sinó creuar-se amb una línia diago-
nal a fi d’evitar una eventual manipulació.

Si dins d’un llibre s’han deixat involun-
tàriament una o algunes pàgines en blanc, 
han d’anul·lar-se cobrint-les de costat a 

o del Vicari General per confiar aquesta 
responsabilitat a una altra persona que no 
sigui el Vicari parroquial.

Només les persones esmentades en el 
número anterior estan legitimades per sig-
nar les partides sacramentals.

Els llibres sacramentals formen part 
dels arxius parroquials protegits pel que 
s’estableix en l’article I.6 de l’Acord so-
bre Assumptes Jurídics entre la Santa Seu 
i l’Estat espanyol i, en conseqüència, pot 
denegar-se l’accés a qualsevol autoritat 
civil no autoritzada per l’Ordinari.

Els llibres sacramentals no són fitxers, 
tal i com es recollia a l’article 3 b de la Llei 
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal i en l’actual a l’apar-
tat 6, article 4 del Reglament (UE) 2016/79, 
del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d’abril de 2016 i, en conseqüència, no s’ha 
de comunicar la seva existència al Registre 
General de Protecció de Dades.

Per mesures de seguretat, conservació, 
catalogació, digitalització i consulta, els 
llibres sacramentals que, en el moment de 
tancar-se, tinguin una antiguitat superior 
als cent anys cal que es dipositin a l’Arxiu 
Històric Diocesà, amb el conjunt dels Ar-
xius Històrics Parroquials, sense perjudici 
de la propietat, que segueix essent de la 
parròquia, acreditant-se mitjançant el cor-
responent certificat de dipòsit, que també 
s’incorporarà a l’inventari parroquial.

II. Les anotacions i les notes marginals
Les anotacions en els llibres sacramen-

tals han de contenir totes les dades previs-
tes en la legislació tant general com parti-
cular (cf. cc. 877, 895, 1121, etc.).

En el Llibre de Baptismes, quan cal-
gui, s’hi efectuaran notes marginals en 
les quals es faci constar la recepció de la 
Confirmació i tot el que es refereix a l’es-
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identificades.
Les notificacions rebudes amb la indi-

cació d’haver estat complimentades en 
el seu respectiu Llibre de Baptismes, han 
de ser arxivades en el corresponent expe-
dient matrimonial, ja numerat en la forma 
descrita.

Les còpies dels expedients matrimoni-
als destinats a altres Diòcesis s’enviaran 
a través de la pròpia Cúria diocesana, que 
serà qui els transmeti a la Cúria de destí. 
Aquesta norma, en un principi, no s’apli-
carà entre les Diòcesis de la Província Ecle-
siàstica de Barcelona, a no ser que l’expe-
dient necessiti d’alguna dispensa o altre 
tràmit especial a la Cúria diocesana.

V. Conservació i custòdia dels llibres
Els llibres parroquials es custodiaran a 

l’arxiu parroquial, en un armari que pro-
porcioni les necessàries garanties de con-
servació i seguretat, i sempre sota clau. 
Només el Rector o el seu delegat tindran 
accés a l’armari.

En el cas d’unitats pastorals formades 
per diverses parròquies, els llibres parro-
quials podran conservar-se a l’arxiu d’una 
d’elles, amb el consentiment del Bisbe.

VI. Accés i consulta dels llibres
Correspon al Rector o al delegat, 

d’acord amb l’establert en el número 2, ex-
pedir certificacions o còpies autoritzades 
dels assentaments o anotacions registrals 
referents al fidel que les sol·liciti.

Els certificats o extractes poden esten-
dre’s, escrits a mà o impresos, però sem-
pre complimentats en el model propi de la 
Diòcesi i validats per la signatura del Rec-
tor o del delegat, d’acord amb el número 
2, i pel segell parroquial. Els certificats que 
hagin de produir efectes fora de la Diòcesi 
han de ser legalitzats per l’Ordinari.

costat amb una única ratlla en diagonal, 
amb la mateixa finalitat expressada en el 
número anterior.

En el cas que s’hagi comès algun error 
material en el moment d’inscriure, anotar 
o certificar, no s’ha de sobreescriure o uti-
litzar líquids d’esborrar, sinó invalidar la 
paraula o paraules incorrectes, marcant 
una lleu línia recta sobre elles i delimi-
tar-les entre parèntesi per, a continuació, 
indicar, sempre en nota a peu de pàgina, 
la validesa de la correcció amb la paraula 
“Val”, signant posteriorment la nota. En 
cas contrari, podria posar-se en dubte la 
seva autenticitat.

El document només quedarà validat 
amb la signatura manuscrita, llegible, i el 
segell de la parròquia.

És aconsellable l’ús de tinta de color 
per al tampó de segellar. És necessari que 
l’empremta del segell se superposi a una 
part de la signatura o del text amb el fi de 
prevenir possibles manipulacions.

Les dades requerides en els llibres sa-
cramentals han de ser complimentades 
amb tota diligència, a mà, i amb lletra cla-
ra i llegible, incloent-hi els corresponents 
índexs ordenats alfabèticament per cog-
noms. Només aquests manuscrits tenen 
valor oficial.

Per a qualsevol rectificació o alteració 
ulterior de partides, siguin errors, omissi-
ons o canvis efectuats en el Registre Civil, 
es requereix l’autorització de l’Ordinari. 
Cada canvi o alteració es farà constar en la 
partida consignant, almenys, la referència 
del document que acredita la modificació.

IV. Expedients matrimonials
Tots els expedients matrimonials han 

de conservar-se en l’arxiu parroquial. Un 
cop agrupats per anys, han de numerar-se 
correlativament i, posteriorment, han de 
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

La microfilmació, digitalització o qual-
sevol altra iniciativa de tractament global 
o parcial de l’arxiu requerirà l’autorització 
escrita del Bisbe.

Els llibres parroquials no es podran 
treure de l’arxiu parroquial, tret dels casos 
mencionats en el número 24.

Qualsevol dubte sobre l’oportunitat 
d’estendre certificats o còpies autoritza-
des dels llibres sacramentals s’haurà de 
consultar amb l’Ordinari.

Sant Feliu de Llobregat, 27 de juny de 
de 2018

Decreto	08/18.	Erección	de	la	Asociación	
Cofradía	del	Santo	Cristo	de	Sant	Esteve	
Sesrovires

Sant Feliu de Llobregat, 29-6-2018

Aceptada la instancia de fecha 2 de enero 
de 2018, que nos fue presentada por el P. 
Josep M. Henríquez Farreras, OSB, rector 
de la Parroquia de Sant Esteve, de Sant Es-
teve Sesrovires, junto con los estatutos de 
la Cofradía del Santo Cristo de Sant Esteve 
Sesrovires, en la que solicita su erección, 
la concesión de personalidad jurídica pú-
blica, i la aprobación de los estatutos;

Examinados los estatutos por los que 
deberá regirse la asociación, en que se 
determina el objetivo social y demás con-
tenidos preceptuados por el Código de De-
recho Canónico;

Visto que esta asociación cumple los 
requisitos establecidos en la disciplina vi-
gente de la Iglesia para ser erigida como 
asociación pública;

Por el presente decreto, a tenor de los 
cánones 301 i 313 del Código de Derecho 
Canónico, erigimos, con carácter definitivo 
la asociación Cofradía del Santo Cristo de 

Tots els fidels tenen dret a rebre perso-
nalment certificacions o còpies autoritza-
des d’aquells documents continguts en els 
llibres parroquials que, sent públics per 
naturalesa, es refereixin al seu estat per-
sonal.

L’interessat, a no ser que sigui conegut 
pel Rector o el delegat conforme al núme-
ro 2, haurà d’acreditar documentalment la 
seva personalitat, i indicar la finalitat per a 
la qual sol·licita la certificació.

Podran expedir-se també certificacions 
o còpies quan l’interessat ho sol·liciti a 
través del propi cònjuge, pares, germans, 
fills o procurador legal. En aquests casos 
l’interessat haurà d’indicar, a més, les da-
des identificatives del parent o procurador 
i acreditar-los documentalment.

No s’expediran certificacions o còpies 
autoritzades quan no quedi acreditat l’in-
terès legítim i la personalitat de l’interes-
sat i, en el seu cas, del familiar o procura-
dor. S’ha de guardar còpia del document 
que acrediti les dades referides de l’inte-
ressat i del familiar o procurador.

A no ser que l’Ordinari disposi una altra 
cosa, la documentació relativa als regis-
tres sacramentals dels últims cent anys 
ha de quedar tancada a la lliure i pública 
consulta, ja que és reservada per la seva 
pròpia naturalesa. A partir d’aquesta data 
passarà a considerar-se documentació his-
tòrica.

Les sol·licituds de dades amb finalitats 
genealògiques referides als últims cent 
anys només s’atendran quan l’interessat 
recapti dades sobre els seus avantpassats 
directes fins al segon grau inclusiu.

En cap cas no s’ha de permetre la con-
sulta directa, manipulació, gravació o re-
producció total o parcial dels llibres sacra-
mentals que es trobin a les parròquies.
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Nomenament	no	parroquial

Amb data 20 de juny de 2018, el bisbe 
Agustí Cortés Soriano ha nomenat Mn. 
Genís Sans Martínez, DP, per al càrrec de 
Director del Secretariat diocesà d’Associ-
acions i Fundacions de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, continuant amb els al-
tres càrrecs parroquials/diocesans.

Sant Esteve Sesrovires la cual queda cons-
tituida en asociación pública de fieles del 
Obispado de Sant Feliu de Llobregat, y le 
concedemos personalidad jurídica públi-
ca. Así mismo aprobamos la modificación 
de los estatutos fundacionales.

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

+	Agustí	Cortés	Soriano
Obispo	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

Por	orden	del	Sr.	Obispo,
Joan	Pere	Pulido	Gutiérrez,	Pbro.

Secretario	general	y	canciller

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

Agraïment a totes les entitats i comuni-
tats religioses del nostre país. Necessitava 
la vostra col·laboració, la vostra complici-
tat i la vostra paciència, i us he tingut sem-
pre ben a prop. He mirat de treballar per 
totes i cadascuna de les diferents confes-
sions i tradicions a partir de la defensa del 
dret de llibertat religiosa.

No han estat uns anys fàcils, la crisi 
econòmica va comportar una reducció 
dràstica de la despesa de la Generalitat, 
però plegats hem treballat aprofitant al 
màxim els mitjans de què hem pogut dis-
posar. Malgrat el meu desig de complaure-
us en tot moment, us demano disculpes si 
no he respost a les vostres expectatives. 
Soc conscient que no soc jo qui ha de valo-
rar la feina feta, però deixeu-me dir només 
que n’estic ben orgullós, encara que tots 
sabem que queda molt camí per recórrer.

Tanco, doncs, un capítol de la meva vida 
i cal obrir-ne un altre. Ara mateix no puc 
dir-vos ni a on ni com continuarà la meva 
vida professional. Sapigueu que estic bus-
cant feina.

Per tal que puguem seguir en contacte, 
us deixo aquesta nova adreça de correu 
electrònic: enricvendrellaubach@gmail.com

Ben cordialment,

Enric	Vendrell	i	Aubach

Carta	 d’agraïment	 al	 Sr.	 Enric	 Vendrell	 i	
Aubach	 per	 la	 seva	 tasca	 com	 a	 director	
general	d’Afers	Religiosos	de	la	Generali-
tat	de	Catalunya

Sant Feliu de Llobregat, 19-6-2018

Sr. Enric Vendrell i Aubach

Benvolgut Sr. Vendrell,

Carta	 de	 comiat	 del	 Sr.	 Enric	 Vendrell	 i	
Aubach	com	a	director	general	d’Afers	Re-
ligiosos

Barcelona, 12-6-2018

Benvolgudes i benvolguts, 
Ha arribat el moment de dir-vos a reveure.
I també el moment de donar-vos les 

gràcies, perquè sento que he donat molt, 
però també sento que he rebut tant de 
tanta gent! I és per això que vull fer alguns 
agraïments:

Agraïment al Govern de la Generalitat, 
als diferents governs als quals he servit en 
aquests cinc anys; especialment a la vice-
presidenta de la Generalitat, Joana Ortega, 
per haver-me confiat la Direcció General 
d’Afers Religiosos. I també a la consellera 
Meritxell Borràs, que per dues vegades em 
va fer confiança per continuar al capda-
vant de la Direcció General.

Agraïment a l’equip de persones que 
treballen a la Direcció General d’Afers Re-
ligiosos: la Isabel, l’Agustí, el Joan, l’Anna, 
l’Esperança, l’Antònia, la Rosa Maria, la 
Sara Maria i les dues Montses (i la Carme, 
en Marcel, en Joan i la Maria, que també 
van formar part de l’equip!). Sense totes 
elles res del que hem fet no hauria estat 
possible. 

[	 ]Cúria
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vostra disposició en tot el que puguem 
oferir-vos des de la Direcció General. Po-
deu comptar amb la meva col·laboració i el 
meu suport institucional.

Rebeu una cordial i sincera salutació,

Marcel·lí	Joan	i	Alsinella
Director	general	d’Afers	Religiosos	

Carta	de	felicitació	al	nou	director	general	
d’Afers	Religiosos	

Sant Feliu de Llobregat, 27-6-2018

Sr. Marcel·lí Joan i Alsinella
Director general
Direcció General d’Afers Religiosos
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Rivadeneyra, 6
08002 Barcelona

Benvolgut Sr. Joan,
He rebut el seu correu electrònic del 

passat 21 de juny, en el qual em comunica 
el seu nomenament com a director general 
d’Afers Religiosos del Departament de Jus-
tícia de la Generalitat de Catalunya.

El felicito i li desitjo un bon treball al 
capdavant d’aquesta Direcció, en aquesta 
nova tasca que li ha estat encomanada.

Rebi una cordial salutació,

Joan	Pere	Pulido	Gutiérrez,	Pvre.
Secretari	General	i	canceller

Hem rebut el seu correu electrònic en 
el qual ens comunica la seva retirada com 
a Director General d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya.

Volem agrair-li sincerament i felicitar-lo 
pet tot el servei que ha realitzat durant 
tots aquests anys al capdavant de la Di-
recció, i desitjar-li de tot cor una profitosa 
vida professional.

Rebi una cordial salutació,

Joan	Pere	Pulido	Gutiérrez,	Pvre.
Secretari	General	i	canceller

Carta	de	salutació	del	nou	director	gene-
ral	d’Afers	Religiosos	

Benvolgut, 
Em plau informar-vos que he estat nome-
nat director general d’Afers Religiosos del 
Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el Decret 10/2018 
de 12 de juny.

Voldria que les meves primeres parau-
les fossin d’agraïment per la confiança de 
la consellera de Justícia, Ester Capella. És 
un privilegi oferir el meu servei al país en 
el Govern encapçalat pel president Quim 
Torra. Intentaré fer-ho el millor possible. 

Continuarem treballant, des de la Di-
recció General d’Afers Religiosos, en el 
reconeixement de l’aportació positiva de 
les religions en la construcció del país i 
del seu paper en la convivència i la cohe-
sió social, la promoció de la llibertat re-
ligiosa i la cooperació amb les diferents 
confessions religioses presents a Catalu-
nya. Tot plegat, en la línia de proximitat 
que ha demostrat al llarg dels darrers 
anys el meu predecessor, Enric Vendrell, a 
qui vull agrair la seva dedicació generosa 
i el seu treball.
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

un refrigerio. Se ruega que confirmen su 
asistencia a la jomada y al refrigerio que 
se ofrecerá después, antes del martes 15 
de mayo, en el email: secretariageneralfai-
conferenciaepiscopal.es.

Quedando a su disposición, aprovecho 
la ocasión para saludarles

Cordialmente.

Carlos	López	Segovia	
Vicesecretario	para	Asuntos	Generales	
de	la	Conferencia	Episcopal	Española

Carta	de	convocatoria	al	encuentro de	las	
Secretarías	Generales	de	las	diócesis	es-
pañolas	

Madrid, 4-5-2018

Ilustrísimos. Sres. Secretarios Generales - 
Cancilleres de las diócesis españolas

Un año más la Vicesecretaría de Asun-
tos Generales de la Conferencia Episcopal 
Española, está organizando un Encuentro 
de las Secretarías Generales de las Dióce-
sis españolas con el fin de profundizar en 
algunas cuestiones que pueden suscitar 
dudas en la organización de la vida dioce-
sana.

Por ello, el próximo 22 de mayo, de 
10'00h a 14’00h tendrá lugar en el aula-
rio de la Conferencia Episcopal Española  
(C/ Aleixandre 3, 28033 - Madrid) la III 
Reunión de Secretarios Generales - Can-
cilleres, que tratará especialmente las 
implicaciones del Reglamento Europeo de 
protección de datos para la Iglesia católica 
en España.

A esta reunión están convocados los 
Secretarios Generales Cancilleres, y aque-
llos otros que, en razón de sus competen-
cias, puedan estar interesados en asistir 
a esta Jomada (máximo 3 personas por 
diócesis). Al final de la jomada se ofrecerá 

[	 ]Altres	
informacions
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de la Vicaria del Llobregat, en representa-
ció del bisbe Agustí.

7	de	maig. Trobada de formació organitza-
da per Càritas diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat per a professionals de diferents 
Càritas espanyoles, a la Casa de l’Esglé-
sia.

8	de	maig.	Trobada de formació de preve-
res i diaques amb la presència de Mons. 
Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Ter-
rassa, amb el tema: Perspectiva pastoral, 
“Aneu i doneu fruit. Església petita i fecun-
da”. A la Residència Mare Ràfols de Vila-
franca del Penedès.
Trobada de preveres joves de la Província 
Eclesiàstica de Barcelona amb la presèn-
cia del cardenal Philippe Barbarin, arque-
bisbe de Lió, a la Residència de la Germa-
nes Franciscanes de Tiana.
Trobada de seminaristes de Catalunya 
amb el cardenal Philippe Barbarin, arque-
bisbe de Lió, al Seminari Conciliar de Bar-
celona.

10	de	maig. Reunió d’arxiprestos de la Vi-
caria del Llobregat, a Esplugues de Llobre-
gat.
Els seminaristes Joan Francesc Cortès Ri-
bot i Samuel Gutiérrez Aparcero, reben el 
ministeri del Lectorat, juntament amb al-
tres seminaristes de l’Arquebisbat de Bar-
celona. La celebració ha estat presidida 
per Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de 
l’Arquebisbat de Barcelona, a la Capella 
del Seminari Conciliar de Barcelona.

11-13	 de	 maig. Trobada del Seminari Me-
nor en Família, al Seminari Conciliar de 
Barcelona.

MAIG	

2	de	maig. El bisbe Agustí es reuneix amb 
els arxiprestos de la Vicaria del Penedès, 
Anoia, Garraf, a Vilafranca del Penedès.

3	de	maig. Trobada dels coordinadors dels 
grups del Moviment de Vida Creixent, a la 
Casa de l’Església.

5	 de	 maig. Recés dels seminaristes de 
Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, predi-
cat per Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar 
de l’Arquebisbat de Barcelona.
Celebració de la Pasqua del Malalt. L’Eu-
caristia ha estat presidida per Mn. Joan 
Peñafiel, Vicari Episcopal de la Vicaria 
del Llobregat, en representació del bisbe 
Agustí, en l’església de la Mare de Déu de 
Montserrat de la Parròquia de Santa Maria 
de Castelldefels.
Celebració del Sagrament de la Confirma-
ció a la Parròquia de Sant Sadurní, de Sant 
Sadurní d’Anoia, presidida per Mn. Pere 
Milà, Vicari Episcopal de la Vicaria del Pe-
nedès, Anoia, Garraf, en representació del 
bisbe Agustí.

6	de	maig.	Celebració del Sagrament de la 
Confirmació a la Parròquia de Sant Vicenç 
Màrtir, de Sant Vicenç dels Horts, presidi-

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

12	de	maig. El Vicari General, en represen-
tació del bisbe Agustí presideix l’entre-
ga dels premis del 33è Concurs Bíblic de 
Catalunya, organitzada pel Grup Avant de 
Terrassa i l’Associació Bíblica de Catalu-
nya. A continuació la professora Merche 
Bellido ofereix una introducció a “l’ava-
luació per dimensions” als professors de 
religió i cristians de la diòcesi, a la Casa de 
l’Església.
Celebració del Sagrament de la Confirma-
ció a la Parròquia de Sant Pere, de Sant 
Pere de Riudebitlles, presidida per Mn. 
Pere Milà, Vicari Episcopal de la Vicaria del 
Penedès, Anoia, Garraf, en representació 
del bisbe Agustí.
A la S.E Catedral de Sant Llorenç, concert 
homenatge al Bisbe Joan Carrera en els 
deu anys del seu traspàs. 

13	de	maig. Trobada Pasqual de la Vicaria 
del Penedès, Anoia i Garraf a Sant Joan de 
Mediona. La celebració de l’Eucaristia ha 
estat presidida pel Vicari General en repre-
sentació del bisbe Agustí.

15	 de	 maig.	 Reunió de responsables de 
Pastoral penitenciària amb el Vicari Gene-
ral, a la Casa de l’Església.

15-16	de	maig. Trobada dels bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense, al 
Santuari de la Mare de Déu de Loreto de 
Tarragona.

17	de	maig. Celebració de la Confirmació 
d’un grup d’alumnes de l’escola High-
lands School d’Esplugues de Llobregat, 
a la Catedral de Sant Llorenç, presidia pel 
Vicari General en representació del bisbe 
Agustí.

18	de	maig. Reunió de Vicaris, a la Casa de 
l’Església.

19-20	de	maig. XII Aplec de l’Esperit a Tor-
tosa. Un grup significat de joves de la Diò-
cesi participa en l’Aplec.

22	de	maig. Reunió de Secretaris Generals 
de les diòcesis d’Espanya, a la Conferència 
Episcopal Espanyola, Madrid.

23	de	maig. Reunió del Vicari Episcopal de 
la Vicaria del Llobregat i el Secretari Ge-
neral amb representats d’AENA sobre la 
gestió de la Capella de l’Aeroport de Bar-
celona situada en la Terminal 1.

24	de	maig. Reunió de l’equip de la Dele-
gació diocesana de catequesi, a la Casa de 
l’Església.

25	de	maig. Reunió de Vicaris, a la Casa de 
l’Església.

26	de	maig. Reunió de responsables de la 
Ruta d’estiu organitzada per la Delegació 
diocesana de Joventut, a Vilanova i la Gel-
trú.
Trobada de formació per a voluntaris, or-
ganitzada per Càritas diocesana, a la Casa 
de l’Església.
Celebració de la Solemnitat de la Dedica-
ció del Temple de la Catedral de Sant Llo-
renç, presidida pel Vicari General en repre-
sentació dels bisbe Agustí.

27	de	maig. Celebració del Sagrament de 
la Confirmació a la Parròquia de Sant Pere, 
de Sant Pere de Ribes, presidida per Mn. 
Pere Milà, Vicari Episcopal de la Vicaria del 
Penedès, Anoia, Garraf, en representació 
del bisbe Agustí.
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1 Reunió de Mares de Sacerdots, Mare de 

Déu de la Mercè, al Seminari Conciliar de 
Barcelona.
Reunió de l’Equip de Pastoral Obrera, a la 
Casa de l’Església.

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

9	 de	 juny. Reunió dels responsables de 
Mans Unides amb el nou grup organitzat 
a Castelldefels, a l’església de la Mare de 
Déu de Montserrat, de la parròquia de 
Santa Maria de Castelldefels.
Celebració del Sagrament de la Confirma-
ció a la Basílica de Santa Maria de Vila-
franca del Penedès, presidida per Mn. Pere 
Milà, Vicari Episcopal de la Vicaria del Pe-
nedès, Anoia, Garraf, en representació del 
bisbe Agustí.

10	 de	 juny. Primera trobada nacional de 
voluntaris de les Germanes Hospitalàries, 
a El Prat de Llobregat
Celebració del Sagrament de la Confirmació 
a la Parròquia de Sant Baldiri, de Sant Boi 
de Llobregat, presidida per Mn. Joan Peña-
fiel, Vicari Episcopal de la Vicaria del Llobre-
gat, en representació del bisbe Agustí.

12	de	juny. Reunió de rectors i formadors 
dels Seminaris de Catalunya, al Seminari 
Conciliar de Barcelona.
Reunió de Delegats de Pastoral Vocacional 
de les diòcesis amb seu a Catalunya, al Se-
minari Conciliar de Barcelona.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral Sacramental i Litúrgia, a la Casa de 
l’Església.

13	de	juny. Reunió de final de curs dels se-
minaristes de la Diòcesi de Sant Feliu de 

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

JUNY

1	 de	 juny. El bisbe Agustí presideix la re-
unió del Consell Episcopal, a la casa de 
l’Església.
Celebració del Sagrament de la Confirmació 
al Col·legi Sant Lluís dels Fills de la Sagra-
da Família, presidida per Mn. Joan Peñafiel, 
Vicari Episcopal de la Vicaria del Llobregat, 
en representació del bisbe Agustí.

2	 de	 juny. Trobada de formació per a vo-
luntaris, organitzada per Càritas diocesa-
na, a la Casa de l’Església.
Celebració del Sagrament de la Confirma-
ció, a la Parròquia de Sant Cugat Sesgar-
rigues, presidida per Mn. Josep M. Domin-
go, Vicari General, en representació del 
bisbe Agustí.

3	 de	 juny. Celebració del Corpus Christi i 
processó eucarística a la catedral de Sant 
Llorenç, presidida per Mn. Josep M. Do-
mingo, Vicari General, en representació 
del bisbe Agustí.

5	de	juny. Trobada de final de curs del Mo-
viment de Vida Creixent, a la Casa de l’Es-
glésia.

7	de	juny. Trobada de formació organitza-
da per Càritas diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat per a professionals de diferents 
Càritas espanyoles, a la Casa de l’Església.
Reunió a Secretaria General amb els res-
ponsables de l’aplicació de la Llei d’Auto-
protecció a la Casa de l’Església.
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V i d a  D i o c e s a n a

24	de	juny. Reunió de valoració de final de 
curs de la Delegació diocesana de Pastoral 
Vocacional, a la casa de l’Església.
Celebració del Sagrament de la Confir-
mació a la Parròquia de Sant Vicenç, de 
Castellbisbal, presidida per Mn. Josep M. 
Domingo, Vicari General, en representació 
del bisbe Agustí.

25	de	juny. Trobada de final de curs de pre-
veres i diaques, presidits pel bisbe Agustí, 
a la Casa de l’Església.

27	de	juny. Reunió del Consell Episcopal, a 
la Casa de l’Església.

28	de	juny. Pregària vocacional organitza-
da per la Delegació diocesana de Pastoral 
Vocacional, a la capella de la casa de l’Es-
glésia.

30	de	juny. Reunió del Consell Pastoral Di-
ocesà, presidits pel bisbe Agustí, a la Casa 
de l’Església.
Celebració del Sagrament de la Confirma-
ció a la Parròquia de Santa Eulàlia de Pa-
llejà, presidida per Mn. Josep M. Domingo, 
Vicari General, en representació del bisbe 
Agustí.

Llobregat, al Seminari Conciliar de Barce-
lona.
Celebració del final de curs al Seminari 
Conciliar de Barcelona amb la presentació 
del nou Rector i formador i amb la presèn-
cia de Mn. Josep M. Domingo, Vicari Gene-
ral, en presentació del bisbe Agustí.

14	de	juny. Reunió del Secretariat del Con-
sell Pastoral Diocesà amb el Vicari General 
en representació del bisbe Agustí.

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

16	 de	 juny. Celebració del Sagrament de 
la Confirmació a la Parròquia de Sant Joan 
Baptista, de Vilanova i la Geltrú, presidida 
per Mn. Pere Milà, Vicari Episcopal de la 
Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf, en re-
presentació del bisbe Agustí.

17	de	juny. Celebració de l’Eucaristia i inici 
del culte en la nova església de la Mare de 
Déu de la Mercè de la Parròquia de Sant 
Joan Baptista, de Vilanova i la Geltrú, pre-
sidida per Mn. Pere Milà, Vicari Episcopal 
de la Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf, en 
representació del bisbe Agustí.

20	de	juny. Reunió dels coordinadors de la 
Cúria, a la Casa de l’Església.

21	de	juny. Reunió del Consell d’Assump-
tes Econòmics, presidits per Mn. Josep M. 
Domingo, Vicari General, en representació 
del bisbe Agustí.
Reunió de final de curs de delegats, presi-
dits pel bisbe Agustí, a la Casa de l’Església.

22	de	juny. Reunió del Consell Episcopal, a 
la Casa de l’Església.
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1 parròquies, moviments, grups, comuni-

tats, delegacions i altres.
A continuació us recordem el protocol 

establert pel decret 08/16 sobre aquest 
assumpte:

La primera acció feta va ser coordinada 
per Secretaria General, durant el mes de 
juliol de 2016, i es van recollir i tramitar els 
certificats de preveres, diaques, catequis-
tes, voluntaris i treballadors de les parrò-
quies i de la Cúria diocesana, fent-ne ar-
ribar còpia a les persones corresponents.

Aquests certificats s’han de conservar 
en un doble arxiu, el de la parròquia i el 
del Bisbat (Secretaria General).

Qualsevol modificació en l’arxiu (baixa 
o alta) es comunicarà, amb l’acreditació 
corresponent, als responsables dels arxius 
(rector i Secretari General i Canceller). 

Diligència a tenir present
Per tot el referit anteriorment, recordem 

l’obligatorietat a la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat de tenir present i aplicar la llei 
26/2015, sobre la modificació del sistema 
de protecció a la infància i a l’adolescència 
i, concretament, la de requerir el certificat 
negatiu del registre de delinqüents sexu-
als a totes les persones que realitzin algu-
na activitat amb menors.

El rector o responsable jurídic de l’en-
titat haurà de requerir el certificat negatiu 
del registre de delinqüents sexuals a cada 
persona que hi iniciï la seva activitat, com 
a voluntari o professional, adreçant-ne cò-
pia autenticada a la Secretaria General del 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Josep	M.	Domingo	Ferrerons,	Pvre.
Vicari	General

Per	manament	del	Vicari	General,
Joan	Pere	Pulido	Gutiérrez,	Pvre.

Secretari	General	i	Canceller

Documentació adjunta: Còpia del De-
cret 08/16 d’1 de juliol de 2016.

Carta	als	preveres,	diaques,	religiosos	i	laics	
que	tinguin	tracte	habitual	amb	menors	

Sant Feliu de Llobregat, 30-5-2018

Als preveres, diaques, religiosos i religio-
ses i laics 

Benvolguts/des:
Serveixi la present com a recordatori 

del decret 08/16, d’1 de juliol de 2016, on 
el Senyor Bisbe informava i requeria una 
atenció especial a la llei 26/2015 sobre la 
modificació del sistema de protecció a la 
infància i a l’adolescència, on s’estableix 
l’obligació, a totes les entitats o instituci-
ons que tinguin tracte habitual amb me-
nors, d’acreditar que les persones al seu 
càrrec, voluntaris o professionals, no han 
estat condemnats, per sentència ferma, 
per algun delicte de naturalesa sexual.

En el mateix decret també s’informava 
que aquesta acreditació s’obté mitjançant 
el certificat negatiu del registre de delin-
qüents sexuals, que ha de facilitar la Dele-
gació del Ministeri de Justícia.

Amb aquesta informació i requeriment, 
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat reco-
neix que aquesta llei s’ha d’aplicar a totes 
les activitats amb menors d’edat que es 
fan en el territori de la Diòcesi, sigui en 

[	 ]Vicaria	
General
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mer Patronat del Santuari del Sant Crist 
de Piera per tal de promoure la devoció a 
la imatge dels pelegrins que s’hi vulguin 
acostar i el patrimoni de pedres vives de la 
comunitat que hi prega i viu la joia de la fe. 

Trobada	Pasqual	de	la	Vicaria	

Prop de 400 persones van participar a la 
Trobada Pasqual de les parròquies i grups 
d’Església de la Vicaria del Penedès, Ano-
ia-Garraf del Bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat i que tingué lloc a Sant Joan de Me-
diona el diumenge 13 de maig. La trobada 
anual fou presidida pel vicari general, Mn. 
Josep Maria Domingo, junt amb el vicari 
episcopal de la vicaria, Mn. Pere Milà, i els 
preveres i diaques de les parròquies dels 
arxiprestats del Garraf, Anoia, Vilafranca i 
Piera-Capellades. Convocats amb el lema 
«Cridats a donar fruit» i seguint el Pla Pas-
toral que durant el curs han treballat di-
versos àmbits de les diferents parròquies i 
realitats d’Església, la trobada s’inicià amb 
la missa on es van posar en relleu algunes 
de les realitats que el Pla Pastoral vol do-
nar com a fruit, i acabà amb un berenar. 
Durant la missa es va realitzar la col·lecta 
a favor de Càritas per dos dels serveis que 
ofereix al Penedès: el Centre d’acollida 
Abraham de Vilafranca i el pis d’acollida 
que properament s’obrirà a Sant Sadurní 
d’Anoia.

Sessió	de	diàleg	sobre	la	unitat	pastoral	
de	l’arxiprestat	a	Sant	Sadurní	d’Anoia,	a	
càrrec	del	bisbe	Vadell	

El dimarts 12 de juny, a Sant Sadurní 
d’Anoia, es va realitzar una sessió de di-
àleg sobre la unitat pastoral de l’arxipres-
tat amb la presència del bisbe auxiliar de 

Proclamació	 del	 Santuari	 del	 Sant	 Crist	
de	Piera	

El 28 d’abril passat, en el marc de la tra-
dicional diada del Sant Crist de Piera, 
l’església parroquial, que és un temple 
romànic del segle XII, ha estat proclama-
da Santuari. L’Eucaristia va ser presidida 
pel bisbe Agustí Cortés i concelebrada 
per Mn. Josep Maria Domingo, vicari ge-
neral, Mn. Pere Milà, vicari episcopal de la 
zona, Mn. Ramon Bosch, degà i rector del 
nou Santuari, i els diaques i mossens de 
la parròquia, així com de l’Arxiprestat de 
Piera-Capellades i de Sant Sadurní i altres 
preveres. Fou un dia en el qual l’antiga vol-
ta de pedra que conforma la nau central, 
així com les capelles laterals de la Mare 
de Déu del Roser i la capella neoclàssica 
del cambril de la imatge del Sant Crist eren 
plenes de gom a gom. Es van reunir fidels 
de Piera, representants de les autoritats 
i entitats del poble, gent de viles veïnes 
de la comarca de l’Anoia i d’altres indrets. 
El temple que custodia la imatge del sant 
Crist, ara proclamat santuari, vol ser una 
llar que acosti la tendresa d’aquest rei cru-
cificat, que despullat i fràgil a la creu assu-
meix la nostra feblesa i ens regala la seva 
misericòrdia. En aquest sentit, un grup de 
fidels de la parròquia assumeixen el pri-

[	 ]Vicaria	del	
Penedès-Anoia-
Garraf
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1 Barcelona, Antoni Vadell. Eren presents 35 

representants de les parròquies de l’Ar-
xiprestat d’Anoia: el Consell Arxiprestal, 
els equips d’acollida de les parròquies i 
membres dels consells pastorals. El bisbe 
Antoni va explicar la seva experiència a 
Inca (Bisbat de Mallorca), la seva darrera 
missió pastoral abans de ser nomenat bis-
be. Al llarg de l’exposició es feien evidents 
les semblances dels reptes pastorals de la 
Unitat Pastoral de la Mare de Déu (Inca i 
altres poblacions) i l’Arxiprestat d’Anoia, 
més enllà de les diferències, també certes 
i reals. A partir de la idea de «resta» (que 
no «residu») d’Israel, el bisbe Vadell va en-
focar la realitat d’avui com una oportunitat 
per fer germinar nova vitalitat a les nostres 
comunitats. La majoria dels nostres pobles 
ja no tenen el mossèn que hi resideix, però 
la comunitat continua dempeus i, junta-
ment amb el prevere que atén diverses 
comunitats, ha de cercar aquells lligams 
de fraternitat que li donin un nou impuls. 
Fraternitat en la mateixa comunitat i en la 
pastoral conjunta de l’arxiprestat, amb la 
convicció que un poble aïllat dels altres 
s’empobreix.

Inici	del	culte	a	la	capella	de	la	Mercè	de	
Vilanova

El passat diumenge 17 de juny es va inau-
gurar al culte aquesta nova capella de Vi-
lanova i la Geltrú, als barris de la Collada i 
Fondo Somella. Va resultar una celebració 
molt participada: 150 persones assegu-
des, 50 persones dretes i 40 més a l’exte-
rior. Amb el rector de Sant Joan Baptista, 
Agustí Panyella, va concelebrar també Car-
les Muñiz, fill de Vilanova, amb la presèn-
cia dels dos seminaristes que col·laboren 
pastoralment en la ciutat. Es va beneir la 

imatge de la Mare de Déu de la Mercè que 
dona nom a la capella i es va fer una ofrena 
floral a la Verge, a càrrec de les dones de 
l’Associació de Veïns, que van arribar en 
processó des del centre cívic del barri, pre-
cedides per uns tabals. La comunitat cris-
tiana traspuava una gran joia en aquesta 
celebració que marca l’inici del culte en 
aquest nou temple, que serà dedicat pel 
bisbe Agustí el proper 23 de setembre, vi-
gília de la festa de la titular.
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O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

proposta i demanant que arribi a tothom, 
sigui senzilla i clara on es reculli el “bo i 
millor” de l’experiència del Pla Pastoral.

Després del descans s’ofereix un espai 
d’informació on es presenten unes Jor-
nades d’animació bíblica, a proposta del 
Secretariat de Pastoral Bíblica. Tot seguit 
es transmeten les següents informacions 
diocesanes: butlletí digital info+BSF, nous 
nomenaments en el Seminari de Barcelona 
i invitació a la pregària per les vocacions.

Finalment es concreten les reunions del 
Consell Pastoral Diocesà durant el curs 
2018-2019: el 27 d’octubre de 2018, el 9 de 
març de 2019 i el 15 de juny de 2019. 

Reunió	30-6-2018

La reunió comença a la capella de la Casa 
de l’Església amb la pregària de l’hora me-
nor i la lectura de Jn 15,1.17, text de refe-
rència del Pla Pastoral “Jo soc el cel i vos-
altres les sarments”. Tot seguit, comença 
la reunió amb unes paraules de benvingu-
da del senyor bisbe Agustí, convidant els 
assistents a participar de forma confiada 
i oberta. També es dona la benvinguda al 
Gmà. Eduardo Ribes Argente, represen-
tant de les Institucions de Vida Religiosa i 
Societat de Vida Apostòlica, substituint el 
Gmà. Germà Santiago RUIZ.

L’assumpte principal de la reunió és la 
valoració del Pla Pastoral amb unes parau-
les introductòries del Senyor Bisbe, fent 
referència també a l’experiència de la Visi-
ta Pastoral realitzada als arxiprestats en el 
context del Pla Pastoral, i un resum del tre-
ball fet durant els tres cursos (2015-2018) 
que fa Mn. Josep M. Domingo que, també, 
presenta la proposta de reflexió que es 
faria durant el curs 2018-2019: valoració, 
acció de gràcies amb una celebració dio-
cesana, el dia 25 de novembre, Solemnitat 
de Crist Rei i un treball de reflexió amb una 
catequesi del Senyor Bisbe al voltant de 
la sinodalitat, caminant en comunió. Tot 
seguit hi ha un espai de diàleg, acollint la 

[	 ]Consell	
Pastoral	Diocesà
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1 nèixer la tasca de les religioses que, amb 

les paraules de la Gna. General, Guada-
lupe Herranz, van agrair l’acollida rebuda 
des dels inicis de la seva presència a Sant 
Vicenç. A partir del proper curs s’obre una 
etapa nova en la qual l’Escola la Immacu-
lada continuarà el seu servei educatiu sota 
l’empara del Bisbat de Sant Feliu, passant 
a formar part de la Fundació Escola Dioce-
sana, mantenint l’ideari i els trets d’identi-
tat propis del col·legi.

Premis	 del	 Concurs	 Bíblic	 i	 trobada	 amb	
docents	

Dissabte 12 de maig al matí, a la Casa de 
l’Església, va tenir lloc l’entrega de premis 
i records de la 33a edició del Concurs Bí-
blic de Catalunya. L’acte va comptar amb 
la presència d’una vuitantena de famílies 
d’alumnes de la diòcesi. Enguany, amb 
el lema «Senyor, ensenya’m a ser feliç i a 
donar pau!». Aquest concurs ha comptat 
amb la participació d’uns 55.000 alumnes 
de tota Catalunya. Un cop acabat aquest 
acte, la Delegació diocesana d’Ensenya-
ment va organitzar una trobada formati-
va per a mestres i professors de religió, 
a la qual van assistir una quarantena de 
docents. La professora Merche Bellido va 
realitzar una xerrada sobre «l’avaluació 
per dimensions». Fruit d’aquesta sessió, 
els participants es van emplaçar a crear un 
grup de treball per concretar la metodolo-
gia proposada. La formació va concloure 
amb un animat pica-pica, que facilità l’in-
tercanvi informal d’experiències del dia a 
dia en la tasca docent.

Eucaristia	d’acció	de	gracies	a	les	Germa-
nes	 de	 la	 Doctrina	 Cristiana	 per	 la	 seva	
tasca	evangelitzadora	a	Sant	Vicenç	dels	
Horts

«Gràcies, gràcies, gràcies» foren les pa-
raules que el passat 5 de maig retronaren 
al temple parroquial de Sant Vicenç Màrtir, 
a Sant Vicenç dels Horts, en la missa pre-
sidida per Mn. Anton Roca, concelebrada 
pel P. Faustí Gutiérrez, salesià, i Mn. Mateu 
Santacana, i amb la presència de moltes 
religioses que durant tots aquests anys 
han estat destinades a l’escola de la Im-
maculada, i d’altres vingudes per a l’oca-
sió. Va ser una celebració entranyable, 
on s’unia l’alegria de poder festejar 136 
anys de servei a les famílies del poble i la 
gran tasca evangelitzadora realitzada per 
les Germanes de la Doctrina Cristiana, i la 
tristesa i enyorança per la seva marxa de 
Sant Vicenç dels Horts. L’acte va comptar 
amb la participació de pares, mestres, 
alumnes i exalumnes que van llegir en di-
ferents moments de la celebració, un dels 
quals –molt significatiu– va ser el de les 
ofrenes, així com les intervencions musi-
cals a càrrec d’alumnes i exalumnes. En els 
parlaments finals tant el regidor municipal 
Miquel Camacho, en nom de l’alcaldessa, 
com representants de l’AMPA, van reco-

[	 ]Ensenyament
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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

la Universitat de Barcelona i especialitza-
da en acompanyament espiritual. El matí 
es va dividir en dos moments: un més in-
trospectiu, a través d’unes preguntes que 
servien per «valorar» el treball que cadas-
cú havia fet durant el curs i poder reconèi-
xer els encerts i els elements a millorar, i 
un segon moment en el qual la Marta va 
desgranar el procés de l’acompanyament 
espiritual per a poder explicar moments i 
elements claus d’aquest camí. Tota aques-
ta trobada està emmarcada en el servei 
de la «Comunitat d’acompanyants», que 
ofereix la Delegació de Joves. La idea de 
la creació d’aquest grup és tenir cura dels 
animadors i catequistes de grups de Con-
firmació i de Postconfirmació i, al mateix 
temps, promoure l’acompanyament es-
piritual entre els adolescents i joves que 
formen part de les comunitats parroquials. 

Aplec	de	l’Esperit	2018	

Més d’un miler joves varen omplir els car-
rers de Tortosa per celebrar la 13a edició 
de l’Aplec de l’Esperit el dia 19 de maig 
i l’endemà, a Sant Carles de la Ràpita; 
d’aquests joves, gairebé un centenar eren 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Les 
reflexions, els testimonis, les performan-
ces, l’Eucaristia... Tot intentava descobrir 
el lema d’enguany, que des de feia setma-
nes ens convidava a participar: «Crist és 
la Vida.» El dia 19 al vespre, a més a més, 
la vetllada va ser amenitzada pel grup bri-
tànic «Worship Central» que, amb la seva 
música, crea un ambient de pregària allà 
on va a través de les seves lletres. La parti-
cipació activa de tots els joves, voluntaris, 
animadors que acompanyen grups, etc., 
va fer que hi hagués un clima excepcional 
i es respirés en tot moment l’alegria de ser 
creient.

Trobada	 per	 a	 acompanyants	 d’adoles-
cents	i	joves
	
Dissabte 2 de juny es va celebrar la troba-
da «Acompanyant a qui acompanya», que 
anava adreçada a acompanyants d’adoles-
cents i joves. La jornada va ser dirigida per 
Marta Burguet, professora de Pedagogia a 

[	 ]Joventut
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Carta	 de	 los	 delegados	 al	 obispo	 presi-
dente	 de	 la	 Subcomisión	 Episcopal	 para	
la	 Familia	 y	 la	 Defensa	 de	 la	 Vida	 de	 la	
CEE

Excmo. y Rvdo. Sr. D. Mario Iceta Gavica-
gogeascoa
Obispo de Bilbao
Presidente de la Subcomisión Episcopal 
para la Familia y la Defensa de la Vida
Conferencia Episcopal Española
Añastro, 1 - 28033 Madrid

Sant Feliu de Llobregat, 29-5-de 2018

Estimado Sr. Obispo,
En respuesta a su correo electrónico 

de fecha 4 de abril de 2018 y, en relación 
a la carta adjunta del Dicasterio	 para	 los	
laicos,	familia	y	vida, de fecha 20 de marzo 
de 2018, Prot. N. 2018/241 – IV/3, detalla-
mos a continuación la información recogi-
da por la Secretaría general de la Diócesis 
de Sant Feliu de Llobregat sobre las inicia-
tivas y actuaciones en favor de la vida:

1.- Solicitamos que se incluyan nues-
tros datos en la relación de diócesis que 
aparece en la página web de la CEE, en el 
enlace:

http://www.conferenciaepiscopal.es/
apoyoalavida/default.htm

Pasqua	del	Malalt

La celebració diocesana va tenir lloc, dis-
sabte 5 de maig al matí, a l’església de la 
Mare de Déu de Montserrat, a Castellde-
fels. Estaven convidades totes les perso-
nes properes al món del malalt: preveres, 
diaques, religiosos i religioses, laics i lai-
ques i, especialment, les persones malal-
tes i els voluntaris de les parròquies que 
els visiten. L’acollida va ser a les 10 h, per 
celebrar l’Eucaristia a les 10.30 h, presidi-
da pel vicari episcopal del Llobregat, Mn. 
Joan Peñafiel, i a continuació va tenir lloc 
un refrigeri i animació festiva, per acabar 
a les 13 h. La campanya d’aquest any s’ha 
centrat en l’acompanyament dels familiars 
de les persones malaltes i el text bíblic tri-
at per treballar el tema és: «Aquí tens el 
teu fill... Aquí tens la teva mare. I d’ales-
hores ençà el deixeble la va acollir a casa 
seva» (Jn 19, 26-27)

[	 ] [	 ]Pastoral	
de	la	salut

Família	i	Vida
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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

Dr. Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 640 63 50
www.pssjd.org

Comité de Ética Asistencial
Germanes Hospitalàries Benito Menni
Dr. Antoni Pujadas, 38
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 652 99 99
www.hospitalbenitomenni.org

Comité de Ética Asistencial
Germanes Hospitalàries
Hospital Sagrat Cor
Av. Comte de Llobregat, 117
08760 Martorell
Tel.: 93 775 22 00
www.hospitalsagratcormartorell.org

Comité de Ética en Intervención Social
(para la acción social de toda la Provincia)
Dr. Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 652 47 90
ceis@ohsjd.es

Iniciativas que fomentan el cuidado y 
formación pastoral de la familia y el sacra-
mento del matrimonio:

Delegación Diocesana de Familia i Vida
Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel.: 93 632 76 30
familia@bisbatsantfeliu.cat
www.bisbatsantfeliu.cat/delegacions.

php?id=73

Encuentros “Diàleg en Família”
Boletín de la Delegación
“Llibre de la Família”

2.- Actuaciones de la Diócesis de Sant 
Feliu de Llobregat:

Dentro de la Delegación Diocesana de 
Familia y Vida, contamos con la Sección 
de la Vida, comisión compuesta, entre 
otros profesionales, por una abogada, tres 
médicos, una profesora y un licenciado en 
ciencias políticas.

www.bisbatsantfeliu.cat/delegacions.
php?id=274

Proyecto Raquel
(Atención a mujeres y hombres despu-

és de un aborto)
Delegación Diocesana de Familia i Vida
Tel.: 629 803 276
projecteraquel@bisbatsantfeliu.cat
www.proyecto-raquel.com
ONE OF US Difusión de la Iniciativa Ciu-

dadana Europea “UNO DE NOSOTROS”, a 
las Parroquias, Comunidades y laicos de la 
diócesis.

Iniciativas orientadas a la promoción de 
la formación según la bioética:

INSTITUTO BORJA DE BIOÉTICA
Santa Rosa, 6
08950 Esplugues de Llobregat
Tel.: 93 600 61 06
bioetica@ibb.hsjdbcn.org
www.ibbioetica.org

CEIC – Comité Ético de 
Investigación Clínica
Fundació Sant Joan de Déu
Santa Rosa, 39-57, 4ª Planta
08950 Esplugues de Llobregat
Tel.: 93 600 97 51
ceic@fsjd.org

Comité de Ética Asistencial
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
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Ficha elaborada por cuatro de las dele-
gaciones diocesanas:

“PROJECTE EDUCATIU:
LA PASTORAL JUVENIL I FAMILIAR.
L’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL.”

La difusión de las diferentes activida-
des, se realiza a través de las diferentes 
páginas webs indicadas, por correo elec-
trónico, por la valija interna a Parroquias 
y Comunidades, en encuentros y celebra-
ciones y también mediante boletines y pu-
blicaciones.

Quedamos a su disposición para cual-
quier duda o aclaración, o en caso de ser 
necesario, para ampliar la información fa-
cilitada.

Reciba un afectuoso saludo en Cristo,

Josep	Maria	Guardiola	y	Dolors	Ripollès
Delegados	de	Familia	y	Vida

Carta	del	delegat	als	rectors,	vicaris	i	dia-
ques,	i	als	superiors/res	dels	Instituts	de	
Vida	Consagrada	

Sant Feliu de Llobregat, 7-5-2018

Benvolguts/des,
El proper diumenge dia 27 de maig, so-

lemnitat de la Santíssima Trinitat, se cele-
brarà la Jornada “Pro Orantibus”, dedica-
da a aquells homes i dones que han optat 
dins l’Església per la vida contemplativa. 

El lema d’aquest any és “Només vull 
que el mireu a Ell“, és la invitació que la 
gran santa contemplativa, Teresa de Jesús, 
fa a tots nosaltres, en ocasió de l’Any Ju-
bilar Teresià que tindrà lloc a Àvila aquest 
2018. Qui millor que “la santa andariega”, 
peregrina pels camins de l’esperit, per in-
dicar-nos la necessitat de contemplar Je-
sús! 

En aquesta Jornada l’Església convida 
tots els creients a prendre consciència de 
la valuosa aportació que realitzen aques-
tes comunitats a la vida de l’Església i de 
la mateixa societat. El seu testimoni vol 
encoratjar tothom a caminar en el silenci 
per poder trobar Déu i alimentar el treball 
que realitza esdevenint també contempla-
tiu en la vida i en el món. 

Així mateix, és ocasió per expressar una 
acció de gràcies, i el recolzament als ho-

[	 ]Vida
consagrada
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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

mes i dones que mantenen viu l’ideal reli-
giós de la vida contemplativa.

Celebrem amb sincer agraïment aquest 
diumenge de la Santa Trinitat beneint el 
Senyor per la vocació consagrada con-
templativa, i demanem per tants germans 
i germanes nostres que viuen, treballen i 
preguen en els monestirs.

Que Santa Maria, que en el Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat la invoquem sota 
l’advocació de Montserrat, ens ajudi a 
comprendre i a viure amb els monjos i 
monges de vida contemplativa que “no-
més vull que el mireu a Ell”.

Amb tot l’afecte i agraïment.

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

Carta	del	delegat	sobre	la	Memòria	de	la	
Benaurada	Verge	Maria,	Mare	de	l’Esglé-
sia	

Sant Feliu de Llobregat, 1-5-2018

Benvolguts,
Amb data 11 de febrer de 2018, la Con-

gregació per al Culte Diví i la Disciplina 
dels Sagraments va establir, per decisió 
del papa Francesc, que el dilluns després 
de Pentecosta se celebri com a Memòria 
Obligatòria a tota l’Església “la Benaurada 
Verge Maria, Mare de l’Església”.

Aquesta Memòria té textos propis tant 
a la Missa com a la Litúrgia de les Hores. 
Pel que fa a la Missa, els textos eucològics 
es prenen de la Missa Votiva de la Benau-
rada Verge Maria, Mare de l’Església, que 
ja tenim en el nostre missal; i els textos 
bíblics han estat triats entre els propis de 
les Misses de la Mare de Déu del Lecciona-
ri Santoral. Pel que fa a la Litúrgia de les 
Hores, s’han elaborat textos propis (elo-
gi, himnes, 2ª lectura de l’Ofici, antífones 
i responsoris, mentre que l’oració és la 
mateixa de la missa); la resta es pren del 
Comú de la Mare de Déu.

Adjuntem a continuació el text del De-
cret on s’explica el sentit i les motivacions 
d’aquesta Memòria. I també els textos 
propis en català, traduïts per la Comissió 

[	 ]Pastoral	
sacramental	i	
Litúrgia
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Ministeri	de	lectorat	

El passat 10 de maig al vespre, els semi-
naristes: Sergio Adán Delgado, Alfonso 
de Alarcón Santaeularia, Íñigo de Alfonso 
Mustienes, [...] Pau Manent Bistué, 

Alberto Para Martínez i Álvaro Trius Béjar, 
de l’Arquebisbat de Barcelona, i Joan 
Francesc Cortès i Ribot i Samuel Gutiérrez 
Aparcero, del Bisbat de Sant Feliu, van 
rebre el ministeri de lectorat en el marc 
d’una celebració eucarística molt 
participada, presidida pel bisbe auxiliar 
de Barcelona, Sergi Gordo, a la capella del 
Seminari Conciliar de Barcelona. 

Interdiocesana de Litúrgia, que són encara 
provisionals ja que manca l’aprovació per 
part de la Congregació. Els enviem, tanma-
teix, perquè es puguin utilitzar el proper 
dia 21 de maig. A l’aplicació per al telèfon 
mòbil de la Litúrgia de les Hores també 
apareixeran ja aquests textos. En castellà 
“la Comisión Episcopal de Liturgia” no ha 
traduït encara els textos, tot i que els de 
la missa es poden trobar, com hem dit, al 
missal i al leccionari.

Xavier	Aymerich,	delegat

[	 ]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

Després d’una pregària davant el venerat 
Sant Crist es començà la reunió.

Es va informar sobre la trobada de Res-
ponsables de Santuaris de Catalunya i les 
Illes que se celebrà al mes de març al San-
tuari de la Cova de Sant Ignasi a Manresa i, 
a nivell de l’Estat Espanyol, del Encuentro 
que tingué lloc a Sevilla a finals de maig.

En la reunió es va parlar de fomentar la 
presència d’un agent de pastoral que po-
gués ajudar els visitants a fer una experièn-
cia de pregària a través d’un acte religiós 
senzill (Àngelus, el cant de la Salve o una 
altre oració) en què la gent pugués sentir 
d’una manera significativa que es prega 
per ells. (sentint els seus noms i intencions, 
encenent un ciri, posant unes flors etc.) 

Va sorgir la proposta de poder fer, en 
els diversos santuaris, un dia a l’any de 
recés-convivència-formació per a aquests 
agents pastorals.

També es considerà el fet que, si no 
es pot tenir el santuari sempre obert, al-
menys que es pugui fer de manera que des 
de fora el visitant vegi l’interior, conegui la 
seva història i pugui deixar una pregària, 
encendre una llum votiva...

S’inicià el projecte de fer presents en la 
pàgina web del bisbat els diversos santu-
aris de manera que es pogués considerar 
com una ruta cultural i de pregària. També 
es farà més endavant un fulletó divulgatiu 
que tingui en compte, a més del caràcter 
cultural o gastronòmic dels llocs, el fet 
singular religiós que els constitueix com 
a santuari, així com les diferents celebra-
cions de la fe i de devoció popular que hi 
tenen lloc al llarg de l’any.

La Trobada s’acabà amb la sobretaula 
de l’àpat amb què generosament ens ob-
sequià el rector del Santuari, Mn. Ramon 
Bosch.

I	Trobada	 de	 Responsables	 de	 Santuaris	
de	la	Diòcesi	de	Sant	Feliu	de	Llobregat	al	
Santuari	de	Piera

El dijous 21 de juny ha tingut lloc a Piera 
una Primera Trobada de Responsables de 
Santuaris del Bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat. Hi assistiren, Mn. Ramon Maria 
Bosch Vendrell, Rector de la Parròquia i 
Degà i Rector del Santuari del Sant Crist, 
Mn. Joan Manel Serra i Oller, Responsable 
de l’Ermita de la Mare de Déu de la Salut, 
de Santa Eulàlia del Papiol; Mn. Jaume 
Sedó responsable de l’Ermita de la Mare 
de Déu de la Salut, de Sant Feliu de Llo-
bregat; Mn. Genís Sans i Martínez, respon-
sable del Santuari de la Mare de Deu de 
Foix; Mn. Valentí Alonso i Roig, Responsa-
ble del Santuari de la Mare de Déu de Pe-
nyafel, i com a Delegat del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat de Santuaris, Turisme i 
Peregrinacions que convocava la Trobada, 
el P. Joan M. Mayol i Fàbregas, Rector del 
Santuari de la Mare de Déu de Montserrat. 
No hi va poder assistir Mn. Bernat Marto-
rell, Responsable de l’Ermita de la Salut de 
Collbató, que també havia estat convocat.

El motiu que ens aplegà era conèixer 
més de prop la realitat d’aquest nou san-
tuari del Sant Crist i, a partir d’aquí, com-
partir les diferents realitats pastorals en 
què treballen cadascun dels participants. 

[	 ]Pastoral	de	
santuaris,	
peregrinacions	i	
turisme
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Trobada	de	final	de	curs	de	Vida	Creixent	

El dimarts 5 de juny, a la tarda, va tenir lloc 
a la Casa de l’Església una reunió conjunta 
dels grups d’aquest moviment per a cloure 
el curs, amb la participació nombrosa de 
membres i simpatitzants. La trobada va 
començar amb una pregària a la llum de 
la Paraula de Déu, celebrada a la capella 
de la Casa i conduïda per Mn. Xavier Ribas, 
consiliari de Vida Creixent. A continuació, 
el coordinador, Cristóbal Macías, desta-
cant la figura de l’animador de grup, va 
fer menció del compromís dels membres 
del moviment, com a homes i dones jubi-
lats del món laboral, però no de la vida. 
Va informar també d’una cita rellevant per 
al proper curs: la celebració de la trobada 
dels grups de Vida Creixent de totes les di-
òcesis amb seu a Catalunya, al territori del 
Bisbat de Sant Feliu, que s’encarregarà de 
l’organització i acollida dels participants. 
Com a última cosa, un piscolabis al men-
jador de la Casa va estrènyer els llaços de 
germanor entre tots els assistents.

[	 ]Evangelització	i	
Apostolat	Seglar
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seva participació.
Restem a la vostra disposició en tot allò 

que us puguem ajudar i servir en l’àmbit 
catequètic.

Cordialment us saludem,

Mn.	Enric	Termes,	
Delegat	diocesà	de	Barcelona

Sra.	M.	Isabel	Campmany,	
Delegada	diocesana	de	Sant	Feliu	de	Llobregat	

Mn.	Santiago	Collell,	
Delegat	diocesà	de	Terrassa

Carta	 de	 les	 delegacions	 de	 catequesi	
convocant	a	la	setmana	catequètica
	
Barcelona, 29-5-2018 

A l’atenció dels Rectors i Preveres respon-
sables de la catequesi,

Benvolguts,
Amb aquestes ratlles us adjuntem el 

programa de la Setmana Catequètica 
2018, iniciativa de formació per als cate-
quistes, que organitzem conjuntament 
les Delegacions diocesanes de Catequesi 
de la Província Eclesiàstica de Barcelona, 
i que tindrà lloc, si Déu vol, del 9 al 13 del 
proper mes de juliol, a l’edifici del Semina-
ri Conciliar de Barcelona.

Aquesta vegada els cursets es concen-
tren en dos torns a la tarda. Cada curset té 
una durada de deu hores, amb dues hores 
diàries de dilluns a divendres. El/la cate-
quista en pot realitzar un o dos.

Tots coneixem prou bé la necessitat i 
el valor de la formació, com també poder 
compartir experiències i dificultats amb 
altres, animar-se mútuament, etc. Per tot 
això us agrairem que informeu d’aques-
ta oferta formativa als catequistes de la 
vostra parròquia o centre catequètic i els 
animeu a participar-hi, i, si és el cas, aju-

[	 ]Província	
Eclesiàstica	
de	Barcelona
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Terrassa i Interdiocesà) i dels seminaristes 
de tot Catalunya, va comentar el capítol 
14 de l’Evangeli de Joan en forma de lec-
tio	divina i, seguidament, els seminaristes 
van poder preguntar al cardenal diverses 
qüestions.

La celebració de l’Eucaristia i el res de 
Vespres va concloure la important jornada 
de formació sacerdotal i dels seminaristes 
de Catalunya amb la presència i el testimo-
ni de l’Arquebisbe de Lió.

Comunicat	de	la	reunió	n.	226	

Tarragona, 16-5-2018

Els dies 15 i 16 de maig de 2018 ha tingut 
lloc la reunió n. 226 de la Conferència Epis-
copal Tarraconense (CET), al Santuari de la 
Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La re-
unió ha estat presidida per Mons. Jaume 
Pujol, arquebisbe de Tarragona.

1. Els bisbes han rebut el Sr. Dani Font 
i Mn. Josep Maria Riba, que els han pre-
sentat la memòria anual de les activitats 
portades a terme per Catalonia Sacra i el 
balanç econòmic del 2017. També els han 
presentat les activitats que s’estan realit-
zant durant l’any 2018 i el corresponent 
pressupost que els bisbes han aprovat pel 
que fa a la difusió del patrimoni sacre de 
les Diòcesis de la CET.

2. El Sr. Francesc Roig, president de Cà-
ritas Catalunya, que és l’òrgan de coordi-
nació de les deu Càritas Diocesanes amb 
seu a Catalunya, ha presentat als bisbes 
diverses iniciatives que es porten a terme 
per orientar, coordinar i realitzar l’acció so-
cial i caritativa de l’Església.

3. Els bisbes també han atès la visita de 
Mn. Josep Maria Romaguera, president del 
Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) i la Sra. 

Trobada	 del	 cardenal	 Barbarin	 amb	 pre-
veres	joves	i	seminaristes

El dia 8 de maig, a la Casa d’Espiritualitat 
Maria Immaculada de Tiana, va tenir lloc 
una trobada del cardenal Philippe Barba-
rin, arquebisbe de Lió, amb un grup nom-
brós de preveres ordenats en els darrers 
anys, convidat per l’arquebisbe de Barce-
lona, Mons. Joan Josep Omella, i amb l’as-
sistència de Mons. Jaume Pujol, Arquebis-
be de Tarragona, Mons. Joan-Enric Vives, 
Arquebisbe d’Urgell, Mons. Romà Casano-
va, Bisbe de Vic, Mons. Salvador Cristau i 
Mons. Antoni Vadell, Bisbes auxiliars de 
Terrassa i Barcelona, respectivament.

El cardenal Barbarin va fer una exposi-
ció sobre el treball pastoral del prevere a 
la llum de l’exhortació apostòlica Evangelii	
gaudium amb moltes referències a la seva 
experiència com a pastor d’una gran i plu-
ral metròpoli.

Un treball per grups i un diàleg obert fe-
cund amb el cardenal Barbarin va conclou-
re la Jornada amb els preveres.

Posteriorment, al vespre d’aquest ma-
teix dia, al Seminari Conciliar de Barcelo-
na, el cardenal Barbarin, amb la presència 
dels Bisbes de Barcelona, Urgell i Auxiliars 
de Terrassa i de Barcelona, i dels Rectors 
dels Seminaris de Catalunya (Barcelona,   

[	 ]Conferència	
Episcopal	
Tarraconense
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1 l’arquebisbat de Barcelona i delegat epis-

copal a JiP.
Han exposat un detallat informe sobre 

la realitat i les activitats de Justícia i Pau 
a Catalunya centrades especialment en la 
promoció i defensa dels drets humans de 
les persones i els pobles, la justícia social, 
la pau i el desarmament, la solidaritat i la 
protecció del medi ambient; així com tam-
bé les dificultats i els reptes actuals que 
treballen sempre inspirats en la doctrina 
social de l’Església.

6. Mons. Francesc Pardo, responsable 
de l’acompanyament del Secretariat In-
terdiocesà de Joventut (SIJ), ha informat 
dels últims preparatius de l’Aplec de l’Es-
perit 2018, que se celebrarà a la diòcesi 
de Tortosa el proper cap de setmana i que 
ja compta amb més de 1.000 adolescents 
i joves inscrits. El dissabte 19 de maig les 
diverses activitats, concerts i la celebració 
de l’Eucaristia seran a la ciutat de Tortosa i 
el diumenge dia 20 l’Aplec es traslladarà a 
Sant Carles de la Ràpita.

7. Els bisbes han visitat el centre que el 
Centre Català de Solidaritat (CECAS) té a 
Tarragona. És tracta d’una comunitat tera-
pèutica per a dones que volen superar la 
drogoaddicció i hi reben seguiment mèdic, 
psicològic i social individualitzat; també 
realitzen activitats ocupacionals, formati-
ves i de lleure. Han estat rebuts pel Sr. Fre-
deric Bayer, administrador del Patronat, i 
altres treballadors del centre. Han pogut 
visitar les instal·lacions i les reformes que 
s’hi estan fent, així com també conèixer i 
conversar amb les residents.

8. Els bisbes s’han fet ressò de la pre-
paració dels 800 anys de la fundació de la 
Confraria de la Mare de Déu de Montser-
rat, el 2023 i, atenent la petició del Rector 
del Santuari, P. Joan M. Mayol, encoratgen 

Maria Àngels Termes, directora de la nova 
revista Galilea.153 que els han presentat 
el treball que realitzen i els projectes de 
futur.

El CPL, que és una associació pública 
de fidels, va néixer l’any 1958 en la tradi-
ció de la renovació litúrgica que vivien les 
diòcesis catalanes. Durant aquests sei-
xanta anys d’existència el CPL ha portat a 
terme un meritori treball d’assessorament 
litúrgic, recerca i estudi, així com també 
d’edició de llibres i revistes. Actualment, 
són quatre les revistes que editen: Phase, 
Missa Dominical, Liturgia y Espiritualidad i 
la nova Galilea.153. Editen també set col-
leccions de llibres i els Cantorals per les 
celebracions. Per encàrrec de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense, el CPL edita 
cada any el Calendari Litúrgic i els volums 
de la Litúrgia de les Hores en català.

4. Així mateix, han rebut l’ecònom de 
l’Arquebisbat de Tarragona, Sr. Daniel 
Sobradillo, que ha exposat diverses qües-
tions sobre la memòria d’activitats a ni-
vell de les diòcesis de Catalunya, el camí 
d’autofinançament de l’Església, i el pla de 
transparència. Mons. Francesc Pardo, que 
ja és membre del Consell d’Economia de la 
Conferència Episcopal Espanyola, ha rebut 
l’encàrrec dels bisbes de vetllar la coordi-
nació de les reunions interdiocesanes de 
responsables d’economia de la Tarraco-
nense.

5. En ocasió del cinquantè aniversari de 
la constitució de Justícia i Pau (JiP) a l’ar-
xidiòcesi de Barcelona, s’han fet presents 
a la reunió el Sr. Eduard Ibáñez, director 
de JiP; el Sr. Eudald Vendrell, president de 
JiP de Barcelona, el Sr. Francesc Escobar, 
president de JiP de Tarragona; la Sra. Ma-
ria Bargalló, vicepresidenta de JiP de Bar-
celona i Mn. Josep Maria Fisa, prevere de 
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joves catòlics de les deu diòcesis amb seu 
a Catalunya i Mallorca.

Riure i plorar, cridar i saltar, ballar i pre-
gar. Tot això s’ha donat en poques hores 
a l’Aplec de l’Esperit. Amb la música com 
a protagonista, dissabte al matí al parc 
de Teodor González, i al vespre, amb els 
concerts de lloança de Worship Central i 
Worship.cat. Els joves no s’han parat de 
moure i de buscar Déu en tot aquest cap 
de setmana, escoltant testimonis de fe a 
Tortosa i renovant les promeses del bap-
tisme a Sant Carles de la Ràpita.

El lema de l’Aplec de l’Esperit 2018, Crist 
és la vida, està “inspirat en el riu Ebre que 
passa per aquesta ciutat”, apuntava l’ar-
quebisbe de Tarragona i president de la 
Conferència Episcopal Tarraconense (CET), 
Jaume Pujol, a la seva carta dominical. “De 
la mateixa manera que l’aigua del riu ge-
nera vida pels llocs per on passa, creiem 
que Crist ha de vertebrar i donar vida als 
joves de les nostres diòcesis”.

Tortosa ha estat la diòcesi amfitriona 
d’aquest 12è Aplec de l’Esperit: “És una 
alegria poder acollir-vos a tots els joves 
dels altres bisbats de Catalunya“ –va afir-
mar Enric Benavent, bisbe de Tortosa, en 
l’acte d’acollida al Parc Teodor González– 
“És per a nosaltres la primera vegada que 
celebrem l’Aplec: És un repte, però sobre-
tot una il·lusió.

Benavent ha volgut destacar la partici-
pació de 200 voluntaris tortosins en l’or-
ganització de l’Aplec i la immensa ajuda 
que això suposa per unir els joves de la 
seva diòcesi i també els de tot Catalunya: 
“Ens ajuda a conèixer els joves de tots els 
bisbats, a compartir un dia la nostra fe, i 
això penso que per als joves és important, 
perquè aquestes trobades els descobrei-
xen a molts d’ells que no estan sols”.

els confrares a reactivar la seva vitalitat re-
novant els vincles que al llarg de la història 
tants fidels han establert amb Montserrat 
per mitjà de l’estima i la devoció a la Mare 
de Déu i al que representa per a la fe cristi-
ana a Casa Nostra.

9. Els bisbes han tractat també diverses 
qüestions relatives a la catequesi, l’apos-
tolat seglar i la formació permanent dels 
preveres.

10. Els bisbes veuen amb preocupació 
algunes recents iniciatives legislatives 
en relació a l’eutanàsia i el suïcidi assis-
tit, i recorden el compromís de l’Església 
en favor de la vida, sobretot de les per-
sones en situacions d’especial vulnera-
bilitat, que en paraules ben recents del 
papa Francesc «ha de ser clara, ferma 
i apassionada». Així mateix, expressen 
que l’Església demana mitigar el dolor i 
el sofriment mitjançant cures pal·liatives 
i l’acompanyament als malalts i als qui en 
tenen cura, i legislar en favor de bones 
mesures socials que permetin una millor 
atenció als malalts.

11. Finalment, els bisbes feliciten el 
Molt Honorable Sr. Joaquim Torra i Pla per 
la seva elecció com a President de la Ge-
neralitat de Catalunya i desitgen que en 
aquests moments especialment delicats 
governi amb justícia i encert, cercant sem-
pre el bé comú i la concòrdia de tots els 
catalans, així com el diàleg amb les altres 
institucions de l’Estat.

Ressò	de	l’Aplec	de	l’Esperit	2018	

Barcelona, 21-5-2018

El 19 i 20 de maig de 2018, cap de setma-
na de Pentecosta, es va celebrar a Tortosa 
i Sant Carles de la Ràpita una trobada de 
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1 dirigir cap al parc de la Universitat Rovira i 

Virgili. Allà van anar a trobar cinc pous que 
contenen diferents aigües, com l’aigua de 
la llibertat, del poder o de la imatge. Joves 
disfressats de personatges famosos com 
El llop de Wall Street, Kim Jong Un o una 
youtuber famosa els animaven a beure 
d’aquesta aigua, a partir de jocs i de molt 
d’humor. Al final uns joves van donar el 
seu testimoni de com ells van beure d’un 
dels pous i no van ser feliços. El drama Li-
fehouse everything i les paraules del bisbe 
Antoni Vadell recordant que Jesús té set 
d’ells van cloure aquella tarda.

Mentrestant, els universitaris havien fet 
una gimcana per la ciutat, abans d’arribar 
a diversos punts de la ciutat on van poder 
escoltar i fer preguntes a testimonis que 
van explicar-los com van descobrir quina 
era la seva vocació.

Eucaristia de l’Aplec de l’Esperit
Dissabte a la tarda la Catedral de Torto-

sa es va omplir de joves. Tants, que alguns 
van seguir la Missa asseguts a terra. Tam-
bé molts adults van voler compartir amb 
els joves aquesta Eucaristia, presidida per 
l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, 
i concelebrada per tots els bisbes de les 
diòcesis amb seu a Catalunya i Balears, a 
excepció, per raons de salut, del bisbe de 
Sant Feliu, Agustí Cortés.

Durant l’homilia, l’arquebisbe de Tar-
ragona, Jaume Pujol, va plantejar als jo-
ves quatre preguntes: “De què teniu set, 
estimats joves? Teniu set de ser feliços? 
Teniu set de posar el vostre gra de sorra 
en aquest món? Teniu set, de veritat, de 
seguir Jesús? Teniu set de sentir-vos esti-
mats com mai ningú us ha estimat, o es-
timar d’una manera incondicional, sense 
reserves, sense pretensions i dobles inten-

En la mateixa línia s’expressava Fran-
cesc Pardo, bisbe de Girona i responsable 
de la Pastoral de Joventut de la CET: “És un 
estímul important, sobretot per aquests 
nois i noies que són de pobles, que es tro-
ben a vegades molt sols, en petits grups, 
que les parròquies estan d’alguna mane-
ra envellides... Adonar-se que hi ha molts 
joves que creuen en Jesús com ells, de la 
seva edat, que participen de les seves in-
quietuds, i de les seves aficions... Això és 
coratge i ànims per a ells”.

Dissabte a Tortosa
Durant el matí els joves van anar arri-

bant al Parc de Teodor González. Allà els 
esperava la música de DJ NIRA, que els va 
fer ballar des del primer instant. Tot seguit 
l’Associació Cultural 4més1 i els Gaiters de 
l’Aguilot els van fer ballar danses tradicio-
nals, i van veure l’espectacle del Mag Cesc 
Vives.

L’acte de benvinguda va començar de 
forma oficial amb l’espectacle dels aban-
derats de la Festa del Renaixement, que 
es celebra a Tortosa cada mes de juliol. 
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, va donar la 
benvinguda als joves: “Ens hem implicat 
moltíssim, perquè considerem que és un 
esdeveniment molt important per a la ciu-
tat. Hem volgut mostrar què és la ciutat de 
Tortosa a tots els qui han vingut de fora i 
els hem ensenyat part de la nostra cultu-
ra”. El matí es va cloure amb el drama “El 
bar de Sicar”, inspirat en la història de la 
samaritana que buscava saciar la seva set 
de felicitat bevent dels pous que el món li 
oferia, i amb tots els joves cantant plegats 
l’himne de l’Aplec, composat pel grup de 
música cristiana Canta la teva fe.

A la tarda els 700 adolescents es van 
separar dels grups d’universitaris, i es van 
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de Joventut, Bruno Bérchez, es va cloure 
l’Aplec. Una mascletà i l’himne de l’Aplec, 
Crist és la vida, van posar punt i final a 
aquest 12è Aplec de l’Esperit.

Valoracions dels joves
Els joves han sortit molt entusiasmats 

d’aquest Aplec de l’Esperit i ho han com-
partit amb l’organització. Aquí us deixem 
una mostra de tres missatges:

Marta Cabrera, jove de 18 anys i de la 
Parròquia de Sant Joan de Valls, va expli-
car com va viure la jornada de l’Aplec de 
dissabte: “Ho he rebut amb molt d’amor, 
la veritat, no pensava que fos això. I real-
ment, soc una persona que he tingut molts 
dubtes, i ara mateix estic començant a cen-
trar-me i m’està  servint molt, la veritat”.

Elena Canals, de 21 anys i provinent del 
Bisbat de Mallorca, va escriure per Insta-
gram: “M’ha agradat moltíssim l’Aplec. Per 
al pròxim hi seré segur. Molts ànims i con-
tinueu fent això per nosaltres els joves, a 
poc a poc n’hi haurà més”.

Nadia Espinoza, de 18 anys i de la Par-
ròquia de Sant Esteve de Granollers, va 
agrair també amb un missatge l’experièn-
cia: “Mil gràcies per aquest APLEC DE L’ES-
PERIT 2018! Una experiència intensa, molt 
viscuda, entranyable, familiar, acollidora... 
Me’n torno a casa molt renovada, estimo 
més a Déu... Que perduri sempre! Ens ve-
iem al pròxim Aplec de l’Esperit!”.

cions? Doncs, no ho dubteu, deixeu-vos 
estimar per Jesús, obriu-li el cor, obriu-li la 
vida i deixeu que el seu esperit, l’Esperit 
Sant, que avui estem esperant, faci mera-
velles amb vosaltres. Si ho feu, no us en 
penedireu mai”.

“Cantarem i lloarem a Déu junts!”
Així es va presentar una de les millors 

bandes de música cristiana de lloança del 
món, el grup britànic Worship Central, au-
tèntica estrella de la nit de l’Aplec de l’Es-
perit, a la zona de concerts del Seminari 
de Tortosa. Els joves van seguir i cantar 
les lletres de les cançons de lloança a Déu 
amb una pantalla situada al darrera de 
l’escenari. “Penseu en una persona que 
vulgueu que tingui Déu, i pregueu per ella 
en aquest moment”, va proposar en un 
moment del concert el cantant, Luke Helle-
bronth. Oració, ball i cant es van anar al-
ternant naturalment al concert, que va ser 
precedit per una sessió de música disco 
de DJ Nira, i que va acabar amb una esto-
na d’adoració al Santíssim, acompanyada 
musicalment per Worship.cat, que va clou-
re amb tots els joves saltant al ritme de la 
cançó Et seguiré.

Diumenge a Sant Carles de la Ràpita
Diumenge els joves es van traslladar 

al Passeig marítim de Sant Carles de la 
Ràpita. L’arquebisbe de Barcelona, el car-
denal Joan Josep Omella, va presidir una 
celebració en què el delegat de joventut 
del Bisbat de Solsona, Marc Trulls, va fer 
la catequesi.

Els joves van renovar les promeses 
baptismals al Parc del Garbí. Amb els par-
laments del bisbe de Girona, Francesc Par-
do, del bisbe de Tortosa, Enric Benavent, 
i del director del Secretariat Interdiocesà 
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to” (Spe	Salvi, 3).
Ante las diversas iniciativas legislativas 

presentadas en el Congreso de los Diputa-
dos sobre la eutanasia y el suicidio asisti-
do, debemos recordar que la eutanasia en 
sentido verdadero y propio se debe enten-
der como una acción u omisión que por su 
naturaleza y en la intención causa la muer-
te, con el fin de eliminar cualquier dolor. La 
Iglesia siempre ha considerado la eutana-
sia como un mal moral y un atentado a la 
dignidad de la persona. San Juan Pablo II 
afirmaba que “de acuerdo con el Magiste-
rio de mis predecesores y en comunión con 
los obispos de la Iglesia católica, confirmo 
que la eutanasia es una grave violación de 
la Ley de Dios, en cuanto eliminación deli-
berada y moralmente inaceptable de una 
persona humana.” (Evangelium	Vitae, 65).

La proposición de ley defiende una ab-
solutización del principio de autonomía 
y de la pura subjetividad como criterios 
fundamentales de la decisión. A este res-
pecto, es necesario señalar que nadie es 
dueño absoluto de la vida. No existe un 
derecho a disponer arbitrariamente de la 
propia vida. Las decisiones terapéuticas 
tienen su raíz en los conocimientos de la 
Medicina basada en la evidencia.

Por otro lado, no es posible entender la 
eutanasia y el suicidio asistido como algo 
que se refiera exclusivamente a la autono-
mía del individuo, ya que tales acciones 
implican la participación de otros, en este 
caso, del personal sanitario. Ya el juramen-
to hipocrático afirma: “no daré ninguna 
droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni 
sugeriré un tal uso”. La eutanasia es ajena 
al ejercicio de la Medicina y a las profesio-
nes sanitarias, que siempre se rigen por el 
axioma de “curar, al menos aliviar y siem-

Nota	de	la	Subcomisión	Episcopal	de	Fa-
milia	y	Vida	ante	las	iniciativas	legislati-
vas	sobre	la	eutanasia	y	el	suicidio	asis-
tido

Madrid, 21-5-2018

El mandamiento “no matarás” se encuen-
tra en el fundamento de toda ética verda-
deramente humana y, de modo particular, 
en la tradición cristiana. “Explícitamente, 
el precepto «no matarás» tiene un fuerte 
contenido negativo: indica el límite que 
nunca puede ser transgredido. Implícita-
mente, sin embargo, conduce a una ac-
titud positiva de respeto absoluto por la 
vida, ayudando a promoverla y a progresar 
por el camino del amor que se da, acoge y 
sirve.” (Evangelium	Vitae, 54).

La eutanasia y el suicidio asistido son 
presentados hoy por algunos como res-
puestas viables y aceptables al problema 
del dolor y del sufrimiento. Como afirma 
Benedicto XVI, “es cierto que debemos 
hacer todo lo posible para superar el su-
frimiento, pero extirparlo del mundo por 
completo no está en nuestras manos, sim-
plemente porque no podemos despren-
dernos de nuestra limitación, y porque 
ninguno de nosotros es capaz de eliminar 
el poder del mal, de la culpa, que –lo ve-

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

los problemas y las dificultades personales 
y familiares que se suelen presentar en los 
últimos momentos de la vida. El tratamien-
to del dolor y el abordaje del sufrimiento, el 
control de efectos secundarios y colatera-
les, la mejora de la calidad de vida y de la 
autonomía del paciente, la ayuda a las fami-
lias en estas situaciones, el morir en compa-
ñía de los seres queridos, con la asistencia 
espiritual y sacramental, y otros muchos as-
pectos importantes, son los elementos rei-
teradamente demandados. Y estos elemen-
tos son precisamente los que configuran lo 
que conocemos como cuidados paliativos. 
Es llamativo que se quiera proponer una 
ley de eutanasia cuando no se ha legislado 
a nivel estatal sobre la instauración de los 
cuidados paliativos, así como la necesaria 
formación reglada de esta disciplina de al-
tísimo valor científico y ético en el ámbito 
universitario y sanitario. Son precisamente 
estos cuidados los que son demandados 
ampliamente por la sociedad y por los pro-
fesionales sanitarios en particular.

Todo ser humano es un don que refle-
ja el rostro de Dios y que merece acogida, 
protección, respeto y amor. “Cada vez que 
lo hicisteis con uno de estos mis herma-
nos más pequeños, conmigo lo hicisteis” 
(Mt 25, 40). Es lo que el Papa Francisco ha 
denominado “el gran protocolo” (Gaudete	
et	exultate, 95). En este mes de mayo nos 
acogemos al cuidado materno de la Virgen 
María, salud de los enfermos.

+	Mario	Iceta	Gabicagogeascoa,	
obispo	de	Bilbao	y	presidente

+	Francisco	Gil	Hellín,	
arzobispo	emérito	de	Burgos

+	Juan	Antonio	Reig	Pla,	
obispo	de	Alcalá	de	Henares

+	José	Mazuelos	Pérez	,	obispo	de	Asidonia-Jerez
+	Juan	Antonio	Aznárez	Cobo,	

obispo	auxiliar	de	Pamplona	y	Tudela

pre acompañar y consolar”. El artículo 36.3 
del Código de Ética y Deontología Médica 
de la Organización Médica Colegial españo-
la afirma que “el médico nunca provocará 
intencionadamente la muerte de ningún 
paciente, ni siquiera en caso de petición ex-
presa por parte de éste”. A este respecto, el 
Papa Francisco afirma: “no siempre se pue-
de garantizar la curación de la enfermedad, 
a la persona que vive debemos y podemos 
cuidarla siempre: sin acortar su vida noso-
tros mismos, pero también sin ensañarnos 
inútilmente contra su muerte. En esta línea 
se mueve la medicina paliativa que reviste 
también una gran importancia en ámbito 
cultural, esforzándose por combatir todo lo 
que hace la muerte más angustiosa y llena 
de sufrimiento, es decir, el dolor y la sole-
dad.” (Mensaje del Papa Francisco al Presi-
dente de la Academia Pontificia para la Vida 
con motivo del Encuentro Regional Europeo 
de la “World Medical Association”, Roma, 
noviembre 2017).

También es necesario reconocer que la 
eutanasia y el suicidio asistido conciernen 
al conjunto de la sociedad y sus institucio-
nes. En el pensamiento que subyace a la 
proposición de ley, el ser humano aparece 
como aislado de los demás, y la sociedad 
no es considerada como un tejido de inte-
racciones humanas, sino como mero ám-
bito en el que existe una libertad absoluta 
de los individuos encerrados en sí mismos 
sin ninguna referencia a los otros. Ante 
esta concepción, es necesario resaltar que 
el ser humano es un ser con los otros y 
para los otros. Este es el fundamento úl-
timo de la sociedad. Y en este contexto, el 
Estado tiene la obligación de proteger la 
vida de todos los ciudadanos.

Lo que realmente demandan los enfer-
mos y sus familias es la ayuda para asumir 
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gobierno, conjugando la comunión episco-
pal y la de las distintas Iglesias locales en 
España.

Aplicación en España del documento 
Cor Orans

El presidente de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada, Mons. Jesús E. 
Catalá Ibáñez, ha informado sobre la apli-
cación de la instrucción Cor Orans. Esta 
instrucción fue aprobada el pasado 15 de 
mayo por la Congregación para los Institu-
tos de Vida Consagrada y las sociedades 
de Vida Apostólica, y se refiere a la aplica-
ción de la constitución apostólica Vultum 
dei Quaerere sobre la vida contemplativa 
femenina. Entre las cuestiones que aborda 
señala las formas de gobierno en los mo-
nasterios, la asociación o federación entre 
los distintos monasterios para la ayuda 
mutua y la jurisdicción y responsabilidad 
de los obispos diocesanos sobre esta im-
portante realidad de la Iglesia. En la actua-
lidad hay 766 monasterios y 8.855 monjas.

Intervención de CONCAPA e IEME
En esta reunión de la Comisión Perma-

nente han intervenido Pedro Caballero, 
presidente de CONCAPA y Luis Ángel Pla-
za, director general del Instituto Español 
de Misiones Extranjeras (IEME).

Pedro Caballero ha informado sobre el 
estudio para la actualización de sus esta-
tutos en relación a la finalidad de la Con-
federación Católica de Padres. Se trata de 
ampliar el campo de su actividad desde el 
ámbito educativo hasta el conjunto de las 
actividades relacionadas con la familia. 
Esta ampliación es propiciada por los esta-
tutos que está estudiando la CEE para esta 
confederación católica de padres.

Nota	de	prensa	de	 la	 reunión	de	 la	245ª	
reunión	de	la	Comisión	Permanente	

Madrid, 28-6-2018

El jueves 28 de junio de 2018, el secreta-
rio general y portavoz de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), José María Gil 
Tamayo, ofrece una rueda de prensa para 
informar de los trabajos de la reunión de 
la Comisión Permanente que se celebra en 
Madrid los días 26 y 27 de junio.

Reforma de la Conferencia Episcopal 
Española

Uno de los temas del orden del día ha 
sido el estudio de una ponencia sobre la 
reforma de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Esta reforma fue propuesta con mo-
tivo de la celebración del 50 aniversario de 
la CEE, en 2016.

Partiendo de la naturaleza teológica y 
jurídica de las conferencias episcopales 
que inspiró el Vaticano II, la ponencia pre-
sentada señala los principios en los que se 
ha de inspirar su renovación, acogiendo 
los criterios del magisterio del papa Fran-
cisco. Éstos están recogidos en la exhor-
tación apostólica Evangelii gaudium, en 
la que el Papa invita a la “mística de vivir 
juntos”, experimentar la catolicidad y la 
lógica del diálogo en camino hacia una 
cultura del encuentro. Se trata de hacer 
una renovación que posibilite e impulse 
la transformación misionera de la Iglesia 
para hacerla capaz del encuentro con la 
sociedad.

Entre las aportaciones de los obispos a 
la ponencia, que seguirá su estudio en la 
próxima reunión, se insiste en facilitar aún 
más la participación efectiva de los obis-
pos en los trabajos de la CEE, y en sus dis-

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20180401_cor-orans_sp.html
http://www.concapa.org/
http://misionieme.blogspot.com/
http://misionieme.blogspot.com/
http://www.conferenciaepiscopal.es/50-de-la-conferencia-episcopal-espanola/
http://www.conferenciaepiscopal.es/50-de-la-conferencia-episcopal-espanola/
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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D o c u m e n t s

• José Ruiz Córdoba, sacerdote de la 
diócesis de Málaga, como responsa-
ble general sacerdote del movimiento 
“Misioneros de la Esperanza” (MIES).

• Benjamín Echevarría Martínez, OFM 
Cap., religioso de la archidiócesis de 
Madrid, como consiliario de la Aso-
ciación “Acción Social Empresarial” 
(ASE).

• Juan Antonio Martín Barrera, sacer-
dote de la diócesis de Cádiz y Ceuta, 
como consiliario de la “Federación de 
Scouts Católicos de Andalucía.

• Celia Carnero Méndez, laica de la dió-
cesis de Zamora, como presidenta 
general del “Movimiento de Jóvenes 
Rurales Cristianos” (MJRC).

• Teófilo Nieto Vicente, sacerdote de la 
diócesis de Zamora, como consiliario 
general del “Movimiento de Jóvenes 
Rurales Cristianos” (MJRC) de Acción 
Católica.

• Francesc Xavier Prevosti Vives, reli-
gioso de la archidiócesis de Toledo, 
como Consejero Espiritual de la Aso-
ciación “Schola Cordis Iesu”.

• Eva Fernández Mateo, laica de la ar-
chidiócesis de Santiago de Compos-
tela, como presidenta general de “Ac-
ción Católica General” (ACG).

• José Antonio Cano Cano, sacerdote 
de la diócesis de Cartagena-Murcia, 
como consiliario general de “Acción 
Católica General” (ACG).

• María Ángeles Montserrat Carrascosa 
García, laica de la archidiócesis de 
Toledo como presidenta general del 
“Movimiento Rural Cristiano” (MRC) 
de Acción Católica.

• Ángel Martín Chapinal, sacerdote de 
la diócesis de Coria-Cáceres, como 
consiliario general del “Movimiento 

El director general del Instituto Español 
de Misiones Extranjeras, Luis Ángel Plaza 
Lázaro, recientemente elegido para este car-
go ha informado a la Comisión Permanente 
sobre la actualidad de esta institución for-
mada por sacerdotes diocesanos españoles 
que trabajan en misión en otros países.

La Permanente ha aprobado el calen-
dario de reuniones de los órganos de la 
Conferencia Episcopal Española para el 
año 2019. En el capítulo económico, han 
sido aprobados los balances y liquidación 
presupuestaria del año 2017, en lo que se 
refiere al Fondo Común Interdiocesano, la 
Conferencia Episcopal Española y los órga-
nos que de ella dependen.

Proposición de Ley Orgánica de regula-
ción de la eutanasia

Los obispos miembros de la Comisión 
Permanente se adhieren a la Nota de la 
Subcomisión Episcopal de Familia y Vida 
ante las iniciativas legislativas sobre la eu-
tanasia y el suicidio asistido que se hizo 
pública el 21 de mayo, después de que el 
Congreso de los Diputados aprobase la 
admisión a trámite la citada Ley.

El pasado martes 26 de junio, el pleno 
del Congreso de los diputados aprobó la 
toma en consideración de la proposición 
de ley orgánica de regulación de la euta-
nasia, impulsada por el Grupo Socialista.

Nombramientos realizados por la Comi-
sión Permanente

La Comisión Permanente ha aprobado 
los siguientes nombramientos:

• Juan Carlos Gutiérrez Sánchez, lai-
co de la diócesis de Málaga, como 
responsable general laico del movi-
miento “Misioneros de la Esperanza” 
(MIES).

http://www.conferenciaepiscopal.es/nota-s-e-la-familia-la-defensa-la-vida-ante-las-iniciativas-legislativas-la-eutanasia-suicidio-asistido/
http://www.conferenciaepiscopal.es/nota-s-e-la-familia-la-defensa-la-vida-ante-las-iniciativas-legislativas-la-eutanasia-suicidio-asistido/
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Decreto	 sobre	 la	 celebración	 de	 la	 bien-
aventurada	 Virgen	 María,	 Madre	 de	 la	
Iglesia,	en	el	Calendario	Romano	General

La gozosa veneración otorgada a la Ma-
dre de Dios por la Iglesia en los tiem-
pos actuales, a la luz de la reflexión sobre 
el misterio de Cristo y su naturaleza pro-
pia, no podía olvidar la figura de aquella 
Mujer (cf. Gal	 4,4), la Virgen María, que 
es Madre de Cristo y, a la vez, Madre de la 
Iglesia.

Esto estaba ya de alguna manera pre-
sente en el sentir eclesial a partir de las 
palabras premonitorias de san Agustín y de 
san León Magno. El primero dice que Ma-
ría es madre de los miembros de Cristo, 
porque ha cooperado con su caridad a la 
regeneración de los fieles en la Iglesia; 
el otro, al decir que el nacimiento de la 
Cabeza es también el nacimiento del Cuer-
po, indica que María es, al mismo tiempo, 
madre de Cristo, Hijo de Dios, y madre de 
los miembros de su cuerpo místico, es 
decir, la Iglesia. Estas consideraciones de-
rivan de la maternidad divina de María y 
de su íntima unión a la obra del Redentor, 
culminada en la hora de la cruz.

En efecto, la Madre, que estaba junto a 
la cruz (cf. Jn	19, 25), aceptó el testamen-
to de amor de su Hijo y acogió a todos los 

Rural Cristiano” (MRC) de Acción Ca-
tólica.

• José Ignacio Figueroa Seco, sacerdote 
de la diócesis de Alcalá de Henares, 
como consiliario general del Movi-
miento “Vida Ascendente”.

• Concepción Santiago Alonso, laica de 
la archidiócesis de Sevilla, como Pre-
sidenta Nacional de la “Asociación de 
Caridad de San Vicente de Paúl” (AIC) 
ESPAÑA.

• Álvaro Ginel Vielva, SDB, sacerdote 
salesiano perteneciente a la Inspec-
toría Salesiana de “Santiago el Ma-
yor”, con sede en Madrid, como pre-
sidente de la Asociación Española de 
Catequetas.

• Francisco José Cortés Martínez, laico 
de la Diócesis de Jaén, como Presi-
dente de la Asociación de Biblioteca-
rios de la Iglesia (ABIE).

• Francisco Juan Martínez Rojas, sacer-
dote y Vicario General de la Diócesis 
de Jaén, como Presidente de la Aso-
ciación de Archiveros de la Iglesia 
(AAIE).

[	 ]Santa	Seu



1 9 3

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 8

1

D o c u m e n t s

de añadir la invocación de este título en 
las Letanías Lauretanas (1980) y publicó 
otros formularios en el compendio de las 
misas de la bienaventurada Virgen María 
(1986); y concedió añadir esta celebración 
en el calendario particular de algunas na-
ciones, diócesis y familias religiosas que lo 
pedían.

El Sumo Pontífice Francisco, conside-
rando atentamente que la promoción de 
esta devoción puede incrementar el 
sentido materno de la Iglesia en los 
Pastores, en los religiosos y en los fie-
les, así como la genuina piedad maria-
na, ha establecido que la memoria de la 
bienaventurada Virgen María, Madre de la 
Iglesia, sea inscrita en el Calendario Ro-
mano el lunes después de Pentecostés y 
sea celebrada cada año.

Esta celebración nos ayudará a recor-
dar que el crecimiento de la vida cristia-
na, debe fundamentarse en el misterio de 
la Cruz, en la ofrenda de Cristo en el ban-
quete eucarístico, y en la Virgen oferente, 
Madre del Redentor y de los redimidos.

Por tanto, tal memoria deberá aparecer 
en todos los Calendarios y Libros litúrgi-
cos para la celebración de la Misa y de 
la Liturgia de las Horas: los respectivos 
textos litúrgicos se adjuntan a este decre-
to y sus traducciones, aprobadas por las 
Conferencias Episcopales, serán publica-
das después de ser confirmadas por este 
Dicasterio.

Donde la celebración de la bienaven-
turada Virgen María, Madre de la Igle-
sia, ya se celebra en un día diverso con 
un grado litúrgico más elevado, según 
el derecho particular aprobado, puede se-
guir celebrándose en el futuro del mismo 
modo.

Sin que obste nada en contrario.

hombres, personificados en el discípulo 
amado, como hijos para regenerar a la 
vida divina, convirtiéndose en amorosa 
nodriza de la Iglesia que Cristo ha engen-
drado en la cruz, entregando el Espíritu. 
A su vez, en el discípulo amado, Cristo eli-
ge a todos los discípulos como herederos 
de su amor hacia la Madre, confiándosela 
para que la recibieran con afecto filial.

María, solícita guía de la Iglesia nacien-
te, inició la propia misión materna ya en 
el cenáculo, orando con los Apóstoles en 
espera de la venida del Espíritu Santo (cf. 
Hch	 1,14). Con este sentimiento, la pie-
dad cristiana ha honrado a María, en 
el curso de los siglos, con los títulos, de 
alguna manera equivalentes, de Madre 
de los discípulos, de los fieles, de los 
creyentes, de todos los que renacen en 
Cristo y también «Madre de la Iglesia», 
como aparece en textos de algunos auto-
res espirituales e incluso en el magisterio 
de Benedicto XIV y León XIII.

De todo esto resulta claro en qué se 
fundamentó el beato Pablo VI, el 21 de 
noviembre de 1964, como conclusión de 
la tercera sesión del Concilio Vaticano II, 
para declarar va la bienaventurada Vir-
gen María «Madre de la Iglesia, es decir, 
Madre de todo el pueblo de Dios, tanto 
de los fieles como de los pastores que 
la llaman Madre amorosa», y estableció 
que «de ahora en adelante la Madre 
de Dios sea honrada por todo el pueblo 
cristiano con este gratísimo título».

Por lo tanto, la Sede Apostólica, es-
pecialmente después de haber propues-
to una misa votiva en honor de la bien-
aventurada María, Madre de la Iglesia, 
con ocasión del Año Santo de la Redención 
(1975), incluida posteriormente en el Mi-
sal Romano, concedió también la facultad 
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impulsen cap endavant la vostra existèn-
cia. Ningú millor que els joves percep com 
la vida sorprèn i atrau. Viure amb alegria 
la responsabilitat pròpia davant el món és 
un gran desafiament. Conec bé les llums 
i les ombres de ser jove, i, si penso en la 
meva joventut i en la meva família, recor-
do com d’intensa era l’esperança en un 
futur millor. El fet que estiguem en aquest 
món sense una decisió nostra prèvia, ens 
fa intuir que hi ha una iniciativa que ens 
precedeix i ens crida a l’existència. Cada 
un de nosaltres està cridat a reflexionar 
sobre aquesta realitat: «Jo soc una missió 
en aquesta terra, i per això estic en aquest 
món» (exhortació apostòlica Evangelii	
gaudium, 273).

Us anunciem Jesucrist
L’Església, anunciant allò que ha re-

but de manera gratuïta (cf. Mt 10,8; Ac 
3,6), comparteix amb vosaltres, joves, el 
camí i la veritat que condueixen al sentit 
de l’existència en aquesta terra. Jesucrist, 
mort i ressuscitat per nosaltres, s’ofereix a 
la nostra llibertat i la mou a cercar, desco-
brir i anunciar aquest sentit ple i vertader. 
Benvolguts joves, no tingueu por de Crist 
ni de la seva Església. En ells es troba el 
tresor que omple d’alegria la vida. Us ho 
dic per experiència: gràcies a la fe he tro-
bat el fonament dels meus anhels i la força 
per a realitzar-los. He vist molt de sofri-
ment, molta pobresa, desfigurar el rostre 
de molts germans i germanes. Però, per a 
qui està amb Jesús, el mal és un estímul 
per estimar cada vegada més. Per amor a 
l’Evangeli, molts homes i dones, i molts 
joves, s’han lliurat generosament a si ma-
teixos, a vegades fins al martiri, al servei 
dels germans. De la creu de Jesús aprenem 

En la sede de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos, a 11 de febrero de 2018, memo-
ria de la bienaventurada Virgen María de 
Lourdes.

Robert	Card.	Sarah	Prefecto
Arthur	Roche	Arzobispo	Secretario

Missatge	del	papa	Francesc	per	a	 la	 Jor-
nada	Mundial	de	les	Missions	2018

Amb els joves, portem l’evangeli a tothom

Vaticà, 20-5-2018

Benvolguts joves, vull reflexionar amb 
vosaltres sobre la missió que Jesús ens ha 
confiat. Adreçant-me a vosaltres ho faig 
també a tots els cristians que viuen en 
l’Església l’aventura de la seva existència 
com a fills de Déu. El que m’impulsa a par-
lar a tothom, dialogant amb vosaltres, és 
la certesa que la fe cristiana roman sempre 
jove quan s’obre a la missió que Crist ens 
confia. «La missió reforça la fe», escrivia 
sant Joan Pau II (carta encíclica Redempto-
ris	missio, 2), un papa que estimava molt 
els joves i que es va dedicar molt a ells.

El Sínode que celebrarem a Roma el 
proper mes d’octubre, mes missioner, ens 
ofereix l’oportunitat de comprendre millor, 
a la llum de la fe, allò que el Senyor Jesús 
us vol dir als joves i, a través vostre, a les 
comunitats cristianes.

La vida és una missió
Cada home i cada dona és una missió, i 

aquesta és la raó per la qual es troba vivint 
a la terra. Ser atrets i ser enviats són els 
dos moviments que el nostre cor, sobretot 
quan és jove en edat, sent com a forces in-
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contraris. Ambients humans, culturals i re-
ligiosos encara aliens a l’Evangeli de Jesús 
i a la presència sacramental de l’Església 
representen les perifèries extremes, «els 
confins de la terra», cap on els deixebles 
missioners són enviats, des de la Pasqua 
de Jesús, amb la certesa de tenir sempre 
amb ells el seu Senyor (cf. Mt	 28,20; Ac	
1,8). En això consisteix el que anomenem 
missio	 ad	 gentes. La perifèria més deso-
lada de la humanitat necessitada de Crist 
és la indiferència vers la fe o fins i tot l’odi 
contra la plenitud divina de la vida. Qual-
sevol pobresa material i espiritual, qualse-
vol discriminació de germans i germanes 
és sempre conseqüència del rebuig a Déu 
i al seu amor.

Els confins de la terra, benvolguts jo-
ves, són per a vosaltres avui molt relatius i 
sempre fàcilment «navegables». El món di-
gital, les xarxes socials que ens envaeixen i 
traspassen, difuminen fronteres, esborren 
límits i distàncies, redueixen les diferènci-
es. Sembla tot a l’abast de la mà, tot tan 
proper i immediat. Però, sense el do com-
promès de les nostres vides, podrem tenir 
milers de contactes però no estarem mai 
immersos en una veritable comunió de 
vida. La missió fins als confins de la terra 
exigeix el do d’un mateix en la vocació que 
ens ha donat qui ens ha posat en aquesta 
terra (cf. Lc 9,23-25). Gosaria dir que, per 
a un jove que vol seguir Crist, l’essencial 
és la cerca i l’adhesió a la vocació pròpia.

Testimoniar l’amor
Agraeixo totes les realitats eclesials 

que us permeten trobar personalment 
Crist viu en la seva Església: les parròqui-
es, associacions, moviments, les comuni-
tats religioses, les diferents expressions 
de servei missioner. Molts joves troben 

la lògica divina de l’oferiment de nosaltres 
mateixos (cf. 1Co 1,17-25), com a anunci 
de l’Evangeli per a la vida del món (cf. Jn 
3,16). Estar inflamats per l’amor de Crist 
consumeix qui crema i fa créixer, il·lumina i 
vivifica qui s’estima (cf. 2Co 5,14). Seguint 
l’exemple dels sants, que ens descobrei-
xen els amplis horitzons de Déu, us con-
vido a preguntar-vos en tot moment: «Què 
faria Crist en el meu lloc?»

Transmetre la fe fins als confins de la 
terra

També vosaltres, joves, pel baptisme, 
sou membres vius de l’Església, i junts 
tenim la missió de portar a tothom l’Evan-
geli. Vosaltres esteu obrint-vos a la vida. 
Créixer en la gràcia de la fe, que se’ns 
transmet en els sagraments de l’Església, 
ens submergeix en un corrent de multitud 
de generacions de testimonis, on la savie-
sa del qui té experiència es converteix, al 
seu torn, en suport i esperança per a qui 
és a prop de la meta del seu camí. En la 
convivència entre els homes de diferents 
edats, la missió de l’Església construeix 
ponts intergeneracionals, en els quals la 
fe en Déu i l’amor al proïsme constitueixen 
factors d’unió profunda.

Aquesta transmissió de la fe, cor de la 
missió de l’Església, es realitza pel «con-
tagi» de l’amor, en el qual l’alegria i l’en-
tusiasme expressen el descobriment del 
sentit i la plenitud de la vida. La propaga-
ció de la fe per atracció exigeix cors oberts, 
dilatats per l’amor. No es pot posar límits 
a l’amor: fort com la mort és l’amor (cf. Ct 
8,6). I aquesta expansió crea l’encontre, 
el testimoniatge, l’anunci; produeix la 
participació en la caritat amb tots els qui 
estan allunyats de la fe i es mostren da-
vant seu indiferents, a vegades oposats i 
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1 confins de la terra. A Maria, Reina dels 

Apòstols, als sants Francesc Xavier i Tere-
sa de l’Infant Jesús, al beat Pau Manna, els 
demano que intercedeixin per tots nosal-
tres i que ens acompanyin sempre.

Francesc,	Papa	

en el voluntariat missioner una forma per 
a servir els «més petits» (cf. Mt 25,40), 
promovent la dignitat humana i testimo-
niant l’alegria d’estimar i de ser cristians. 
Aquestes experiències eclesials fan que la 
formació de cadascú no sigui només una 
preparació per a l’èxit professional d’un 
mateix, sinó el desenvolupament i la cura 
d’un do del Senyor per a servir més bé els 
altres. Aquestes formes lloables de servei 
missioner temporal són un començament 
fecund i, en el discerniment vocacional, 
poden ajudar-vos a decidir el do total de 
vosaltres mateixos com a missioners.

Les Obres Missionals Pontifícies (OMP) 
van néixer de cors joves, amb la finalitat 
d’animar l’anunci de l’Evangeli a totes les 
gents, contribuint al creixement cultural 
i humà de tanta gent assedegada de Ve-
ritat. La pregària i l’ajuda material, que 
generosament són donades i distribuïdes 
per les OMP, serveixen a la Santa Seu per 
a procurar que els qui les reben per a la 
seva necessitat puguin, al seu torn, ser 
capaços de donar testimoniatge del seu 
entorn. Ningú no és tan pobre que no pu-
gui donar allò que té, i abans fins i tot allò 
que és. M’agrada repetir l’exhortació que 
vaig adreçar als joves xilens: «Mai no pen-
sis que no tens res per aportar o que no 
fas falta a ningú. Fas falta a molta gent i 
això pensa-ho. Cadascun de vosaltres pen-
seu-ho en el vostre cor: Jo faig falta a molta 
gent» (Encontre amb els joves, Santuari de 
Maipú, 17 de gener de 2018).

Benvolguts joves: el proper octubre 
missioner, en què es desenvoluparà el 
Sínode que està dedicat a vosaltres, serà 
una nova oportunitat per a fer-nos deixe-
bles missioners, cada vegada més apas-
sionats per Jesús i la seva missió, fins als 
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C/ Armenteres 35 
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butlleti@bisbatsantfeliu.cat
www.bisbatsantfeliu.cat


	Página en blanco



