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L’Església del Ressuscitat (1-5-2022)

Mirem de viure a fons l’esperit de la 
Pasqua. Inevitablement el pensament 
se’ns en va a l’Església i a la impressió 
que tenim de la situació en la qual avui 
es troba. Tant de bo la nostra Església 
concreta ressusciti!

Cada any, en aquestes dates torno a 
plantejar-me la qüestió de si és millor 
parlar d’“Església ressuscitada” o “Esglé-
sia del Ressuscitat”. No és una qüestió de 
purisme lingüístic, sinó de gran transcen-
dència per a saber situar-nos en l’Esglé-
sia. Especialment avui, quan no callen les 
veus que parlen de crisi, i quan estem en 
ple camí sinodal.

Fa uns dies que escoltava una entrevista 
a un pastoralista, molt apreciat i conegut 
en mitjans eclesiàstics per les seves publi-
cacions, el seu gran èxit editorial i els seus 
comentaris evangèlics. Interpel·lat per l’en-
trevistador responia: “Quan entro en una 
Església, on se celebra la missa dominical, 
no trobo Jesús, ni rastre del seu Regne”. 
Era un enregistrament de YouTube; si hi 
hagués estat present, li hauria expressat el 
meu desacord total amb aquesta afirmació, 
dita així, de cop. Les seves paraules no 
eren acceptables, ni tan sols com a recurs 
oratori, com a manera de captar l’atenció.

La pregunta s’imposa: Què entenem 
per una Església de Jesús?

No vaig poder acabar de sentir l’en-
trevista. Possiblement al final respondria  
aquesta pregunta. Pel que vaig poder in-
tuir, el Jesús que ell no trobava en la mis-
sa parroquial del diumenge era el Jesús 
que ell mateix havia construït des de les 
seves idees i el seu estudi… ¿És també 
el Jesús real o és sols una part de tot el 
que Ell significa? D’altra banda, ¿com es 
nota la presència de l’Església de Crist i 
del seu Regne?

Hi responem fent tres precisions. Pri-
mera, que l’Església de Crist i el Regne de 
Déu no es manifesten més que mitjançant 
signes: la seva veritat, la seva realitat, en 
si mateixa, segueix amagada amb Crist en 
Déu, com diu la Carta als Colossencs (cf. 
Col 3,3). En segon lloc, que els signes li-
túrgics, com tots, han de ser interpretats, 
concretament amb els ulls del mateix 
Crist. Pot haver-hi molts signes, però que 
no responguin a la realitat d’una veritable 
Església de Crist (per exemple, en l’esce-
na evangèlica dels rics “generosos” i la 
vídua pobra: cf. Mc 12,41-42). En tercer 
lloc, que la litúrgia, per ella mateixa, ofe-
reix molts signes del que és una Església 
encarnada en una comunitat concreta. No 
podem exigir solament els signes que res-
ponen a la nostra sensibilitat, menyste-
nint-ne uns altres que, també són propis 
d’una autèntica Església.

Per què dubtar sistemàticament de la 
sinceritat dels qui resen el mateix Pa-
renostre o reciten el mateix Credo, de-
manen perdó, responen Amén, canten 
o preguen en silenci…? La fe, els esfor-
ços i sacrificis que es fan per continuar 
esperant i estimant són la veritat dels 
signes (paraules, gestos) que es fan vi-
siblement en la missa. Són la veritat de 
l’Església concreta.

[ ]Escrits 
dominicals
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L’Església ressuscita en aquells que 
continuen creient malgrat el sofriment, en 
aquells que s’esforcen per suportar una 
presència molesta en la família, en aquells 
que miren de perdonar i ser sincers, en 
aquells que no s’avergonyeixen de l’altre 
encara que sigui un pecador, en aquells 
que ofereixen temps, diners, facultats a 
favor dels més necessitats… Tota aquesta 
vida té el seu lloc en la missa, encara que 
sols serà evident als ulls de Déu.

Més encara, si aquesta vida interior 
nostra fos feble o somorta, en la cele-
bració de l’Eucaristia Jesucrist ressuscitat 
continuaria realitzant la seva ofrena al 
Pare per tota la humanitat i convidant-nos 
a participar-hi.

Església fecunda (8-5-2022)

Ens inclinem per l’expressió “Església 
del Ressuscitat”, perquè seria massa pre-
tensiós exigir una Església com ja ressus-
citada. Anem fent camí.

A més, l’expressió “Església del Res-
suscitat” posa de manifest dues veritats: 
que l’Església no es pertany, ni se sosté 
per ella mateixa, sinó per la presència en 
ella de l’Esperit del Ressuscitat.

La impressió que tenim de l’Església 
actual, almenys en la nostra zona nord-oc-
cidental, és la d’una Església “estèril”. El 
contrast és inevitable. És encara recent 
la visió d’una Església extraordinàriament 
creativa, la dels temps previs i següents 
al concili Vaticà II. Abundància de vocaci-
ons, iniciatives pastorals, creativitat teo-
lògica, grups i moviments compromesos, 
etc. Tot alimentat per somnis nascuts de 
novetats en el llenguatge, en la litúrgia, 
en l’estil de vida, en la sintonia amb els 
moviments socials de reforma…

Davant aquest contrast, alguns es dei-
xen portar per un sentiment de fracàs, 
decepció o perplexitat. ¿Era això el que 
buscàvem? Molts dubten: ¿ens hem equi-
vocat?, ¿què hem fet malament?, ¿hem de 
tornar enrere o fer tot el contrari del que 
hem fet els últims cinquanta anys?

Els qui responen afirmativament aques-
tes preguntes corren el perill de caure en 
un gran simplisme. Pitjor encara, poden 
estar afectats per una greu ignorància; 
més encara, potser s’equivoquen en apli-
car a la realitat de l’Església uns criteris 
merament sociològics.

En acostar-nos a l’Evangeli i pregun-
tar-nos per “la fecunditat” d’una vida 
cristiana de deixebles de Crist o d’una Es-
glésia veritable, veiem que Jesús parla so-
vint de “fruits”. L’ambient de la naturalesa 
i de la seva cultura agrícola li facilitava 
imatges molt eloqüents, fàcilment com-
prensibles. Per a Jesús, els fruits són ne-
cessaris i elogiava l’arbre o la planta que 
els proporciona abundantment: aquests 
donen idea del seu grau de vitalitat. Però 
Jesús adverteix una cosa molt important: 
els fruits, a més, manifesten quina mena 
d’arbre o planta és (cf. Mt 7,16)

Fa uns anys vaig ser convidat a una 
excursió per la muntanya per a buscar bo-
lets. El meu amic, a més de ser una gran 
persona i un savi en la vida, era un autèn-
tic expert en l’assumpte de la micologia. 
Arribats al lloc indicat, vam anar cadascun 
pel nostre costat. Vaig estar molt content 
perquè vaig trobar molts bolets i vaig tor-
nar satisfet amb el meu cistell ple. Quan 
el meu amic va veure la meva collita, amb 
delicadesa i respecte per a no ferir la 
meva sensibilitat, va anar llençant els que 
eren dolents o simplement “no servien”. 
La collita va quedar reduïda a la meitat. 
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Vaig recordar les paraules de Jesús: “molts 
són els cridats i pocs els escollits” (Mt 
22,14); i “els pescadors que, després de 
la pesca, recullen els peixos bons en una 
cistella i llencen els dolents” (Mt 13,48).

Aquestes paraules de Jesús i altres de 
semblants donen idea que a Ell no li in-
teressa tant l’estadística, el nombre de 
fruits, el resultat global i visible d’obres 
realitzades (o de seguidors, deixebles o 
membres de l’Església), com la qualitat, 
la seva autenticitat evangèlica.

La fecunditat de l’Església consisteix en 
aquesta qualitat evangèlica de les seves ac-
cions o de la santedat dels seus membres. 
Una vegada més, parlar de l’Església, la 
seva “riquesa” i la seva fecunditat, reque-
reix un veritable discerniment evangèlic. 
Sols els ulls del Ressuscitat ens permetran 
descobrir la veritat de la seva Església.

Església profètica (15-5-2022)

Hem subratllat que l’Església del Res-
suscitat, la més autèntica, és fecunda, 
encara que els seus fruits romanen ama-
gats en Déu. Podem dir que és invisible 
a simple vista. Però també afirmem que 
aquesta Església que neix de la Resurrec-
ció és accessible als nostres sentits, com 
la vista, el tacte, l’oïda.

L’Església “se sent”, perquè parla. L’Es-
glésia no pot deixar de parlar; més enca-
ra, no pot deixar d’anunciar i proclamar el 
missatge de salvació a tothom. Per què? 
La raó fonamental és perquè a l’origen 
va escoltar l’encàrrec del mateix Crist de 
proclamar la Bon Notícia a tothom. És la 
missió d’evangelitzar, que tantes vegades 
hem esmentat. De fet una Església que 
no parla, que no diu res, és morta, no és 
veritable Església del Ressuscitat.

Tot i així, hi ha silencis a l’Església.
- Hi ha “l’Església del silenci”. És l’Es-

glésia reduïda al silenci, obligada a 
callar per un règim totalitari o per 
una cultura dominant que, de qual-
sevol forma, ofega la seva veu. De 
vegades és un decret governamen-
tal, de vegades un acord tàcit entre 
els amos dels mitjans de comunica-
ció o algun corrent ideològic…

- Hi ha l’Església acomplexada, que per 
temor a l’opinió aliena o per por de 
perdre prestigi o ser marginada, no 
parla. Almenys no diu el que hauria 
de dir, evitant el que avui resultaria 
“políticament incorrecte”.

- Hi ha l’Església que viu un silenci fe-
cund, positiu, eloqüent i enriquidor. 
És l’Església que integra el silenci 
com a moment orant i contemplatiu; 
que resta en silenci per a l’escolta 
atenta i la reflexió en el procés d’aco-
lliment de l’altre i de discerniment…

L’Església del Ressuscitat, fins i tot en 
els casos esmentats, en els quals practi-
ca el silenci, sempre és una Església que 
parla. El silenci és recomanat en algu-
nes tècniques o religions per a facilitar 
la concentració i trobar la profunditat del 
“jo”. Però a l’Església no es pot justi-
ficar el silenci si no és per a estar al 
servei de la paraula, és a dir, de la co-
municació. És clar que aquesta paraula 
es pot traduir en pregària (comunicació 
d’amor) o es pot traduir en una presèn-
cia testimonial que parla per si mateixa 
(comunitats contemplatives, gestos litúr-
gics, el mateix art, conductes concretes, 
individuals i comunitàries) o en discurs 
expressament evangelitzador, en forma 
d’ensenyament, predicació, diàleg quoti-
dià i senzill, text escrit, etc.)
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El que passa és que l’Església és Po-
ble Profètic. I el missatge profètic, en tant 
que vingut de Déu, unes vegades il·lumina, 
beneeix i consola, altres vegades denuncia 
i produeix dolor. D’altra manera no seria 
salvador. Segons la tradició bíblica i la mis-
sió rebuda de Jesucrist, l’Església es de-
nomina “Poble Messiànic”, és a dir, Poble 
salvat i salvador. I aquesta condició inclou 
transmetre el missatge profètic de Jesús. És 
un missatge que no coneix càlculs tàctics, 
ni busca interessos polítics. Ser prudents i 
buscar la millor comunicació, no significa 
callar la veritat de Déu, la Veritat que és el 
mateix Jesucrist, sinó servir-lo.

Una de les proves més clares que l’Es-
glésia del Ressuscitat és lliure, consisteix 
precisament en la seva valentia i decisió per 
a anunciar la Veritat que és Jesucrist. La Veri-
tat que busca ser viscuda i comunicada, per-
què qui la rebi arribi a ser lliure (cf. Jn 8,32).

Església lliure per a servir (22-5-2022)

Afirmem, ben convençuts, que l’Esglé-
sia nascuda de la Resurrecció de Crist és 
un Poble Profètic i que la seva paraula 
és lliure.

Però no sols és lliure en parlar, sinó en 
tots els aspectes de la seva existència. 
L’Església, ella mateixa, és un Poble lliure.

És lliure, no perquè, com cada perso-
na humana o institució legítima, reivindi-
qui els seus drets; menys encara perquè 
l’autoritat civil o les lleis els reconeguin, 
sinó senzillament perquè “la seva ànima”, 
el seu ésser, és l’Esperit i on hi ha l’Esperit 
allí hi ha la llibertat (com ens va ensenyar 
sant Pau: cf. 2Co 3,17). El primer efecte 
de l’Esperit de Jesucrist és alliberar de la 
triple esclavitud, que sotmet a cadascun i 
tota la humanitat: la llei, el pecat i la mort.

Que l’Església és el Poble de Déu lliu-
re, constitueix una veritat moltes vegades 
molesta i sempre amenaçada. És una ve-
ritat que, al llarg d’història, ha conduït 
molts cristians al martiri. I una veritat 
que va tirar endavant el mateix Esperit 
de Jesucrist, davant de totes les forces 
contràries, que des dels inicis buscaven 
combatre-la.

La primera amenaça a l’Església lliure 
venia de dins, és a dir, dels qui confessa-
ven ser cristians, però seguien imposant 
tots els preceptes de la Llei Antiga, com 
a necessaris per a salvar-se. L’Esperit va 
dissenyar amb aquella Església una veri-
table història de llibertat, com veiem en 
el llibre dels Fets dels Apòstols.

Moltes altres amenaces han asset-
jat l’Església al llarg de la seva història, 
que provenen de poders que no supor-
ten aquesta llibertat. Uns volent sotmetre 
l’Església, posant-la al servei de la seva 
pròpia causa; uns altres afeblint-la amb 
astúcia, d’altres simplement destruint-la. 
L’Esperit sempre fa sortir d’aquests setges 
una Església purificada, és a dir, més lliure.

L’Església, que camina en aquesta his-
tòria sense privilegis angèlics, es veu sot-
mesa a les mateixes formes de mort que 
esclavitzen tota la humanitat. També l’Es-
perit del Ressuscitat ha anat fent brollar 
en l’Església realitats de vida que la sos-
tenen, permetent-li travessar tota mena 
de sofriments i fracassos…

Però, ¿què significa exactament “una 
Església lliure”?

La història de l’Església i la Paraula de 
Déu ens mostren que la llibertat de l’Es-
glésia, com la de tot cristià, no és una 
facultat o un simple dret a decidir au-
tònomament, sinó que sempre serà una 
llibertat per a vincular-se per l’amor (Cf. 
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Ga 5,13-26). Com el Poble d’Israel, que 
va ser alliberat de l’esclavitud d’Egipte, 
perquè en ple camí del desert es vinculés 
per amor en l’Aliança del Sinaí.

No parlem en abstracte, sinó tenint 
presents moltes realitats concretes de la 
vida eclesial. Així, avui centrem la mirada 
en la Pastoral Sanitària. En ella mantenim 
una lluita justa perquè siguin reconeguts 
la llibertat i el dret a objectar en consci-
ència contra l’eutanàsia. Però ho fem, no 
per a aconseguir poder autònom, sinó per 
a estimar i servir la vida del malalt, per a 
vincular-nos en el servei d’amor concret 
als qui sofreixen.

Com tots els qui es dediquen a ser-
veis concrets en l’Església a favor dels 
necessitats, els voluntaris que es lliuren 
al servei de la pastoral amb els malalts 
saben que l’amor concret, que ells han de 
mantenir viu constantment, els compro-
met i resta possibilitats d’acció en altres 
camps. Però no deixen de ser Església 
lliure, perquè sobretot desitgen sobretot 
ser lliures per a estimar.

Església del diàleg (29-5-2022)

Diem que l’Església del ressuscitat és 
una Església profètica, perquè parla i pro-
clama la Bona Notícia.

Avui hem de considerar l’Església “del 
glorificat”, l’Església del qui culmina la 
seva obra, recuperant la glòria que posse-
ïa “des del principi”, l’Església que vivia 
entorn de Jesús i que ha arribat a contem-
plar-lo viu i retornat al costat del Pare.

Aquesta Església sembla abandona-
da pel seu Senyor. Però no és així. Je-
sús sempre ha estat present i proper a 
la seva Església, encara que de manera 
diferent. Van poder veure’l, escoltar-lo i 

tocar-lo com un de nosaltres. Van poder 
veure’l, escoltar-lo i tocar-lo en un cos 
ressuscitat. Un cop glorificat, podem 
veure’l, tocar-lo i escoltar-lo mitjançant 
el seu Esperit present en l’Església. I 
aquesta presència compromet l’Esglé-
sia, entre altres coses, a ser ressò de 
la seva veu, és a dir, lloc i font de co-
municació.

Fa bastants anys que es va triar aquest 
dia de l’Ascensió, com a Jornada de les 
Comunicacions Socials. L’Església és lloc 
i font de comunicació en doble sentit: és 
present en el món plural i complex de 
la comunicació social humana a través 
d’institucions o professionals inspirats en 
l’humanisme cristià; i ella mateixa serveix 
a la comunicació evangelitzadora de la 
Bona Notícia.

En un cas i l’altre, val l’advertiment del 
Papa en el seu missatge: la necessitat de 
l’escolta. Posa de manifest un dels pro-
blemes més greus de la nostra convivèn-
cia, no sols de petit grup, com la família, 
sinó també d’àmbit social i polític. Saber 
escoltar no és fàcil, encara que totalment 
necessari. El professor I. Raguin, en el 
seu llibre sobre l’acompanyament perso-
nal, deia: “què ha de fer un bon acom-
panyant? Començar escoltant, continuar 
escoltant… morir escoltant”.

Tamateix, ni l’emissió de milers de 
missatges, ni la mera escolta tenen sen-
tit. Els cristians, assumint valuoses intuï-
cions de la filosofia antiga, hem après de 
la mateixa Revelació que la comunicació 
no té sentit, si no és per a la trobada 
i el diàleg. Jahvè havia escoltat el clam 
del poble, va cridar Moisès i va iniciar 
un diàleg amb el poble que, després de 
provocar l’alliberament de l’esclavitud, va 
culminar en l’Aliança.
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La comunicació en si només és instru-
ment. Qui insulta, menteix, abusa o agre-
deix, també comunica. La qüestió fona-
mental és el sentit que té la comunicació, 
segons els tres elements essencials: els 
subjectes que comuniquen (l’emissor, el 
receptor), el que es comunica i la manera 
de fer-ho. Tot és simple. ¿Què, qui, per 
què o per a què, com? També aquí inte-
ressos personals i el propi mercat imposa 
les seves lleis.

Voldríem que es comuniqués sempre 
la veritat, que els qui es comuniquen 
busquessin la trobada, la informació il·lu-
minadora, l’acció humanitzadora, l’avanç 
social, compartir goigs i sofriments amb 
vistes a viure solidàriament, etc. Però això 
requereix profunda conversió. Conversió 
a l’altre, a la transparència o sinceritat, a 
l’escolta, al diàleg... Podem posar majús-
cules: a l’Altre, a la Veritat, a la Fe.

L’Església del cel a la terra (5-6-2022)

L’últim objectiu de l’obra salvadora 
de Crist (Misteri Pasqual, la seva Mort i 
Resurrecció) no sols era que poguéssim 
anar al cel, sinó que ja aquí a la terra po-
guéssim viure i experimentar alguna cosa 
del cel. De manera que aquesta experièn-
cia del cel ens estimulés per a continuar 
vivint amb esperança. Aquest va ser el 
sentit profund de l’esdeveniment de Pen-
tecosta.

Va ser un fet real. Si no fos per l’evi-
dència dels efectes que es van produir 
en la primera comunitat de cristians de 
Jerusalem, pensaríem que allò que s’es-
devingué el dia de Pentecosta havia estat 
un fenomen d’hipnotisme col·lectiu o un 
engany calculat o una llegenda… Només la 
realitat dels fets posteriors, la pervivència 

dels efectes, la falta d’idealitzacions fàcils, 
etc., ens fa pensar que allò va ser un es-
deveniment cert, no fruit d’una il·lusió, no 
buscat, no “fabricat” pels protagonistes.

És veritat que la Pentecosta significa la 
realització d’un somni de tota la humani-
tat. De fet, el significat profund d’aquell 
esdeveniment únicament pot ser copsat 
per aquells que han somiat alguna vega-
da a veure el cel a la terra. ¿Qui no ha 
somiat amb una situació que les perso-
nes se sentin vinculades en profunda co-
munió, sense que les diferències quedin 
anul·lades, on “allò propi no sigui reivin-
dicat com a dret enfront d’allò comú o 
allò que és de l’altre”, on la comunicació 
sigui perfecta, on la força de la unitat allí 
concentrada miri d’expandir-se a tots els 
pobles de la terra?

Tots els éssers humans, en la mesura 
en què són conscients del que anhela el 
nostre cor, comparteixen aquest somni, si 
bé el fet concret de Pentecosta respon 
a la realització del somni alimentat més 
concretament amb l’esperança messiànica 
de la tradició jueva en l’Antic Testament. 
Sense aquesta esperança messiànica no 
s’entendria plenament.

Malauradament no tots mantenen la 
il·lusió de veure realitzat aquest somni. 
Encara són menys els que lluiten per 
aconseguir-lo. És freqüent la indiferència 
o la voluntat d’aconseguir altres objectius 
més “fàcils”. Sigui com sigui, és veritat 
que l’experiència, els intents que hi ha 
hagut per a assolir aquest somni, juguen 
en contra, perquè sempre han fracassat. 
Ens diuen que, segons l’experiència, quan 
es busca la unitat perfecta, caiem en col-
lectivismes i dictadures, i que si busquem 
la llibertat individual o de grup, caiem en 
l’anarquia i la dissolució. Sol dir-se tam-
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bé que l’objectiu no ha d’anar més enllà 
d’una espècie de “pacte de respecte o no 
agressió” per a evitar conflictes.

Però, els creients no sols atenem els 
nostres somnis o utopies, sinó també “el 
somni de Déu sobre nosaltres”. De mane-
ra que, si per qualsevol circumstància, per 
una crisi mundial de primer ordre, desa-
paregués en la humanitat la capacitat de 
somiar, nosaltres sabem que Déu conti-
nuarà somiant que tota la terra sigui una 
immensa Pentecosta: que fóssim aquesta 
comunió, plenitud del que cadascú és.

Naturalment, això no és possible, lle-
vat que vingui a nosaltres el seu mateix 
Esperit d’amor.

La intimitat de Déu (12-6-2022)

Celebrem la festa del Déu més íntim i 
pròxim. Paradoxalment és la festa de Déu 
únic i tri, Pare, Fill i Esperit Sant. Diem 
“paradoxalment” perquè sol presentar-se 
aquesta veritat que creiem els cristians 
com “la més misteriosa”, la més il·lògica i 
llunyana a la raó humana.

Aquesta llunyania ha fet que al llarg de 
segles es tracti la Trinitat en el sentit del 
misteri inefable i incomprensible, que exi-
geix ser adorat humilment, sotmetent-hi 
la pròpia raó. La qual cosa no deixa de 
ser veritat.

Però això cal explicar-ho, perquè no 
perdem la llum que irradia el misteri de la 
Trinitat en la nostra vida més quotidiana 
i concreta.

El primer que hem de recordar és que 
durant segles l’Església va creure en Déu 
Pare, Fill i Esperit Sant, i després ho va 
pensar. Primer va ser el fet, la vida i des-
prés el pensament: ¿com pot ser, com ex-
pressar-ho, quin sentit té? Així vaig respon-

dre un dia a una persona que plantejava 
una pregunta que molts es fan: el que cre-
em els cristians, ¿no serà una creació del 
nostre intel·lecte? La Trinitat és un exemple 
clar que l’Església no va fabricar les seves 
creences, sinó que es va trobar davant el 
repte d’assimilar el que li venia donat en la 
Revelació. Per fer-ho l’Església va recórrer a 
totes les forces que Déu ens ha donat per 
a descobrir i viure aprofundint en la veritat 
i, en conseqüència, ser feliços.

Així, l’Església va aprendre de la Trini-
tat, no sols el secret íntim de Déu, sinó 
també el que significa ser persona, en 
què consisteix la relació amb els altres, 
què vol dir estar en comunió fraterna, 
en definitiva, què és realment estimar. 
Una musulmana, mentre assenyalava una 
imatge de Crist crucificat, em deia que Ell 
era profeta, però no Déu, perquè Déu és 
únic: ¿per què dieu que és Déu? Li vaig 
respondre, “perquè Déu és amor”.

Déu no s’ha revelat per a donar una 
lliçó de filosofia, sinó perquè, en rebre la 
seva Veritat, arribem a viure-la. És a dir, 
perquè visquem en ella i ella en nosal-
tres; que visquem en Déu Trinidad i Ell 
en nosaltres.

Si això s’esdevingués realment, les co-
ses canviarien de manera radical.

Canviaria, per exemple, la vida de la 
família. Es veuria que l’amor, com a do-
nació mútua, és sempre fecund; que el 
tracte personal, inclòs el gest, la paraula, 
la trobada sexual, s’obre a una fecundi-
tat que abasta tota la vida i es projecta 
al món. Canviaria l’economia i la política, 
que buscarien sempre afavorir i construir 
el bé comú. Canviaria el món de la cultura 
i de l’art, dedicats a desenvolupar la ve-
ritat i crear bellesa, per a l’ús i gaudi de 
tota la humanitat…
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El Concili Vaticà II ens va recordar que 
“l’Església apareix com el poble reunit 
per la unitat del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant” (LG 4). Perquè, segons el pla de 
Déu, l’Església és un reflex, una bestreta 
del Regne de Déu, un reflex de la comu-
nió de germans que produeix l’Esperit 
allà on és. Així com diem, tot pensant la 
Trinitat, que l’Esperit, l’amor de Déu, “tan-
ca” la unitat del Pare i del Fill, així també 
aquest mateix amor ens uneix a tots en 
una sola comunió.

Per això, el Déu Pare, Fill i Esperit, és 
el Déu més íntim i pròxim, que cal desco-
brir i viure cada dia, a mesura que crei-
xem en l’amor.

Eucaristia o l’amor tangible (19-6-2022)

El germà Carles de Foucauld ha estat 
declarat sant per l’Església.

Per moltes raons aquest fet és motiu 
per a la lloança i l’acció de gràcies.

Particularment tot celebrant la solem-
nitat del Corpus Christi. Perquè no es pot 
recordar Carles de Foucauld sense pensar 
i parlar de l’Eucaristia. Realitats unides i 
inseparables: Eucaristia – conversió – po-
bresa – oració – fraternitat… amor.

Solem pensar que l’Eucaristia és un 
punt d’arribada en el procés de la fe (es-
perem la maduració, el procés de “men-
talització”, perquè el subjecte pugui ac-
cedir a l’Eucaristia). Tanmateix, Carles de 
Foucauld va viure la seva conversió en 
un moment molt concret, que va consistir 
en la confessió amb el pare Huvelin i la 
comunió subsegüent. Un estudiós de la 
seva figura dirà que en aquella participa-
ció en aquests dos sagraments hi ha en 
germen tota la seva espiritualitat. Per a 
ell copsar i viure el perdó i el significat 

profund de l’Eucaristia va significar l’inici 
fonamental de tota la seva vida de fe. 
Només va precedir a aquell moment un 
esforç per “arreglar la seva vida”, que fins 
aleshores havia estat una veritable depra-
vació i disbauxa.

El primer estímul que va desencade-
nar tota la seva vida espiritual va ser la 
sorpresa davant la qualitat i la magnitud 
de l’amor que Jesús comunica en l’Euca-
ristia. El sol que va desfer les nuvolades 
del seu drama interior va ser la troballa 
del fet, plasmat en el sagrament de l’Eu-
caristia: com i fins a quin punt Jesús ens 
ha estimat.

Respecte del com ens ha estimat Jesús 
ell no apartarà la mirada de la pobresa, 
el davallament, la humilitat extrema 
d’aquest amor. Aquesta serà la manera 
més clara de l’autenticitat i perfecció de 
l’amor, és a dir, de la seva gratuïtat.

Aquesta visió desencadenarà, junt 
amb un profund moviment d’agraïment 
i lloança, un intens desig d’imitació. I a 
mesura que vagi aprofundint en aquesta 
experiència eucarística, anirà creixent la 
seva recerca mística del rostre de Crist i 
la seva decisió d’imitar-lo literalment en 
la seva forma de vida.

Viu el sagrament com el que és real-
ment, com un esdeveniment concret, pal-
pable, visible. És a dir l’amor més sublim 
fet accessible als nostres sentits. Va viure 
aquesta veritat al peu de la lletra: l’Euca-
ristia és realment “amor tangible”. És a 
dir, amor diví real, davallat, humiliat, en 
realitats humanes (el pa i el vi). La con-
seqüència més decisiva per a ell serà que 
havia de viure de tal manera que aquest 
amor fos igualment concret i tangible, és 
a dir, en pobresa, senzillesa, ocultació i 
lliurant-se als altres en radical gratuïtat.
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Per aquesta via, la de la pobresa per-
sonal a l’estil de Jesús entraran en la 
seva vida els pobres. No va necessitar 
inspirar-se en cap raonament teològic, ni 
projectar cap programa de transformació 
de la realitat sociològica, ni activar cap 
emoció sensiblera. Simplement estimava 
i servia els pobres, amb tanta gratuïtat 
que cap muralla de raça o llengua podia 
aturar la seva força d’estimar.

En tenia prou amb ser com Jesús i viu-
re una existència eucarística.

L’Eucaristia o l’amor tangible – 2
(26-6-2022)

Sempre ens ha sorprès un fet admira-
ble: els sants més propers a l’Eucaristia 
han estat els que han anunciat, viscut i 
impulsat l’amor més perfecte, és a dir, 
més universal i gratuït; en conseqüèn-
cia de l’amor als més pobres i necessi-
tats. Como diem, el germà sant Carles 
de Foucauld és un paradigma d’aquest 
fet: se’l coneix com el “germà universal”; 
una expressió que pot sonar a fraternitat 
abstracta i indiferenciada, però que seria 
totalment aliena a la fraternitat que ell 
va generar amb la seva paraula i la seva 
vida. L’amor eucarístic és absolutament 
concret:

“L’Eucaristia no sols és un culte, esde-
vé un estil de vida assimilat i viscut 
al costat de Jesús que es va fer Eu-
caristia. Carles es converteix en una 
vida lliurada a Déu i als homes, a 
semblança de Jesús”.
“...aquest banquet diví del qual em 
vaig convertir en ministre, calia pre-
sentar-lo no als germans, als parents, 
als veïns rics, sinó als coixos, els 
cecs, els pobres. A les ànimes més 

abandonades els calen més sacer-
dots.” (Carta al P. Caron, Beni-Abbés, 
8 abril 1905)
“Crec que no hi ha cap paraula de 
l’Evangeli que m’hagi impressio-
nat tant i que hagi transformat tant 
la meva vida com aquesta: “Tot el 
que feu a un d’aquests petits, a mi 
m’ho feu”. Si pensem que aquestes 
paraules són de la Veritat increada, 
de la boca que va dir “Aquest és el 
meu cos... aquesta és la meva sang... 
“, amb quina força serem portats a 
estimar Jesús en aquests “petits”, 
aquests pecadors, aquests pobres, 
aportant tots els mitjans materials 
per a alleujar les seves misèries tem-
porals”. (Carta a Louis Massignon, 1 
agost 1916)

La seva recerca prioritària és de Crist 
viu. Una vegada trobat en l’Eucaristia, veu 
obert l’horitzó dels pobres, de tota mena 
de pobresa en qualsevol lloc del món. En 
aquest sentit, Carles de Foucauld s’en-
dinsa en tota una tradició secular d’amor 
concret eucarístic i la seva petjada va 
desencadenar un llarg i variat carisma en 
els seus seguidors.

Un exemple de la fecunditat d’aquest 
carisma va ser la Germana Magdeleine de 
Jesús (Magdeleine Hutin, 1898 – 1989), 
fundadora de la Fraternitat de les Germa-
netes. Els inicis de la història espiritual 
d’aquesta germana són una mica dife-
rents als de Carles de Foucauld. La seva 
recerca de la pau enmig de sofriments 
(orfandat, guerra, malaltia), la seva fe, la 
seva sensibilitat vers el món del Sàha-
ra i la seva capacitat de lliurament en el 
servei als necessitats, la porten a desco-
brir l’espiritualitat del germà universal, i a 
compartir el seu carisma. Una mateixa lò-
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gica la porta a establir en cada comunitat 
la capella amb el sagrari. Ens impressiona 
que aquesta manera de viure la fe per-
meti conjuminar factors que normalment 
vivim per separat: contemplació i acció, 
unitat i obertura universal.

La seva oració, que considera fona-
mental, és qualificada per ella mateixa 
com a “contemplativa”, sense deixar l’ac-
ció. També l’acció a favor dels més neces-
sitats és “lloc místic”, quan els moments 
orants també són plens de la realitat dels 
pobres. I des d’aquí la projecció d’un ob-
jectiu agosarat: la unitat sense perdre la 
universalitat, la comunió de tots, sense 
exclusió per raó de llengua, nació, cultu-
ra, raça…

Desert, oració, pobresa, Eucaristia, ser-
vei als més necessitats, obertura a l’uni-
versal. Tot entra en un mateix camí i una 
mateixa lògica. Un secret que es revela 
als qui s’endinsen en el misteri.

A la M. Juliana del Monestir de la Mare 
de Déu del Carme de Vilafranca del 
Penedès

Sant Feliu de Llobregat, 1-6-2022
M. Juliana i Comunitat
Monestir de la Mare de Déu del Carme
Monges Carmelites
Barri Sant Pau, 3
Ap. de Correus, 175
08720 – Vilafranca del Penedès

Benvolguda M. Priora:
Vaig rebre la vostra carta, en la qual 

expressàveu el desig de la comunitat de 
convidar-me a presidir la celebració euca-
rística del proper dia del Carme.

Prenc nota reservant la tarda d’aquest 
dia, pendent que ens notifiqui l’hora con-
creta i detalls de la celebració.

Aprofito l’avinentesa per desitjar a tota 
la comunitat una bona salut física i espi-
ritual.

Que Déu us beneeixi.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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A D. Javier Menéndez Ros, director de la 
Ayuda a la Iglesia Necesitada 

Sant Feliu de Llobregat, 2-6-2022

D. Javier Menéndez Ros
Director
Ayuda a la Iglesia Necesitada ACN
C. Ferrer del Río, 14
28.028 - MADRID

Estimado en el Señor:
Recibí vuestra carta del día 9 de mayo 

de 2022 en la que nos informabais del 
nombramiento de D. José María Guardio-
la como delegado de “Ayuda a la Iglesia 
Necesitada” de Sant Feliu de Llobregat. 
Gracias por esta información. 

Al mismo tiempo, solicitabais un espa-
cio en el que el delegado pudiera archi-
var, recibir, despachar sus asuntos. Pues-
tos en comunicación con él, parece que 
está de acuerdo en ocupar parte de una 
sala en la planta 0 de este edificio del 
obispado. Creemos que este es un espa-
cio adecuado.

Aprovecho la ocasión para agradece-
ros el trabajo que realizáis en favor de la 
Iglesia más necesitada.

Con todo afecto en el Señor.

+Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Comunicat sobre les mesures sanitàries 
per la pandèmia de la COVID-19

Sant Feliu de Llobregat, 3-06-2022.

Degut a la millora de la situació sani-
tària en relació a la pandèmia de la co-
vid-19 i l’entrada en vigor del Reial decret 

286/2022, publicat en el Butlletí Oficial de 
l’Estat, el passat dia 20 d’abril de 2022, 
que flexibilitza les mesures anteriors,

Pel present comunicat, suprimim les 
recomanacions del comunicat de la Diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat, del 18 
d’octubre de 2021 (Registre Núm. 2021-
S-SG-0000742). Caldrà, però, continuar 
observant les indicacions emeses per les 
autoritats sanitàries competents, alhora 
que apel·lem a la prudència, la responsa-
bilitat i també al respecte de la llibertat i 
sensibilitat de cada fidel.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Carta al Nuncio Bernardito C. Auza 

Sant Feliu de Llobregat, 10-6-2022

Excmo. y Rvdmo. Mons.
Bernardito C. Auza
Nunciatura Apostólica
Av. Pio XII, 46
28.016 – MADRID

Estimado Sr. Nuncio:
He recibido la invitación a participar en 

la celebración conmemorativa del X ani-
versario de la erección del Papa Francisco 
como Romano Pontífice.

Aunque me es imposible asistir pre-
sencialmente, deseo dejar constancia de 
mi adhesión a dicha fiesta, así como de la 
garantía de mi oración por el Papa Fran-
cisco.

Aprovecho la circunstancia para pro-
fesar mi comunión sincera con la Sede 
de Pedro.

Doy gracias a Dios por los frutos pas-
torales que a lo largo de estos diez años 
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ha proporcionado a la Iglesia su servicio 
apostólico.

Mi saludo cordial y fraterno en Cristo.

+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

A la Sra. Maria Luisa Ezquerra, del Insti-
tuto Secular Siervas Seglares de Jesu-
cristo Sacerdote 

Sant Feliu de Llobregat, 10-6-2022

Maria Luisa Ezquerra
Instituto Secular
Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote
C. San Juan de Ávila, 2
28.033 - MADRID

Estimada en el Señor:
Reciba estas palabras breves y since-

ras de agradecimiento por la información 
sobre la causa de canonización de D. Juan 
Sánchez Hernández, fundador del Institu-
to Secular Siervas Seglares de Jesucristo 
Sacerdote. Deseo agradecer igualmente 
vuestras oraciones por el proceso sinodal 
que vivimos en esta diócesis de Sant Fe-
liu de Llobregat.

Aseguro mi oración por el éxito de este 
proceso de canonización, que sin duda 
aportará un testimonio luminoso no sólo 
para los sacerdotes, sino para todo el 
Pueblo de Dios.

Un cordial saludo en el Señor.

+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Al Sr. Oriol Bossa i Pradas, alcalde de 
Sant Feliu de Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 13-06-2022

Il·lm. Sr. Oriol Bossa i Pradas
Alcalde 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Plaça de la Vila, 1
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Benvolgut Sr. Alcalde,
Per la present us vull transmetre la 

nostra felicitació per l’elecció com a nou 
Alcalde, al servei de tots els ciutadans de 
la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el 
passat dia 11 de juny de 2022.

Tal i com hem fet des de la creació 
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 
al 2004, vull aprofitar aquesta avinentesa 
per a oferir-vos la nostra col·laboració. 

Segur que podrem trobar un dia per a 
compartir impressions i propostes.

Rebeu la nostra cordial salutació. 
Atentament,

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

A M. Laura C. Garione, Superiora General 
del Instituto de Hermanas de la Sagrada 
Familia de Urgell

Sant Feliu de Llobregat, 13-06-2022

M. Laura C. Garione
Superiora General
Instituto de Hermanas de la Sagrada Fa-
milia de Urgell

Estimada en el Señor,
He recibido su carta, mediante correo 
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electrónico, del día 11 de junio de 2022, 
donde me informa de la creación de la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA ANA MARÍA JA-
NER, del Instituto de Hermanas de la Sa-
grada Familia de Urgell.

Agradezco la información, así como la 
intención de poder concretar una entre-
vista para compartir esta iniciativa. Infor-
maré al delegado de Enseñanza de nues-
tra diócesis y a la Secretaría particular 
para que se pueda concretar la entrevista 
que solicita.

Cuenten con mi oración para que el 
Señor continúe guiando vuestro discerni-
miento para que vuestro carisma siga es-
tando presente en vuestras instituciones, 
al servició de la Iglesia, especialmente en 
vuestros colegios en España y en nuestra 
diócesis de Sant Feliu de Llobregat.

Reciba un cordial saludo,

+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Per al setmanari Catalunya Cristiana 
sobre la pastoral familiar 

¿Per què centrar la nostra atenció, un 
cop més, sobre la família, dedicar-li un 
any, lliurar-se pastoralment a promoure la 
família cristiana?

Més enllà de celebrar el cinquè ani-
versari de l’exhortació apostòlica Amoris 
laetitia, una primera i senzilla resposta és 
que estem units a la tasca de Crist de sal-
var la humanitat. La salvació de la huma-
nitat passa per la salvació de la família. 
Ens ho repetia el papa sant Joan Pau II i 
aquesta veritat és avui encara més vigent.

Aquests dies trobo en un article d’opi-
nió una cita interessant de Romano Guar-
dini: “La família és l’únic recurs que té 
la naturalesa perquè l’individu no arribi a 
dissoldre’s”. És qüestió de supervivència.

Qualsevol persona humana responsable 
hauria de secundar, enfortir i promoure la fa-
mília. Més encara si aquesta persona desitja 
mirar la realitat amb els ulls de l’Evangeli, 
és a dir, de la Doctrina Social de l’Església. 
Som conscients que si desapareix la família, 
desapareix l’ésser humà i la seva dignitat. 
Perquè la família és el primer i fonamental 
espai on la persona pot experimentar que 
és estimada per ella mateixa, més enllà de 
les seves qualitats, mèrits o utilitat.

El problema és que potser aquesta fa-
mília no existeix, o que existeixi només 

[ ]Articles
i altres escrits
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un succedani, per satisfer altres necessi-
tats. Fa anys em confessava una profes-
sora de sociologia que el problema més 
important que tenien en el seu departa-
ment a l’hora de realitzar un treball de 
recerca sobre la realitat familiar era arri-
bar a definir el que era una família. No es 
tractava d’una qüestió de diccionari, sinó 
de l’existència d’una realitat capaç de ser 
identificada. De fet, fa un temps es pro-
pugnava “la família optativa”, defensada 
en nom de la llibertat individual.

Ens sorprenen grans paradoxes. Es ge-
neralitza l’experiència de solitud: encara 
que és buscada, alhora és patida. Les en-
questes, a més, diuen que la família és 
una de les realitats més desitjades (valo-
rades), fins i tot entre els joves, mentre 
que és la institució més desatesa i fins i 
tot agredida. La solitud i les crisis famili-
ars se sofreixen, però els enquestats no 
inclouen la família entre les preocupaci-
ons més urgents.

La Pastoral Familiar no pretén denunciar 
sense més aquestes realitats, sinó anun-
ciar positivament el tresor que conté la 
família com a comunitat de vida i d’amor. 
Comunitat – vida – amor, entesos com a re-
alitats de l’Esperit de Crist, són part essen-
cial de la Bona Notícia que salva la huma-
nitat. Una causa, que mereix el lliurament 
de cada fidel cristià i de tota l’Església.

+ Agustí Cortés Soriano 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

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

Cada any recordem que la memòria 
anual de Càritas Diocesana és sempre 
“memòria agraïda”. Per a nosaltres la mi-

rada al passat sempre desperta lloança a 
Déu que ha permès de trobar-se la perso-
na necessitada amb la persona generosa. 
Essencialment això és Càritas. 

L’agraïment encara està més justificat 
si tenim present que l’obra de Càritas 
amb els necessitats s’ha desenvolupat en 
temps foscos, és a dir, “Quan el futur no 
es veia (ni es veu) clar”. Les experiències 
viscudes darrerament, com les que vivim 
també avui, posen en evidència que la 
vida sempre és una successió de clare-
dats i confusions.  

Tot i així, per als ulls cristians, el futur 
mai no és absolutament fosc, des de la 
fe en Crist Ressuscitat no existeix la fos-
cor absoluta. Sí que hi ha moments de 
penombra a curt termini; però la nostra 
visió de la història descobreix a l’horit-
zó una llum constant, inextingible; i des 
d’allà estant il·lumina tots els moments 
concrets de la nostra vida. La fe autèntica 
no només veu aquesta llum en la llunya-
nia de la fi de la història, sinó que inter-
preta l’itinerari de la nostra història com 
un camí, pas a pas, vers ella: és talment 
el sentit de la vida. 

La lluentor, la força i el caliu d’aquesta 
llum sosté l’amor concret i l’obra de la 
justícia que fem a l’Església. Més enca-
ra, hem de dir que tot gest, tot esforç 
que fem en la pràctica de l’amor concret 
de l’Esperit, constitueix un apropament 
d’aquella llum, un fer present avui la veri-
tat i el sentit de tota la realitat. 

Així, la memòria de l’obra de Càritas 
esdevé un testimoniatge d’esperança. 

+ Agustí Cortés Soriano 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
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Decret 13/22. Renovació dels membres 
del Consell pastoral diocesà

Sant Feliu de Llobregat, 26-5-2022

Havent de procedir a la renovació de 
la meitat dels membres de lliure elecció 
de representació territorial i funcional 
del Consell pastoral diocesà (Cf. DECRET 
07/09), que finalitzaven el seu nomena-
ment el 18 de novembre de 2021,

Tenint en compte que es va acordar en 
la reunió del Consell pastoral diocesà, de 
data 19 de juny de 2021, la conveniència 
d’endarrerir un any les renovacions dels 
seus membres dels anys 2021 i 2023, 
passant a renovar-se el 2022 i 2024, res-
pectivament,

Pel present decret, a tenor dels articles 
6.3 i 15 dels estatuts vigents, convoquem 
les eleccions dels membres de lliure elec-
ció que han de formar part del Consell 
pastoral diocesà del Bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat, per un període de quatre 
anys, i que són els següents:

Membres de representació territorial
Un representant laic dels arxiprestats de:
Vicaria Penedès-Anoia-Garraf:
Garraf
Piera-Capellades
Vicaria del Llobregat:
Montserrat

Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat

Membres de representació funcional
Una de les dues representants femenines 
dels Instituts de Vida consagrada i Socie-
tats de Vida apostòlica;
Un representant masculí dels Instituts de 
Vida consagrada i Societats de Vida apos-
tòlica;
Els representants dels organismes dio-
cesans següents:
un representant de l’àmbit de pastoral social
un representant de l’àmbit de la tercera edat
un representant de la pastoral diocesana 
de família (àmbit moviments).
un representant del col·lectiu de profes-
sors de religió i moral catòlica
un representant de la Delegació diocesa-
na de pastoral de la salut.
un representant de l’àmbit de l’economia 
diocesana.
un representant de la pastoral diocesana 
de joves (àmbit parroquial).
Un representant de la pastoral diocesana 
d’adults (àmbit parroquial)

Encarreguem al Secretari general i 
Canceller del Bisbat la preparació i l’orga-
nització d’aquestes eleccions, juntament 
amb el responsable de cada àmbit, dins 
un termini que finirà el dia 30 de setem-
bre de 2022.

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

[ ]Decrets
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Nomenaments parroquials

Amb data 29 del mes de juny de 2022, 
el bisbe Agustí Cortés Soriano ha nome-
nat Mn. Samuel Gutiérrez Aparcero per al 
càrrec de rector de les Parròquies de Sant 
Baldiri de Sant Boi de Llobregat i de San-
ta Coloma de Santa Coloma de Cervelló. 

Amb data 29 de mes juny de 2022, el 
bisbe Agustí Cortés Soriano ha nomenat 
Mn. Jordi Mondragón Bricullé per al càrrec 
de vicari de la Parròquia de Santa Maria, 
de Castelldefels.

Sortida a Vic

Després dels dos anys de restriccions 
per la pandèmia, el passat 20 de maig es 
va reprendre el costum de realitzar una 
sortida de convivència i cultural dels tre-
balladors de la Cúria, que aquesta vegada 
els va portar fins a Vic.

El bisbe Romà Casanova i la Cúria de la 
diòcesi germana va acollir el grup de Sant 
Feliu de Llobregat amb un caliu molt fami-
liar i proper. Es van visitar les dependèn-
cies, oficines i despatxos del Palau Epis-
copal, amb la possibilitat d’intercanviar 
impressions entre els treballadors dels 
departaments homòlegs. Posteriorment, 
una visita guiada a la Catedral de Sant 
Pere, inclòs el campanar romànic, va per-
metre apreciar el valor artístic del temple 
i de les pintures de Sert que li confereixen 
una personalitat pròpia.

Com a colofó, la visita al Museu Epis-
copal de Vic, va oferir un bon tast del 
nombrós patrimoni artístic, tant en pin-
tura com en escultura, fons arqueològic, 
teixits, etc. que alberga el MEV, dotat amb 
modernes infraestructures per a la con-
servació de les peces. 

El dinar de germanor ofert pels amfi-
trions va donar l’ocasió d’acabar de com-
partir la vida, les inquietuds i les joies 
del treball desenvolupat quotidianament 
al cor de la diòcesi i al costat del bisbe.

S e c r e t a r i a  G e n e r a l

[ ] [ ]Nomenaments Cúria
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Convocatòria de la trobada de final de 
curs de preveres i diaques

Sant Feliu de Llobregat, 13-6-2022

Als preveres i diaques de les Vicaries del 
Llobregat i Penedès, Anoia, Garraf

Benvolgut,
En nom del bisbe Agustí, et recordo 

la propera trobada de final de curs de 
preveres i diaques de demà, dimarts, dia 
14 de juny de 2022, a les 10:30 h i fins 
després de dinar, a la Residència Mare 
Ràfols, de Vilafranca del Penedès.

Ordre del dia:
Cafè abans de començar.
10.30 h. Acollida i pregària
 de l’Hora menor.
10.45 h. Aportació del bisbe Agustí:
 punts ferms del curs 2021-2022.
11.30 h. Treball per grups.
12.30 h. Posada en comú i diàleg.
13.15 h. Informacions. 
14.00 h. Dinar.

Rep la meva cordial salutació.

Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari general i Canceller

[ ]Altres 
informacions
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Síntesi de la fase diocesana del sínode 
enviada a la CEE

Sant Feliu de Llobregat, 9-6-2022

Relectura de l’experiència sinodal

L’experiència inicial
Constatem que l’experiència viscuda 

ha estat el primer fruit positiu del sínode. 
Ens referim a un esdeveniment que ha es-
tat viscut com un moment il·luminat per 
l’Esperit Sant i, per tant, de creixement 
en la responsabilitat missionera i en la 
consciència de pertinença eclesial.

L’experiència de compartir i escoltar, 
en petits grups i en les assemblees, les 
respostes a les preguntes que s’oferien, 
ha estat un bon recolzament per poder 
pregar encara més a Déu per la nostra 
Església, pel sentit profund del que vol 
dir viure la comunió, per una participació 
més coherent en la vida de les nostres 
comunitats, i per recuperar un major en-
tusiasme en la missió encomanada. 

L’experiència sinodal que hem viscut, 
amb intensitats diverses segons els llocs, 
ens ha ajudat a adonar-nos amb contun-
dència que som una part del poble de 
Déu que fa camí a la diòcesi de sant Feliu 
de Llobregat. Cal reconèixer que aquest 
to d’entusiasme no ha estat immediat ni 
espontani, degut a la poca pràctica si-

nodal, a algunes inèrcies pastorals, més 
pròpies del desencant missioner que 
d’una motivació profunda de la fe, així 
com a la dificultat per fer un exercici de 
discerniment sensat. 

Malgrat tot podem afirmar que els qui 
hi han pogut participar s’han manifestat 
amb llibertat i amb comoditat. No sempre 
s’ha pogut arribar als més allunyats, però 
ha quedat sempre oberta aquesta necessi-
tat d’implicar amb més encert aquells que 
no participen tant de la vida de l’Església.

Algunes dades-marc
La nostra diòcesi està organitzada en 

dues vicaries, que en total contenen nou 
arxiprestats, cent vint-i-tres parròquies, 
cent tres preveres, dinou diaques, tren-
ta-set congregacions religioses, i una 
població total, lleugerament superior a 
1.000.000 de persones, repartides bàsi-
cament en dues realitats geogràfiques, la 
rural i la de les viles grans, aquelles que 
són perifèriques respecte de Barcelona. 1

El número total de parròquies que han 
presentat la seva aportació sinodal és de 
cent vint-i-tres. I d’aquestes, cent han 
pogut fer una assemblea parroquial. Cal 
dir que algunes parròquies han compartit 
aquesta experiència de l’assemblea.

La preparació per arribar al treball en 
grups ha estat precedit de diverses inici-
atives parroquials, totes amb la intenció 
d’informar i de formar, des de xerrades 
de divulgació, notícies compartides en les 
publicacions dels fulls parroquials, activi-
tats de divulgació i d’animació, cartells i 
pancartes per sensibilitzar i animar les co-
munitats a una major participació, anun-
cis al finals de les celebracions, reunions 
precises en els diferents òrgans pastorals 
(consells parroquials, consells arxipres-

[ ]Pla Pastoral
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tals, reunions de preveres), grups de tre-
ball ad hoc i testimonis diversos sobre la 
pertinença eclesial i la missió.

L’impacte de la sinodalitat
Sense voluntat de caure en apreciaci-

ons molt generals i una mica imprecises, 
cal reconèixer que el to general ha estat 
molt positiu en tota la diòcesis. La nota 
dominant ha estat la de reconèixer que 
la sinodalitat ha estat una invitació molt 
ferma a créixer en la fe. S’ha vist amb 
bons ulls, sense poder entendre la sino-
dalitat de manera plena, la importància i 
la rellevància d’aquesta proposta. De tal 
manera que la idea de continuar aquest 
procés de parla i escolta, s’ha vist com un 
estil que ens hauria de definir més com 
Església, i caldria no només fer més ex-
tensiva aquesta dinàmica, sinó repetir-la 
de forma periòdica.

L’impacte també pot tenir una altra lec-
tura. Ens referim a la comprensió en què 
es generen més interrogants, «quin sentit 
té un sínode?», «quin és el seu objectiu?», 
«fins a quin punt s’arribarà a integrar 
aquesta pràctica en la vida de l’Església?». 
Els neguits pastorals de vegades no han 
permès de fer aquest pas d’una major 
confiança a l’Esperit, i de poder conèixer 
amb més serenitat aquells que són dife-
rents, o bé aprendre dels altres, o bé no 
jutjar els altres precipitadament, o bé no 
acabar per imposar els propis criteris.

És per això que l’impacte ha estat di-
vers, però en el fons, es pot ben dir que 
ens hem trobat amb un «un bany de rea-
litat». Aquesta no és fàcil de pair, perquè 
també apareixen les sensibilitats eclesi-
als, plantejaments missioners i espiritua-
litats que es confronten, i no sempre es 
tenen eines, recursos i perspectives per 

encabir en un context de comunió més 
genèric la diferència.

Més enllà de nosaltres mateixos
Algunes diferències podem dir que són 

internes, però són les externes les més 
evidents. Les nostres assemblees han co-
mençat sempre pregant i tenint ben pre-
sent que cada encontre i el fet de com-
partir és un veritable do que l’Esperit ens 
fa. Ho hem agraït ben sincerament.

Portes enfora, davant la resta de la so-
cietat, creiem que s’ha produït una certa 
sorpresa, en dos sentits. Primer perquè 
s’ha pogut observar una Església-comu-
nitat-oberta, que escolta i vol aprendre 
a escoltar, que acull, que deixa expressar 
el propi pensament, i que vol respondre 
amb valentia i generositat a allò que Déu 
ens proposa en aquest moment de la his-
tòria. Després, perquè no sempre hi ha 
hagut prou habilitat per convidar, implicar 
i acollir les realitats socials més allunya-
des. Els anomenats no-creients tenen les 
seves pròpies històries personals, i a ells 
també Déu els estima i els dona el seu 
propi Fill, Jesucrist.

Les contribucions recollides

Aportacions positives

Una crida de l’Esperit: la petitesa
Una dada molt present en les aportaci-

ons ha estat la de detectar positivament 
les petites realitats de comunió que ja es 
viuen. Vetllar pel sosteniment d’aquestes 
expressions informals de comunió, repeti-
des en la vida quotidiana, en expressions 
de veritable amistat o d’un veïnatge sin-
cer ens apropen a l’experiència de cami-
nar junts. 

V i D a  D i o c e S a n a
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Aquestes manifestacions de comunió, 
ni que siguin realitats molt senzilles, ens 
fan veure que aquestes relacions ens 
apropen els uns als altres, fent-nos des-
cobrir que aquestes són un veritable mo-
tor de la vida cristiana. 

L’experiència de la sinodalitat ha fet 
que poguéssim adonar-nos de la seva 
existència, i créixer en la sensibilitat per 
tendir ponts vers tots els qui compartim 
la presència en les nostres comunitats. El 
fet d’aturar-nos, veure’ns i compartir ens 
ajuda a saber que no som només éssers 
individuals que freqüenten un espai sa-
grat durant un temps delimitat, sinó que 
som responsables de la bona marxa, fins 
i tot, encara que la nostra aportació sigui, 
als nostres ulls, insignificant.

La diferència compartida: una perspectiva 
d’esperança

Vivim, cada cop amb més freqüència, 
un individualisme i una fragmentació 
més que notables, però el sínode ens ha 
ajudat a veure en aquests elements una 
crida més profunda a la comunió. La dinà-
mica sinodal ha estat provocadora en el 
sentit que hem hagut d’escoltar-nos, sor-
tir dels nostres mons, obrir-nos a l’altre, 
ressituar-nos per tal que tothom pugui 
trobar el seu espai.

Aquesta visió neix de la pregària, de 
la vida arrelada en els sagraments, de la 
ferma convicció que Déu no abandona mai 
aquells que amb sinceritat li obren el seu 
propi cor. Som diferents, sí, però també 
som un poble que vol escoltar Déu que ens 
diu: «aquest és el meu Fill, escolteu-lo».

Activitats compartides: L’Eucaristia, lloc 
central de la sinodalitat

Les propostes pastorals que es duen 

a terme i que es plantegen des de les 
parròquies són aquelles que responen a 
necessitats i inquietuds diverses. La pro-
moció i millora d’aquestes activitats ens 
ajuden a créixer en la vida cristiana, no 
només perquè des de les parròquies «es 
fan coses pels altres», sinó perquè són 
camins que volen tendir al reconeixement, 
dignificació i acompanyament dels altres.

De totes les accions es reconeix, so-
bretot, que l’Eucaristia és el lloc d’encon-
tre per excel·lència amb Déu i amb els 
germans. És aleshores quan vivim el fet 
de caminar junts. La manca de preveres 
redueix l’atenció a tantes comunitats dis-
perses, però també es reconeix i es valora 
l’esforç de voler arribar a totes elles.

Al costat de l’Eucaristia cal fer esment 
de tantes altres oportunitats (conferènci-
es, cursos bíblics, pregàries, campanyes 
de solidaritat), que volen ser aglutinado-
res de sensibilitats, interessos i persones. 
El to de complicitat que es genera entre 
laïcat i clergat, facilita i esperona un major 
creixement de la mútua comprensió, per-
què s’empra un mateix llenguatge de co-
herència i servei, dins i fora de l’Església.

Unes relacions alliberades i alliberadores
Uns i altres ens descobrim més a prop 

quan les nostres relacions apunten a la 
maduresa de vida, a la coherència de la 
nostra fe. Això es detecta d’una manera 
molt sensible en el vincle entre ministres 
i fidels, tots batejats, però amb rols di-
versificats dins de la comunitat. La com-
prensió que tot ministeri, sigui quin sigui, 
és una expressió de servei, i per tant, un 
compromís sincer d’agenollar-se davant 
dels altres, com feu Jesús amb els seus 
deixebles en el darrer sopar, és el punt 
de partida per poder entendre de mane-
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V i D a  D i o c e S a n a

ra sana els diversos ministeris, erradicant 
d’arrel qualsevol ombra de la cultura del 
poder, i generar relacions de fe marcades 
pel do de la llibertat.

La bona entesa entre preveres i laics 
genera una sintonia que es converteix, ge-
neralment en poc temps, en un sentiment 
de comunitat notable. És aleshores quan 
les implicacions són més nombroses i tam-
bé més generoses, no només en l’àrea li-
túrgica (lectors, sagristia, música, col·labo-
racions diverses), sinó també en el camp 
de la formació (catequesis, grups bíblics, 
grups d’oració) i de l’anunci de la fe (pas-
toral de la salut, Mans Unides, Caritas).

Aquest sentiment comunitari té sens 
dubte, una clara correspondència amb 
el tipus de relacions que es generen 
internament en la comunitat. Els 
encontres marcats per la transparència i 
l’acollida sincera generen relacions que 
tendeixen a la maduresa, i aquesta al 
creixement en la llibertat, que no deixa 
mai de ser en ella mateixa un misteri. La 
llibertat no és el resultat d’una fórmula 
aritmètica, sinó el descobriment del do 
de l’Esperit en nosaltres, un Esperit que 
es percep especialment quan es deleguen 
responsabilitats. D’aquí prové el goig de 
la sinodalitat, quan tots ens descobrim 
responsables, però no imprescindibles. 
Un exemple concret d’aquest creixement 
ha estat darrerament la presència del laic 
en el camp de les exèquies.

Més enllà del temple
Es valora de manera positiva la pre-

sència de l’Església en aquells esdeveni-
ments socials, a nivell municipal especial-
ment, que expressen un sentit de justícia, 
de solidaritat i d’empatia amb situacions 
humanes de vulnerabilitat. Aquesta tam-

bé és una manera d‘expressar i cuidar la 
dimensió social de l’evangelització, prò-
pia de l’Església. 

Així, també es veu de manera positiva 
que aquelles celebracions arrelades en 
l’imaginari col·lectiu (viacrucis, aplecs, ro-
meries i peregrinacions), siguin moment 
d’acollida i d’invitació a aquells sectors 
de la societat que senten una necessitat 
religiosa, per qüestionable que aquesta 
pugui ser. La imatge d’una Església que 
surt al carrer i, al mateix temps, una Es-
glésia acollidora, fa créixer la xarxa de re-
lacions humanes i les possibilitats de tro-
bar motius per a diàlegs posteriors més 
aprofundits en el camp de la fe.

És ben cert que l’emergència sanitària 
del Covid-19 ha estat un cop inesperat i 
colpidor, però també cal recordar que ha 
fet florir moltes actituds de germanor, de 
complementarietat, d’aproximació entre 
uns i altres. Les parròquies no n’han que-
dat al marge, sinó que han generat, tant 
com han pogut i sabut, dinàmiques per 
superar els tancaments, els aïllaments i 
els anonimats, tan feridors per la comu-
nitat i per l’evangelització. S’ha desitjat 
acompanyar i superar qualsevol realitat 
que fes olor de soledat.

La fe: compromesa i realista
No descuidem la confessió de la fe 

com un factor decisiu per parlar de la 
comunió. L’experiència de la sinodalitat 
també apunta a la necessitat d’una bona 
coneixença del dipòsit de la fe, que es 
manté ben viu en tantes i tantes situaci-
ons i esdeveniments eclesials.

Ens referim no a un discurs teòric de la 
fe, abstracte, intel·lectual, sinó a un dis-
curs capaç de ser una concreció en els 
plantejaments d’evangelització diocesa-
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na. Admetem que aquest recorregut in-
tern ha estat precedit en el nostres bisbat 
per diversos plantejaments anuals, pre-
sentats com a objectius diocesans, des 
de la corresponsabilitat eclesial diocesa-
na, fins a la proposta d’evangelització en 
creixement. 

En darrer lloc, entenem que la fe que 
ens ajuda a caminar veritablement és 
aquella que no es presenta com una 
protecció vers allò desconegut, sinó que 
s’endinsa pels camins del diàleg, la pre-
gària i el servei. Una fe que viu en la ma-
duresa és compromís i és expressió d’ac-
ceptació de la realitat.

Aportacions negatives

Des del món eclesial
Les imatges que predominen de l’Es-

glésia no són sempre plaents ni satisfac-
tòries. Encara que molt vinculades al món 
de la superficialitat i dels estereotips, es 
percep amb dolor quan l’Església es pre-
senta distant del poble, i s’apropa amb 
més facilitat als llocs de decisió i poder. 
Aquesta imatge es torna a donar de ma-
nera més explícita si s’observen els crite-
ris d’actuació en relació a l’economia, en 
detriment d’una aproximació més explíci-
ta al món de les pobreses, de l’atur, de 
la immigració, del que s’ha anomenat el 
món de les perifèries existencials.

Els criteris relatius a l’economia o a la 
gestió del patrimoni no són sempre trans-
parents, i es creu que a més a més, hi ha 
una falta de sintonia amb el ritme del món.

Quant a l’acollida, es perceben dificul-
tats per mantenir un rostre acollidor en 
l’Església, especialment davant situaci-
ons humanes complexes i edificades amb 
altres paràmetres. La diversitat de plan-

tejaments humans no sempre troben un 
ressò d’integració en el si de l’Església, i 
al final s’acaben ignorant o oblidant i cal 
recordar que aquestes trajectòries huma-
nes també cerquen i viuen la fe.

Mencionem també amb tristesa i dolor 
la realitat de l’existència de la cultura de 
l’abús. En el cas de les víctimes infantils i 
juvenils, cal investigar i actuar amb celeri-
tat, no sols amb actes litúrgics de petició 
de perdó, sinó també propiciant escenaris 
testimonials que siguin de guarició inte-
rior profunda. Reconèixer la realitat i ser 
transparents. No fer-ho o no dir res és 
motiu de descrèdit i desconfiança. Cal dir 
que existeix una por molt estesa per trac-
tar aquestes qüestions, i quan es fa, apa-
reix més la condemna que la misericòrdia.

Pel que fa al món de la litúrgia, cal 
que es pugui revisar el llenguatge i les se-
ves expressions, no pas el missatge. Això 
apareix com una petició molt insistent en 
el món dels infants i joves. És important 
que les celebracions no tendeixin a fer 
de l’expressió de la salvació un fet enig-
màtic i allunyat de la vida humana. Seria 
bo dinamitzar l’encontre litúrgic a través 
d’una estima profunda per la simplicitat, 
tret propi dels evangelis.

Des del ministeri
La coneixença de la manca de preveres 

és cosa repetida de fa temps. L’estadísti-
ca ministerial no convida a l’esperança, 
i moltes comunitats parroquials viuen el 
dolor de l’absència del prevere. Les cele-
bracions de la Paraula, en espera del pre-
vere, són viscudes amb pau però també 
amb un cert regust de mancança, cada 
cop més pronunciada. Al mateix temps, 
dins del bisbat, moltes altres comunitats 
aprecien el do del ministeri presbiteral, 
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en donen gràcies, i viuen la seva presèn-
cia amb joia, fins al punt de manifestar 
una veritable estima vers ells.

Les causes de la davallada vocacional 
al ministeri presbiteral són moltes i varia-
des, però sembla que una d’aquestes és 
la no comprensió del celibat com obliga-
tori. El xoc cultural d’aquesta opció causa 
estranyesa i distància entre els joves.

Tornant a l’àmbit del ministeri presbi-
teral i a tot allò que se’n deriva, causa 
sorpresa i manca de comunió la manera 
de viure’l si aquesta vivència es redueix 
a una pura gestió administrativa, o a una 
dedicació parcial, o bé a una actitud d’os-
tentació de poder, i per tant, d’un malau-
rat clericalisme i tancament. La salut de 
les comunitats no depèn del ministeri, 
però l’exercici del ministeri influeix, i 
molt, en la comprensió de les relacions 
humanes dins de la comunitat.

Des de la joventut
Admetem amb molta sinceritat una 

manca de connexió amb les noves gene-
racions, tant amb la joventut, com amb 
aquelles realitats de cristians que havien 
rebut el baptisme d’infants, però no han 
estat mai ni acompanyats, ni formats, ni 
escoltats, i avui es troben desatesos i 
lluny d’una vida de fe dins l’Església.

Ens adonem que les estadístiques són 
molt contràries a l’increment de realitats 
juvenils, malgrat l’existència de grups or-
ganitzats que han nascut sota l’ombra de 
la parròquia (grups de confirmació, grups 
d’acció catòlica, grups d’educació en el 
lleure). Els mateixos grups juvenils desco-
breixen que han perdut el sentit de tantes 
bones tradicions que s’havien mantingut 
en altre temps, però el traspàs dels re-
lleus ha afeblit l’existència de dinàmiques 

i referents propers que provenien de la 
parròquia. La joventut no rebutja la fe, 
sinó que demana valorar la fe, no per una 
sola assistència litúrgica o una presència 
formal en els consells parroquials, sinó 
per la creació d’espais i experiències de 
diàleg i acompanyament.

L’atracció de l’Església no convenç si 
aquesta no va acompanyada de l’existèn-
cia d’espais de diàleg. Es percep massa 
sovint una mirada de judici i no una vo-
luntat d’acollida. Es desitja més capaci-
tat per comprendre la realitat però sense 
perdre el sentit profund de l’amistat que 
Jesús proposa.

Des de la dona
També es manifesta d’una manera ge-

neralitzada, i no pas amb ànims de ge-
nerar una situació polèmica, la necessitat 
de valorar el protagonisme de la dona. 
Un bon nombre de dones són les que es 
fan presents en la vida més quotidiana 
de les nostres comunitats, però a nivells 
d’organització diocesana o de presència 
en l’àmbit de l’Església universal, sembla 
que falta una representació més nombro-
sa, com també una major confiança en 
elles per acceptar la responsabilitat que 
d’elles es pot derivar. 

Queda oberta la situació de la dona 
en relació al ministeri ordenat, que sense 
trencar mai la comunió en l’Església, cal-
dria que fos debatut amb intensitat, lluny 
dels estereotips culturals que fraccionen 
la realitat, però també amb la finalitat 
de discernir la seva existència, com ja va 
existir en l’antiguitat per la presència de 
diaconesses.

Altres qüestions
Apareixen altres qüestions negatives per 

V i D a  D i o c e S a n a
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a la vida sinodal dins l’Església. Els grups 
n’han recollit moltes. Esmentem en format 
gairebé telegràfic les més rellevants.

Mencionem la importància de créi-
xer en una major comunicació entre els 
membres de les comunitats parroquials. 
El tancament genera individualisme, so-
ledat, i al cap i a la fi, incapacitat per 
poder posar-se en camí. De vegades cal 
dir que falta comunicar notícies positives. 
La negativitat influeix destructivament la 
nostra visió, i pot perjudicar el nostre es-
tat d’ànim i la nostra pregària. No cal dir 
que les notícies negatives, ja són prou 
conegudes, i fins i tot, ens cal saber que 
moltes d’elles venen a airejar-se amb una 
voluntat d’oposició a la mateixa Església.

Cal fer esment a una realitat cada cop 
més normalitzada de tants cristians que 
es mouen arreu. Aquesta mobilitat de 
vegades es llegeix negativament per a 
poder estabilitzar els diversos projectes 
pastorals parroquials, i al mateix temps 
desfiguren molt sovint altres comunitats 
receptores del fenomen turístic. Cal re-
cordar també que molts horaris laborals 
no faciliten la vida familiar, ni la vida co-
munitària. D’aquí apareix una manca de 
compromís i de proactivitat per part de 
possibles agents laics de pastoral.

I encara més, aquesta mobilitat com-
porta una vivència cultural complexa, ja 
sigui per la qüestió de l’idioma, per la 
qüestió de les tradicions populars, entre 
d’altres. Aquesta barreja cultural que vi-
uen moltes comunitats no se sap massa 
com pot ser afrontada i acompanyada, i 
per això la sinodalitat apareix com un de-
sig molt llunyà.

No podem descuidar, en cap cas, l’es-
tat de salut espiritual que de vegades no 
travessa moments de consolació, i per 

tant, ens pot afectar per una manca d’hu-
militat, d’una escassa participació, d’una 
alegria decadent, d’una pèrdua del sentit 
d’esperança, d’una devaluació del sagrat, 
i per tant, d’una rebaixa sobre el sentit 
del pecat, així com d’una valoració escas-
sa de la proposta moral catòlica. Aquest 
panorama pot suposar la petrificació dels 
nostres espais eclesials, eternitzant pro-
cessos de decisió i donant la sensació de 
la no acceptació del canvi, com a concre-
ció final del discerniment.

Conclusió

Una experiència agraïda
El camí iniciat amb la proposta de re-

cuperació de la sinodalitat ens ha ajudat 
a prendre més consciència de la nostra 
pertinença eclesial i la nostra responsa-
bilitat missionera. Ha estat una vivència 
que ens ha fet créixer en la responsabili-
tat; d’això en donem gràcies.

Els companys de camí: Donem gràcies 
per tots aquells amb els qui hem pogut 
compartir les qüestions que s’han propo-
sat. Ens hem pogut conèixer i reconèixer 
com a cristians que no estem tan lluny 
com de vegades creiem. Hem intuït la for-
ça de l’Evangeli, quan posa en llavis de 
Jesús que nosaltres «som els seus amics». 
El camí de l’amistat té una estreta relació 
amb el camí sinodal i amb tots aquells 
que es predisposen a recorre’l.

Escoltar: Donem gràcies per l’oportuni-
tat i el temps dedicat a escoltar-nos, i so-
bretot a parar atenció a com Déu també 
es vol comunicar amb nosaltres a través 
de l’exercici d’una escolta activa. Creiem 
que la necessitat d’escoltar-nos és impor-
tant, però encara molt més la d’escoltar 
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la Paraula de Déu, com a guia per a les 
nostres comunitats.

Prendre la paraula: Donem gràcies per 
haver viscut el repte d’expressar amb les 
nostres pròpies paraules allò que ha estat 
fruit del nostre discerniment. Ha estat una 
exigència que ens ha posat de manifest la 
necessitat de no descuidar la necessitat 
de la formació, així com de raonar allò que 
de vegades sembla evident per a nosal-
tres, i no tant, per al món que ens envolta.

Celebrar: Donem gràcies perquè el sí-
node ens ha mostrat la importància i l’ab-
soluta necessitat de la pregària. S’entén 
que l’Eucaristia és un punt focal, on con-
vergeix tot i d’on es deriva tot. Desitgem 
ser dels qui posem en relació les nostres 
celebracions amb la nostra vida quotidia-
na, tendint a la vivència de la fe, segons 
l’Esperit, i a l’acompliment del Regne de 
Déu, sense descuidar la promesa de les 
benaurances que Jesús ens proposa.

Corresponsables en la missió: Donem 
gràcies perquè hem percebut l’alegria de 
ser missió, i per tant, de ser dels qui con-
videm a la fe aquells amb qui compartim la 
vida. Ens hem reconegut a la vegada com 
a deixebles i missioners, és a dir, dels qui 
segueixen amb pas ferm l’Esperit de Déu, i 
dels qui de vegades ens situem humilment 
com a referents en el camí per a d’altres 
germans nostres, creients i no-creients.

Dialogar en l’Església i en la societat: 
Donem gràcies per haver crescut en l’ha-
bilitat d’obrir-nos al diàleg i recórrer-hi 
tant en ambients interns com en ambi-
ents externs. Volem ser dialogants amb 
tothom, i dels qui cuidem el diàleg, no 
com una estratègia evangelitzadora, sinó 
pel convenciment que aquest és el camí 
per entendre’ns personalment i per fer de 
la fraternitat una fita comuna possible.

Amb les altres confessions cristianes: 
Donem gràcies per haver conegut la crida 
de Jesús a la unitat. Ens sentim molt con-
vidats a construir ponts de relació amb 
els germans d’altres confessions cristia-
nes. Per a nosaltres la sinodalitat vol ser 
sempre, i ho acceptem joiosament, una 
expressió incloent de la salvació.

Autoritat i participació: Donem gràcies 
perquè la sinodalitat ens ha obert a una 
major implicació personal i eclesial a favor 
de la missió, especialment en l’àmbit de 
les nostres parròquies, però entenem al 
mateix temps que la sinodalitat reclama el 
fet de reconèixer una autoritat final mogu-
da per l’Esperit Sant, que generi comunió.

Discernir i decidir: Donem gràcies per 
aprofundir el camí de la fe a partir del 
discerniment i de la presa de decisions. 
No entenem que les qüestions difícils no 
siguin tractades, sinó just el contrari, que 
la valentia de viure units a l’Esperit de 
Jesús ens mogui a prendre les decisions 
més adients, segons la proposta de Jesús.

Formar-se en la sinodalitat: Donem grà-
cies perquè ens hem adonat de la impor-
tància i la necessitat de formar, cuidar i 
cultivar la nostra fe, no per a reduir-la a un 
conjunt de raonaments i formularis, sinó 
per entendre amb més profunditat que la 
sinodalitat no és una qüestió passatgera, 
sinó constitucional de la nostra Església.

Pròxims passos

A nivell parroquial, comunitats religioses, 
moviments, associacions

Entenem que les realitats d’evangelit-
zació més properes a la vida quotidiana 
de la gent han de revestir-se d’actituds 
entusiastes, dialogants, familiars i atracti-
ves perquè estan centrades en Jesús; per 

V i D a  D i o c e S a n a
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això la preocupació per la vida interior no 
serà una qüestió anecdòtica.

Les parròquies han d’esdevenir llocs 
de creixement i formació espiritual, és a 
dir, en temples de vida, plens de la vida 
del Déu que ens estima infinitament. Això 
voldrà dir que caldrà freqüentar la lectu-
ra dels evangelis, així com els grups que 
comparteixen l’evangeli, els grups d’ora-
ció, i fins i tot, esdevenir creatius en les 
propostes d’evangelització, com mantenir 
les portes del temple obertes.

No es descuidarà la dimensió comu-
nicativa de l’entitat parroquial, ja sigui 
oferint activitats i proposant-les no només 
pels membres habituals, sinó també amb 
la intenció d’arribar als més allunyats, 
aquells que malgrat tot poden sintonitzar 
amb la proposta de Jesús. Les parròqui-
es no poden descuidar mai que són llocs 
d’encontre i d’acollida, de servei i de llo-
ança, i és en elles on l’Església mostra la 
seva voluntat de relació amb el món.

La comunitat que creix en un lloc de-
terminat no pot ser mai excloent, sinó 
que maldarà per créixer en la caritat i en 
la fraternitat, acompanyant sempre els 
més febles, els qui estan de dol, malalts 
o passen alguna dificultat. 

Les parròquies hauran pensat els ca-
mins més idonis per una evangelització 
significativa, sense donar mai per acabat 
el procés de creixement en la fe, i per tant, 
amb la voluntat d’acompanyar la madu-
resa en la fe (recessos, moments de pre-
gària, grups d’acció catòlica, pràctiques 
de pietat). No tindran por a dinamitzar 
la litúrgia dominical (grups de preparació 
d’homilia, cants, lectures), per actualitzar 
el llenguatge, no per canviar el missatge.

De la mateixa manera cal que les par-
ròquies adoptin sense por els criteris 

d’una major transparència econòmica, 
així com pensaran i concretaran accions 
socials molt concretes per subratllar la di-
mensió del compromís en el món (Càritas, 
Mans Unides, projectes de voluntariat).

A nivell diocesà
La diòcesi no es descuidarà d’acompa-

nyar i estabilitzar en la maduresa l’entu-
siasme que el sínode hagi pogut generar, 
no per posar aigua al vi, sinó per acom-
panyar la vida cristiana vers la santedat.

Es tindrà en compte que la vida sa-
cramental sigui sempre realitzada amb la 
intenció de dur a terme una evangelitza-
ció gradual, pedagògica, d’aquells que 
s’acosten a l’Església. El bisbat vetllarà 
perquè els projectes evangelitzadors tin-
guin les eines i els recursos més adients. 

No s’estalviaran esforços per escurçar 
les distàncies dins del propi territori, a 
través del fet de potenciar xarxes de co-
municació, de relació i d’acompanyament 
oportuns, però més important que les 
estructures diocesanes són les persones 
(reconegudes dignament segons el seu ori-
gen, la seva cultura i la seva identitat, però 
també cridades a la integració). Els creients 
han de ser recolzats i acompanyats. 

La corresponsabilitat no serà tinguda 
com una anècdota, sinó que passarà per 
ajudar a fomentar una vida cristiana prò-
pia de l’evangeli, i una deguda competèn-
cia per tal que els laics, pensant també 
en les dones, assumeixin responsabilitats 
de direcció.

El bisbat tindrà en compte tots els nous 
mitjans de comunicació i d’altres pro-
vinents del món de la tecnologia, però sen-
se caure en el perill de convertir el bisbat 
en una organització perfecta, on no hi ha-
gués espai per a l’acollida personalitzada.
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A nivell de l’Església universal
Entenem que el sínode ens ha demanat 

de projectar una imatge més pròpia de 
l’Església de Déu, humil, esperançada, co-
herent i que transmeti felicitat i confiança.

La nova evangelització té els seus pro-
pis ritmes, però es desitja que els pro-
cessos de discerniment eclesial no siguin 
mai ni precipitats ni eterns. 

Seria necessària una paraula adient 
pel gran xoc cultural que es viu en el si 
de l’Església, així com una proposta va-
lenta a favor de l’acompanyament vers 
els joves.

Es fa necessari seguir discernint sobre 
el celibat obligatori pels preveres, així 
com la manera d’exposar la credibilitat 
i el valor d’aquesta realitat, però també 
per educar aquelles parelles que se sen-
ten cridades al matrimoni cristià.

Es veu com molt important que l’Esglé-
sia sigui sagrament del diàleg, i per tant 
afavoreixi la intenció d’arribar al cor de 
les persones. En el camp litúrgic l’Església 
no pot descuidar la seva capacitat profèti-
ca, i en el camp de la missió l’Església no 
pot abandonar la crida a la unitat, centra-
da en el do de l’Eucaristia.

Finalment, l’Església universal cridada 
a una constant conversió, des de l’últim 
batejat fins el bisbe de Roma, ha de ser 
bona mestra en el discerniment, tant per 
respectar i acollir maneres diferents de 
viure, com per mostrar el bon camí vers 
la comunió.

NOTES
Segons l’estadística del 2021, facilita-

da per a l’anuari pontifici del 2022.

MAIG 

1 de maig. Festa de sant Josep Obrer.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 

la parròquia de Sant Joan Baptista de Vila-
nova en el 50è aniversari de la seva cons-
trucció (que s’havia de celebrar abans de 
la pandèmia) i confereix el sagrament de 
la confirmació a un grup significat de jo-
ves i adults. Un altre grup renova la seva 
fe amb la recitació del credo.

2-4 de maig. Jornades de Vicaris episco-
pals de la Conferència Episcopal Espanyola 
a Santiago de Compostel·la. El bisbe Agus-
tí presideix l’acte com a bisbe encarregat 
de la Conferència Episcopal Espanyola.

3 de maig. Reunió telemàtica de l’Equip 
de responsables del Sínode de la Confe-
rència Episcopal Espanyola amb les co-
missions diocesanes. Hi participen alguns 
dels membres de la Comissió diocesana 
de Sant Feliu de Llobregat.

4 de maig. Reunió de l’Equip de pasto-
ral obrera, a la Casa de l’Església.

5 de maig. Reunió de l’Equip de forma-
dors del Seminari Conciliar de Barcelona 
amb el Sr. Cardenal. Hi participa a la reunió 
el Delegat diocesà per a la formació dels 
seminaristes de Sant Feliu de Llobregat.

[ ]Crònica 
diocesana
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Camí sinodal. Catequesi a la Parròquia 
de Sant Baldiri, de Sant Boi de Llobregat. 
Trobada del Consell pastoral arxiprestal 
de Sant Feliu de Llobregat.

6 de maig. Sortida del Consell episco-
pal al Santuari de Bellmunt, de Sant Pere 
de Torelló.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la parròquia de Santa Magdalena d’Es-
plugues de Llobregat, on confereix el sa-
grament de la confirmació a alumnes del 
Col·legi Natzaret.

7 de maig. Recés dels seminaristes de 
Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, al Se-
minari Conciliar de Barcelona.

III Trobada de Pastoral penitenciària 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, a la 
Casa de l’Església.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la parròquia de Sant Sadurní d’Anoia, on 
confereix el sagrament de la confirmació.

8 de maig. Jornada mundial de Pregària 
per les vocacions i Jornada de les vocaci-
ons natives, amb el lema: “Deixa la teva 
petjada, sigues testimoni”. 

Camí sinodal. Assemblea a la parròquia 
de Sant Baldiri, de Sant Boi de Llobregat.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la Catedral de Sant Llorenç, de Sant Feliu 
de Llobregat, on confereix el sagrament 
de l’Orde del presbiterat a Mn. Joan Fran-
cesc Cortès Ribot, diaca.

9 de maig. Curs de l’ISCREB a Sant Boi 
de Llobregat. Assignatura “Història de 

l’Església II”, a càrrec del Llic. Diego Solà, 
a la Parròquia de Sant Josep Obrer.

10 de maig. Trobada de formació de 
preveres i diaques. El discerniment i 
acompanyament pastoral. Ponent: P. Da-
vid Guindolain, SJ., a la Cova de Manresa.

11 de maig. Reunió de la Comissió per-
manent de la Delegació per al diaconat 
permanent, a la Casa de l’Església.

12 de maig. El bisbe Agustí presideix la 
reunió d’arxiprestos de la Vicaria del Llo-
bregat, al Santuari de Brugués.

13 de maig. Reunió del Consell episco-
pal, a la Casa de l’Església.

El bisbe Agustí presideix l’Assemblea 
extraordinària de diaques per recollir les 
conclusions del treball sobre el Sínode, a 
la Casa de l’Església.

15 de maig. Trobada pasqual de la Vica-
ria del Penedès-Anoia-Capellades al Cas-
tell de Penyafort a Santa Margarida i els 
Monjos. El bisbe Agustí presideix l’acte 
de lectura de les conclusions arxiprestals 
dels treballs sobre el Sínode i a continu-
ació presideix l’Eucaristia amb la conce-
lebració dels mossens acompanyants de 
la trobada.

16-18 de maig. XLIII Trobada de dele-
gats de la Pastoral vocacional de la Con-
ferència Episcopal Espanyola, a Madrid. 
Hi assisteix el delegat de Sant Feliu de 
Llobregat.

16 de maig. El bisbe Agustí rep la visita 
dels membres del Secretariat nacional de 
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Catalunya i les Illes de la JOC, a la Casa 
de l’Església.

Curs de l’ISCREB a Sant Boi de Llobre-
gat. Assignatura “Història de l’Església 
II”, a càrrec del Llic. Diego Solà, a la Par-
ròquia de Sant Josep Obrer.

17-18 de maig. Reunió de bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense, al 
Santuari de Loreto a Tarragona.

19 de maig. El bisbe Agustí rep, a la 
Casa de l’Església, la visita dels joves del 
Col·legi Bon Salvador, de Sant Feliu de 
Llobregat, que rebran el sagrament de la 
confirmació a la Catedral en la Solemnitat 
de la Pentecosta.

20 de maig. Sortida lúdica dels treba-
lladors de la Cúria diocesana i el bisbe 
Agustí a Vic. El bisbe Romà rep els visi-
tants juntament amb els treballadors de 
la Cúria vigatana, ofereixen un refrigeri, 
mostren les dependències curials i acom-
panyen en la visita al museu diocesà i a 
continuació al dinar de germanor.

21 de maig. Pasqua del malalt: “Estar al 
costat dels qui pateixen en un camí de cari-
tat”, organitzada per la Delegació diocesa-
na de la pastoral de la salut. El bisbe Agustí 
presideix l’Eucaristia a la capella de l’Hospi-
tal Sagrat Cor de Martorell de les Germanes 
Hospitalàries de Sant Benet Menni.

22 de maig. Pasqua del Malalt. “Estar 
al costat dels qui pateixen en un camí de 
caritat”.

El bisbe Agustí presideix la Missa con-
ventual a la Basílica de Santa Maria de 

Montserrat, on confereix el sagrament de 
la confirmació a un grup de l’escolania.

El bisbe Agustí presideix el ritu del 
primer escrutini baptismal a la desena 
comunitat neocatecumenal de la parrò-
quia de Sant Antoni de Pàdua, de Sant 
Vicenç dels Horts, a la Casa d’Espirituali-
tat Mare de Déu de Montserrat, de Caldes 
de Montbui.

23 de maig. Curs de l’ISCREB a Sant 
Boi de Llobregat. Assignatura “Història de 
l’Església II”, a càrrec del Llic. Diego Solà, 
a la Parròquia de Sant Josep Obrer.

24 de maig. El bisbe Agustí visita 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
on s’entrevista amb la seva alcaldessa, 
Sra. Pilar Díaz Romero.

El bisbe Agustí visita, amb el director 
de Caritas diocesana Sr. Ramon Carbo-
nell, la llar Sant Llorenç a Sant Feliu de 
Llobregat.

25 de maig. Reunió del Secretariat del 
Consell pastoral diocesà amb el bisbe 
Agustí, a la Casa de l’Església.

Reunió del Secretariat del Consell pres-
biteral amb el bisbe Agustí, a la Casa de 
l’Església.

Reunió de treballadors de la Cúria di-
ocesana.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la Catedral, on confereix el sagrament de 
la Confirmació a un nodrit grup d’alumnes 
del Highlands School Barcelona, d’Esplu-
gues de Llobregat.
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26 de maig. Solemnitat de la dedicació 
del temple de la Catedral de Sant Llorenç. 
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç.

27 de maig. Reunió del Consell episco-
pal, a la Casa de l’Església.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la capella del Col·legi Sant Lluís dels Fills 
de la Sagrada Família, de Begues, on con-
fereix el sagrament de la Confirmació a un 
grup d’alumnes.

28 de maig. Concert de la gira FCEC-C-
MUSICS Vivaldi a la Catedral de Sant Llo-
renç. El bisbe Agustí saluda els assistents.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la parròquia de Sant Pere i Sant Pau del 
Prat de Llobregat, on confereix el sagra-
ment de la Confirmació a un grup de jo-
ves i adults.

29 de maig. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la parròquia de Sant Baldiri, 
de Sant Boi de Llobregat, on confereix el 
sagrament de la Confirmació.

30 de maig. Curs de l’ISCREB a Sant 
Boi de Llobregat. Assignatura “Història de 
l’Església II”, a càrrec del Llic. Diego Solà, 
a la Parròquia de Sant Josep Obrer.

JUNY

1 de juny. Reunió als locals de la Basí-
lica de la Sagrada Família, de Barcelona, 
per a coordinar la celebració de cloenda 
de la fase diocesana del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat, el diumenge 18 de se-
tembre de 2022, a les 18.00 h.

2 de juny. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Consell presbiteral, a la Casa 
de l’Església.

El bisbe presideix l’Eucaristia amb els 
membres de les comunitats neocatecume-
nals de la Diòcesi que han acabat el Camí 
d’iniciació baptismal, a la parròquia de 
Sant Josep Obrer de Sant Boi de Llobregat.

3 de juny. Reunió del Consell episco-
pal, a la Casa de l’Església.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la parròquia de Sant Pere, de Gavà, on 
confereix el sagrament de la Confirmació.

4 de juny. El bisbe Agustí imparteix una 
sessió de formació sobre la família a un 
grup de l’Associació Persona i Democrà-
cia, a la Casa de l’Església.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la parròquia de Sant Esteve, de Sant Este-
ve Sesrovires, on confereix el sagrament 
de la Confirmació.

5 de juny. Diumenge de Pentecosta i Jorna-
da de l’Acció catòlica i de l’Apostolat seglar.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la Parròquia de Santa Maria de la Geltrú, 
de Vilanova i la Geltrú i confereix el sagra-
ment de la Confirmació.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en 
la solemnitat de la Pentecosta a la Cate-
dral, on confereix el sagrament de la Con-
firmació a adults de diferents parròquies 
i a uns joves del Col·legi Bon Salvador.

7 al 8 de juny. El bisbe Agustí participa en 
la XXVII trobada de bisbes teòlegs. La llibertat 
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religiosa i la presència de l’Església en l’espai 
públic. Organitzat per la Comissió episcopal 
per a la Doctrina de la fe de la Conferència 
Episcopal Espanyola de la qual forma part el 
bisbe Agustí. La trobada es fa a la Sala San 
Isidoro, edifici Sedes Sapientiae, Madrid.

10 de juny. Reunió del Consell episco-
pal, a la Casa de l’Església.

Delegació d’ensenyament. Trobada pe-
dagògica “Cafè dels divendres”.

11 de juny.   Assemblea final  amb la 
qual es tanca la fase diocesana del Síno-
de 2021-2023,  “Por una Iglesia Sinodal: 
Comunión, Participación y Misión”. Hi par-
ticipen el bisbe Agustí, el vicari general, 
el secretari general, la Sra. Ana M. García, 
la Sra. Maria Tobella, el Sr. Joan Torras i el 
Sr. Àngel Jornet. La trobada té lloc al re-
cinte de la Fundació Pablo VI, de Madrid.

Camí sinodal. Trobada de cloenda del 
treball del Sínode de l’arxiprestat de Sant 
Boi de Llobregat, a la Cova de Manresa.

12 de juny. Jornada Pro Orantibus.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia 
a la Parròquia de Sant Vicenç Màrtir, de 
Sant Vicenç dels Horts i confereix el sa-
grament de la Confirmació.

13 de juny. Curs de l’ISCREB a Sant Boi 
de Llobregat. Assignatura “Història de 
l’Església II”, a càrrec del Llic. Diego Solà, 
a la Parròquia de Sant Josep Obrer.

14 de juny. Trobada de final de curs de 
preveres i diaques, a la Residència Mare 
Ràfols, de Vilafranca del Penedès.

Trobada de final de curs del Moviment 
Vida Creixent, a la Casa de l’Església.

15 de juny. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia en la inauguració del SJD Pe-
diatric Cancer Center Barcelona, de Sant 
Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat.

Reunió de l’Equip de la Delegació de 
pastoral de la salut, a la Casa de l’Es-
glésia.

16 de juny. El bisbe Agustí presideix la 
reunió plenària del Secretariat interdioce-
sà de santuaris, de la Conferència Episco-
pal Tarraconense, a la Casa de l’Església.

17 de juny. Reunió del Consell episco-
pal, a la Casa de l’Església.

El bisbe Agustí concelebra en l’Eucaris-
tia d’acció de gràcies i trobada de final de 
curs del Seminari conciliar de Barcelona.

18 de juny. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Consell pastoral diocesà, a la 
Casa de l’Església.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la Parròquia de Sant Pere, de Sant Pere 
de Ribes, on confereix el sagrament de la 
Confirmació.

19 de juny. Solemnitat del Corpus 
Christi.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en 
la Solemnitat del Santíssim Cos i Sang de 
Crist i Dia de la caritat, a la Catedral i 
imparteix la benedicció solemne.

20-21 de juny. Jornades d’Estiu de Con-
siliaris del Moviment MCECC, al noviciat 
de les germanes caputxines de la Mare 
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del Diví Pastor de Pallejà. El bisbe Agustí 
participa en la trobada, el dilluns 20 de 
juny, presideix l’Eucaristia i comparteix el 
dinar amb els assistents a les jornades.

20 de juny. Curs de l’ISCREB a Sant Boi 
de Llobregat. Assignatura “Història de 
l’Església II”, a càrrec del Llic. Diego Solà, 
a la Parròquia de Sant Josep Obrer.

22-26 de juny. Trobada mundial de les 
famílies, a Roma i les diòcesis.

22 de juny. El bisbe Agustí presideix la 
reunió de final de curs d’arxiprestos, al 
Santuari de la Mare de Déu de Bruguers.

23 de juny. El bisbe Agustí assisteix a 
la presentació de la nova seu territorial 
de Càritas on es presenta la memòria de 
Càritas. El bisbe Agustí beneeix el nous 
locals a Sant Andreu de la Barca.

Reunió de l’Equip de la Delegació de 
pastoral vocacional, a la Casa de L’esglé-
sia.

23-27 de juny. Pelegrinatge al Santuari 
de la Mare de Déu de Lourdes (França), 
de l’Hospital de Lourdes de la Província 
Eclesiàstica de Barcelona.

25 de juny. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Baldiri, 
de Sant Boi de Llobregat, amb l’admissió 
a ordes dels Sr. Toni Oia i Sr. Felip Solé, 
candidats al diaconat permanent.

26 de juny. El bisbe Agustí presideix la 
trobada diocesana en la cloenda de l’any 
de la Família “Amoris Laetitia”, a la Parrò-
quia de Sant Pere, de Sant Pere de Ribes.

27 de juny. El bisbe Agustí presideix el 
Consell de Càritas diocesana, a la Casa 
de l’Església.

29 de juny. El bisbe Agustí presideix la 
reunió de final de curs de delegats, a la 
Casa de l’Església.
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Mn. Celestino Bravo Nieto

Mn. Celestino Bravo Nieto va néixer a 
Somolinos (Guadalajara), Diòcesi de Si-
güenza, el dia 6 d’abril de 1928. Fill de 
Emilio i Martina. Mentre era seminarista 
a Guadalajara, patí una malaltia ocular i 
va ser traslladat al Seminari Conciliar de 
Barcelona per accedir a un millor tracta-
ment. Va ser ordenat sacerdot l’11 de ju-
liol de 1954, a la Basílica de Santa Maria 
de Montserrat. Llicenciat en Teologia, a la 
Facultat de Teologia de Barcelona el 1971.

Els seus primers nomenaments van ser: 
vicari el 1954, de la Parròquia de Sant Celo-
ni  i el 1956 vicari de la Parròquia de Sant 
Salvador, d’Horta (Barcelona).  L’any 1958 va 
ser destinat com a capellà de l’Hospital de 
Sant Llorenç, de Viladecans, on podria fer-se 
millor el seguiment de la seva malaltia. El 
1963 va ser nomenat Administrador parro-
quial i, posteriorment, el 17 d’abril de 1965, 
rector de la Parròquia de Santa Maria de Sa-
les, de Viladecans. El 21 de gener de 1982 
va ser nomenat rector de la Parròquia de 
Sant Joan, de Viladecans, càrrec que només 
va exercir fins el setembre del mateix any.

Deixà el càrrec de rector el novembre 
de 2020, després de 57 anys al capdavant 
de la Parròquia de Santa Maria de Sales, 
amb el repte assolit de la construcció del 
temple i les sales parroquials. Jubilat ca-
nònicament el 10 de juliol de 2020.

Altres nomenaments:  1973-1983 Arxiprest 
de l’Arxiprestat del Prat de Llobregat. 
1976 Professor adjunt de religió INEM 
Ntra. Sra. de Bruguers.
1978-1981 Membre del Consell presbiteral.
Fundador de l’entitat Fraterna Ajuda Cris-
tiana per a ajudar les persones malaltes.
El 2009 l’Ajuntament de Viladecans li 
atorgà la primera Medalla d’Honor de la 
ciutat, pel seu compromís social. 
Fou traspassat en el Senyor el 26 de juny 
de 2022. 
Units en la pregària, encomanem-lo a la 
misericòrdia de Déu.

[ ]Necrològiques
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Reunió del 18-6-2022

La reunió del Consell pastoral diocesà 
del dia 18 de juny de 2022 comença a les 
10.00 h, a l’Auditori de la Casa de l’Es-
glésia, amb la pregària del Sínode i les 
paraules de benvinguda del bisbe Agustí 
agraint la presència dels assistents i va-
lorant especialment la feina feta, concre-
cions i decisions al llarg del curs. També 
que el treball de la fase diocesana ens 
ha de portar a discernir quins subratllats 
i accents han de marcar el nostre camí 
com Església diocesana. Acaba un curs i 
el curs vinent continua el Sínode dels bis-
bes: podríem pensar què hem d’esperar a 
les conclusions finals; efectivament hau-
rem d’esperar el document definitiu, però 
també hem de viure el present i il·luminar 
el demà, aquest és l’argument principal 
d’aquesta reunió.

Tot seguit s’aprova l’acta provisional 
de la darrera reunió, del dia 26 de fe-
brer de 2022 i es comencen a tractar els 
assumptes proposats en l’ordre del dia, 
que són: informació i valoració de l’assis-
tència a la celebració de l’assemblea final 
sinodal de les diòcesis de la Conferència 
Episcopal Espanyola, feta a Madrid, el dia 
11 de juny de 2022. Informació i aportaci-
ons sobre el treball de la fase diocesana 
del Sínode, començant per una valoració 

del bisbe, remarcant algunes dades es-
tadístiques de la participació diocesana, 
una valoració positiva de l’experiència si-
nodal i buits significatius en la nostra sín-
tesi presentada a la Secretaria del Síno-
de. Tot seguit els consellers i conselleres 
fan les seves aportacions sobre l’experi-
ència de la participació en el treball de 
la fase diocesana. A continuació s’informa 
de la celebració eucarística diocesana del 
camí sinodal del Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat amb l’acollida del treball del Sí-
node i la continuïtat en el curs vinent i de 
la coordinació per a participar-hi.

El darrer assumpte es la renovació de 
la meitat dels consellers i conselleres, 
fent referència al decret 12/21, del 25 de 
juny de 2021.

Finalment, després d’algunes informa-
cions diocesanes, s’informa de les dates 
de les reunions del Consell pastoral dio-
cesà del curs 2022-2023: 8 d’octubre de 
2022, 4 de febrer de 2023 i 10 de juny 
de 2023.

El Senyor Bisbe agraeix les aportacions 
i dona per finalitzada la reunió a les 13.30 
hores. 

[ ]Consell 
pastoral 
diocesà
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Reunió del 2-6-2022 

El dia 2 de juny de 2022, en sessió 
ordinària, s’ha reunit el Consell del pres-
biteri. A continuació de la pregària i la 
salutació, el bisbe Agustí ha informat 
dels passos que s’han fet referent a dues 
qüestions tractades en consells anteriors; 
per una banda, respecte al document Vida 
pastoral, estructures i futur a les parrò-
quies i arxiprestats de Vilafranca, Anoia i 
Piera – Capellades i, per l’altra, respecte a 
les qüestions que es deriven dels abusos 
sexuals a menors en el si de l’Església.

El gruix de la reunió s’ha dedicat a di-
alogar al voltant d’un primer esbós del 
Document síntesi de la fase diocesana del 
Sínode, i per aquest diàleg ens ha acom-
panyat el secretari del Consell pastoral di-
ocesà i membre de la Comissió diocesana 
pel Sínode, el senyor Miquel Àngel Parejo 
Sisquella.

[ ]Consell
del presbiteri
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[ ]Mitjans
de Comunicació

Carta als preveres amb motiu de la 
Jornada Mundial de les Comunicacions 
Socials

Sant Feliu de Llobregat, 25-5-2022

Benvolguts mossens, 

Com esteu? Espero que aquest temps 
pasqual que estem a punt d’acabar hagi 
portat bons fruits de resurrecció a les 
vostres vides i a les vostres comunitats.

El proper diumenge, 29 de maig, és la 
solemnitat de l’Ascensió del Senyor i se 
celebra la Jornada Mundial de les Comu-
nicacions Socials, en la seva 56a edició. 
Per això m’adreço a vosaltres, per convi-
dar-vos que no passi per alt. En adjunt 
a aquesta comunicació i en els enllaços, 
trobareu els materials relatius a aquesta 
campanya.

El lema d’enguany és “Escoltar amb 
l’oïda del cor”, d’acord amb el missatge 
que el papa Francesc ha escrit per aques-
ta Jornada. Ell mateix, en el primer parà-
graf del seu escrit, transmet l’accent que 
vol donar enguany a aquesta celebració: 

«L’any passat vam reflexionar sobre la 
necessitat d’”anar i veure” per a desco-
brir la realitat i poder explicar-la a partir 
de l’experiència dels esdeveniments i de 
l’encontre amb les persones. Seguint en 
aquesta línia, vull ara centrar l’atenció so-

bre un altre verb, “escoltar”, decisiu en 
la gramàtica de la comunicació i condició 
per a un diàleg autèntic.»

És un missatge ple d’aquelles frases 
encertades, condensades de significat 
i alhora ben entenedores, a què ens té 
acostumats el papa Francesc. Aquí teniu 
només un tastet, però val la pena llegir 
sencer el seu missatge. 

• Escoltar és, per tant, l’ingredient 
primer i indispensable del diàleg i 
de la bona comunicació. (...) No es 
fa bon periodisme sense la capaci-
tat d’escoltar.

• Escoltar més veus, escoltar-se 
mútuament, també en l’Església, 
entre germans i germanes, ens 
permet exercitar l’art del discer-
niment, que apareix sempre com 
la capacitat d’orientar-se enmig 
d’una simfonia de veus.

• Redescobrir una Església simfòni-
ca, en la qual cadascú pot cantar 
amb la seva veu acollint les dels 
altres com un do.  

I volem compartir també una joia en el 
context d’aquesta Jornada. Amb el desig de 
créixer en capacitat per comunicar el gran 
missatge de la Bona Nova, enguany fem el 
pas cap a Instagram. Gràcies a la presència 
de la Vicky Zabaco a la Delegació, des del 
29 de maig ens animem a aprofitar aques-
ta xarxa per compartir informació que 
concerneix directament al Bisbat, així com 
parròquies, comunitats i moviments que 
en formen part. Esperem veure-us per allà! 

Amb el desig de desenvolupar “l’apos-
tolat de l’oïda”, us desitjo una bona festa 
de l’Ascensió, 

Amparo Gómez Olmos
Delegada de Mitjans de Comunicació

https://bisbatsantfeliu.cat/delegacions/mitjans-de-comunicacio-recursos/
https://bisbatsantfeliu.cat/delegacions/mitjans-de-comunicacio-recursos/
https://bisbatsantfeliu.cat/wp-content/uploads/2022/05/Jornada-Comunicaciones-Sociales-2022-cartel-catalan.pdf
https://bisbatsantfeliu.cat/wp-content/uploads/2022/05/Jornada-Comunicaciones-Sociales-2022-cartel-catalan.pdf
https://bisbatsantfeliu.cat/wp-content/uploads/2022/05/papa-mcs-2022-cat.pdf
https://bisbatsantfeliu.cat/wp-content/uploads/2022/05/papa-mcs-2022-cat.pdf
https://www.instagram.com/bisbatsantfeliu/
https://www.instagram.com/bisbatsantfeliu/
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Carta dels delegats de la pastoral 
vocacional i missions per a la Jornada 
mundial de pregària per les vocacions i 
vocacions natives 

Sant Feliu de Llobregat, 20-4-2021

59ena Jornada mundial de pregària per les 
vocacions. Jornada de vocacions natives
8 de maig de 2022, Diumenge IV de Pasqua
Deixa la teva petjada, sigues testimoni

Benvolguts/des,
Una salutació ben cordial de Mn. Manel 

Roig, delegat de Missions i Mn. Joan Pere 
Pulido, delegat de Pastoral vocacional. 

El IV Diumenge de Pasqua, 8 de maig 
de 2022, Diumenge del Bon Pastor, cele-
brem la 59ena Jornada mundial de Pregà-
ria per les vocacions i la Jornada de les 
vocacions natives, amb el lema: Deixa la 
teva petjada, sigues testimoni.

Aquesta invitació ens recorda el que 
el papa Francesc va dir als joves en la 
Jornada mundial de la joventut de Cracò-
via l’any 2016: que no tinguessin por de 
deixar la seva petjada en la vida d’aquells 
amb qui es troben. Tots som cridats a dei-
xar en aquest món un testimoni de vida 
que parli de l’Amor.

I en aquesta Jornada, demanem al Se-
nyor que no faltin en l’Església sacerdots, 
religiosos, persones consagrades i matri-

monis cristians. També, que les vocacions 
nascudes en països de missió tinguin el 
necessari per formar-se i seguir creixent.

Us hem enviat per la valisa del Bisbat 
part del material de la Jornada. Més en-
davant us enviarem l’enllaç on trobareu 
aquest material i altres materials que po-
dreu fer servir.

Gràcies per la vostra pregària. Que el 
Senyor ens concedeixi el fruit pasqual de 
generoses vocacions i, a tots, ens ajudi 
a ser protagonistes dels nostres propis 
passos, per tal d’oferir un rastre de llum 
als qui esperen al marge del camí. De-
manem-li que ens ajudi a deixar petjades 
que guiïn, que siguem testimonis.

Rebeu una salutació ben cordial, 

Manuel Roig Cisteré, Pvre. 
Delegat de missions

Joan-Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Delegat de pastoral vocacional 

[ ]Pastoral
vocacional
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Resum final de les aportacions dels 
diaques al Sínode

Juliol 2022

S’ha seguit el qüestionari de preguntes 
que es varen proposar i el resum de les 
aportacions, seguint l’estructura de l’es-
quema que es va treballar i es donen les 
respostes que es varen proposar:

2.- Sobre el discerniment

2.1.- M’esforço a discernir en les situaci-
ons que visc, què em demana l’Esperit?

Malgrat que estem atrapats per un 
món molt complex, que fa difícil el discer-
niment, juntament amb la passivitat en 
algunes persones, que no acompanyen, 
ens esforcem a fer un discerniment, aju-
dats per la pregària, el director espiritual, 
examen del que ha passat, aprofundir i 
contrastar allò que el Senyor ens diu i 
allò que veiem que som capaços de fer. 
Constatem que el discerniment ha de ser 
un do de l’Esperit. Aquesta actitud forma 
part de l’espiritualitat diaconal.

2.2.- El que veig, miro de posar-ho en 
pràctica o ho deixo de banda?

Intentem posar en pràctica allò que 
veiem positiu, intentem ser coherents, 
evitant tot el que és rebutjable. No sem-

pre es fàcil i tant una cosa com l’altra 
no sempre s’aconsegueix. No sempre ens 
sentim ajudats pels qui haurien de fer-ho. 
Mai hem de deixar passar oportunitats 
per viure una església en sinodalitat.

2.3.- Faig un esforç comunitari de lectura 
de la realitat?

S’intenta, no sempre es fàcil, algun 
cop ens ajuda el consell parroquial, i al-
gun que altre rector, no sempre. Es troben 
a faltar espais, temps i fins i tot autèntic 
interès per fer lectures comunitàries de la 
realitat. No sempre aquesta lectura dona 
el resultat esperat i ens aboquem a l’in-
dividualisme, a la passivitat. Creiem que 
és una responsabilitat de tots, fer sempre 
aquesta lectura comunitària de la realitat.

3.- Sobre la sinodalitat.

3.1.- A nivell personal.

3.1.1.- El teu ministeri procures exercir-lo 
sinodalment o vas per lliure?

S’intenta exercir el ministeri en un to 
sinodal, no es pot anar per lliure. L’excés 
de tasques a fer condiciona la resposta, 
i hi ha diaques que sembla que defugin 
les trobades i recessos que permeten el 
contacte entre diaques afavorint la comu-
nió. El desig és de treballar sinodalment 
i, a falta de compartir amb altres diaques, 
es supleix amb l’acompanyament pastoral 
d’algun prevere de confiança.

3.1.2.- Participes fent sentir la teva veu o 
més aviat procures no complicar-te la vida?

Sí, es vol fer sentir i s’ha de fer sentir 
la pròpia veu amb prudència i sinceritat. 
Viure l’evangeli comporta complicar-se la 
vida i algun disgust. Cal escoltar les opi-

[ ]Diaconat 
permanent
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   D e l e G a c i o n S  D i o c e S a n e S

nions de la comunitat per a servir millor. 
Fer les aportacions amb llenguatge ente-
nedor per a evitar malentesos. No sempre 
es té en compte però pot ajudar i cal fer-
se present amb la paraula discernida a la 
llum de l’Esperit.

3.2.- A nivell comunitari

3.2.1.- La teva veu o la teva presència és 
un factor de participació a la teva parrò-
quia, al teu arxiprestat i a la diòcesi?

Hom se sent integrat i correspost en 
aquests àmbits, tot i que, destinats al 
servei, sovint podem passar desaperce-
buts i considerats només com a laics. En 
parlar de sinodalitat la nostra presència 
ajuda a despertar-ne un interès renovat.

3.2.2.- Ets animador de la sinodalitat? 
Motives perquè la gent entri en la dinàmi-
ca sinodal i funcioni sinodalment?

Som animadors de sinodalitat, de 
compartir carismes i maneres de pensar, 
és una exigència que ens manté oberts a 
preveres i a laics. Cal anar amb compte 
amb el clericalisme que no ajuda la sino-
dalitat i interfereix en la comunió eclesial. 
L’activitat pastoral entre laics anima i pro-
mou la participació, la pregària, anima la 
relació entre els fidels, la vida pastoral de 
la parròquia, fent present la sinodalitat 
que ho embolcalla tot i edifica l’Església.

3.3.-A nivell institucional.

3.3.1.- La teva veu o la teva presència és 
un factor de participació a la cúria, -inclo-
sa la nostra Delegació. Penses que hem 
de millorar-ne la comunicació?

Ens hi sentim acollits i respectats, en-
cara que cal fer esment de la dificultat 

que suposa el col·lectiu que habitualment 
no s’hi fa present i no sembla que sigui 
per falta de comunicació. Si cadascú no 
defugís d’aportar el seu valor afegit, tots 
aniríem millor. Fa pensar la baixa partici-
pació en recessos d’Advent i Quaresma 
oberts a diaques i esposes i dirigits per 
bisbes i teòlegs competents.

3.3.2.- Com vius la teva pertinença dins 
del col·lectiu de diaques de la diòcesi?

Tot i viure la pertinença, es troben a 
faltar vincles que ens uneixin més com a 
col·lectiu. Es viu a nivell familiar o parro-
quial, però es podrien compartir reptes, 
esperances, nous documents, a nivell dio-
cesà, i participar en associacions d’àmbit 
supradiocesà per a conèixer altres visions 
i concrecions de l’exercici del ministeri di-
aconal en altres realitats que ens poden 
ajudar. S’hauria de fer esment del col·lec-
tiu de les esposes dels diaques, afavorint 
la coneixença i l’acompanyament en totes 
les etapes de la vida, fins i tot d’aquelles 
que han enviudat.

3.3.3.- Creus que té el degut reconeixe-
ment del ministeri diaconal a nivell dio-
cesà? Caldria esmerçar-hi algun aspecte?

En el poble cristià, encara hi ha molts 
fidels que desconeixen el ministeri diaco-
nal. Hi ha un cert clericalisme presbiteral 
que oblida que el diaca és també un mi-
nistre ordenat, i se’l valora pel que «pot 
fer o no pot fer», ignorant la sacramen-
talitat diaconal. Potser caldria promoure 
una campanya institucional de promoció 
del diaconat, a nivell diocesà, distesa i 
que permeti donar a conèixer més aquest 
ministeri i a captar possibles nous candi-
dats. Quan es parla de vocacions, la di-
aconal s’acostuma a oblidar.
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La manca de preveres comporta que 
diaques s’hagin d’encarregar d’algunes 
parròquies. En l’etapa de formació caldria 
reforçar aquests aspectes perquè, en cas 
d’haver d’assumir aquesta funció, no es 
trobés mancat de coneixements i recursos 
per a dur a terme aquesta tasca com cal.
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Pa partit; tendresa repartida
Article de Mn. Ramon Maria Bosch, de-
legat episcopal per a Càritas Diocesana, 
amb motiu de de la Campanya de Corpus

El Cos de Crist, fet Eucaristia, acció de 
gràcies a Déu pels seus dons constants, 
s’ha fet mos: un bocí de pa del qui s’ali-
menta aturant-se un moment en la fatiga 
de cada dia, o en el llarg trajecte de la 
vida. El Cos de Crist, fet Viàtic, pa del qui 
camina i té fam, s’ha fet saborós aliment 
en la Caritat, en l’Amor, en el servei.

Donar coses és d’alguna manera un 
punt alienant... no deixa de donar quel-
com extern per allunyar el qui s’ha acos-
tat: calma la consciència, però no fa fra-
ternitat ni en el qui dona, ni en el qui rep. 
La Caritat cristiana parteix de l’experièn-
cia de fraternitat: ningú és aliè, ningú és 
més ni és menys, ningú és de fora, per-
què Déu té un sol cor on hi som tots.

Crist en passar pel món fent el bé, 
se’ns va deixar ell mateix com a rescat 
per tots; no ens deixà un testament de 
diners, ni de frases boniques per repetir 
fredament, ni tan sols de relats èpics per 
recitar amb el pit ample. Se’ns deixà ell 
mateix present com un pa humil per ser 
compartit, lligat al testimoni del Mestre 
suport al peus dels seus deixebles, humil, 
petit, immens d’amor. Rentar els peus, 
compartir l’àpat no són gestos freds, ni 

tècniques per salvar el món: són gestos 
d’una tendresa extraordinària vers una 
humanitat afamada i fatigada de sofri-
ments, perquè no sigui embrutida per la 
pols de la injustícia del món.

Celebrar la solemnitat del Corpus, amb 
el cor de Càritas vol dir ser pa que es 
dona generosament; donació d’una vo-
luntària i d’un voluntari, que en el rostre 
porten el somriure que creix en la frater-
nitat sincera; d’uns treballadors i treba-
lladores socials, que amb extraordinària 
delicadesa tenen cura de les joies més 
preuades del cor de Déu, els seus pe-
tits; d’uns bisbes i capellans cridats a ser 
pa d’Eucaristia que es parteix i es dona 
consagrat i en el servei als pobres; dia-
ques, religiosos i religioses convidats a 
encarnar el Crist ajupit als peus dels qui 
sofreixen; d’unes comunitats cristianes a 
qui Crist ha dit: «doneu-los vosaltres ma-
teixos de menjar».

De fet, el títol de l’escrit no és més que 
una primera part de la crida a la Caritat, 
donar no és un projecte, ni una acció pla-
nificada, sinó compartir allò que som, que 
fet Eucaristia, només té sentit en aquesta 
fraternitat tan afectiva com efectiva, que té 
cura dels uns vers els altres, que fa costat, 
que no té por de ferir-se de les ferides del 
sofrent, que no té por de passar una nit 
de vetlla pregant pels petits. També, però, 
que troba la joia de l’amor compartit, l’únic 
que satisfà la set de sentit, d’esperança i 
d’alegria de les persones.

Per Corpus embellim el santíssim, hi 
posem flors, ciris, les tovalles més bones: 
és l’obsequi humà que sabem fer. Déu, 
el Pare bo, l’embelleix posant-nos enfront 
els seus fills sofrents; que tothom qui 
s’acosti a nosaltres hi trobi el pa partit 
que alimenta la nostra fe.

[ ]Càritas 
diocesana
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Som el que donem. Som amor
Article de Ramon E. Carbonell Pujol, Di-
rector de Càritas Diocesana de Sant Feliu 
de Llobregat, amb motiu de de la Campa-
nya de Corpus

Imaginem l’Amor com a llum d’un far 
que il·lumina horitzons d’esperança i 
oportunitats en forma de projectes de vida 
pels que pateixen la foscor de les portes 
tancades a una societat suposadament 
d’iguals, de fraternitat plena entre 
germans. Imaginem-nos nosaltres com 
a fars, capaços de  nit però també de 
dia quan sembla que tot resplendeix, 
emetent aquest raig de llum que arriba 
arreu. L’Amor en allò que fem, en allò 
que som i fins en el que diem, és do de 
Déu en nosaltres, per nosaltres i per ser 
donat als altres, per ser repartit als altres. 
Aquest és el fonament de la Caritat en 
la seva expressió més genuïna, pràctica 
en l’Església cap als descartats i de la 
que Càritas cada dia en fa missió. Estem 
contents de tanta solidaritat que rebem. 
Contents de la confiança que es diposita 
en Càritas i que es canalitza a través del 
compromís del voluntariat i dels donatius 
i col·laboracions de tantes persones, 
empreses, institucions, parròquies, 
comunitats d’Església i societat en general. 
En som dipositaris, intermediaris que fem 
arribar aquesta solidaritat a qui demana 
un cop de mà. Però el far  que cadascú 
és per als altres correspon a cadascú 
de mantenir encès, actiu, vetllant que 
segueixi essent visible. En aquesta nova 
jornada de celebració del dia de la Caritat, 
des de Càritas volem fer protagonista 
l’esperança, l’amor i la justícia que neix del 
que som. Proposem mirar amb tendresa, 
escoltar amb paciència, cuidar la fragilitat, 

compartir la generositat i denunciar la 
incoherència que genera injustícia. Obrim-
nos des de l’Amor a l’hospitalitat i a la 
fraternitat cap als altres en el sentit més 
ampli del  terme. Donem gràcies a Déu 
de ser comunitat en l’Amor  amb totes 
les persones d’arreu de les parròquies i 
comunitats del nostre Bisbat.
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“Era a la presó i vinguéreu a veure’m” 

Aquesta cita evangèlica ve a ser l’es-
lògan de les activitats que l’Església rea-
litza sota el nom de “pastoral penitenci-
ària”. Es tracta d’un acompanyament i un 
treball que té lloc tant a les presons com 
a fora dels centres penitenciaris. Els seus 
serveis tenen a veure amb la prevenció, la 
rehabilitació, la reinserció social, l’atenció 
a interns i exinterns, famílies, víctimes... 

Habitualment, durant el mes de setem-
bre i al voltant de la festa de la Mare de 
Déu de la Mercè, se sol celebrar una Set-
mana de Pastoral Penitenciària. Enguany, 
les diòcesis de la Província Eclesiàstica de 
Barcelona, és a dir, Barcelona, Sant Feliu de 
Llobregat i Terrassa, han decidit celebrar-la 
durant la primera quinzena de maig, al vol-
tant de la festivitat de sant Pere Nolasc (6 
de maig), fundador de l’Orde de la Mercè. 

A través de diversos actes als tres bis-
bats s’ha visibilitzat la tasca d’aquest àm-
bit pastoral. 

A la Casa de l’Església, de Sant Feliu 
de Llobregat, es va realitzar dissabte 7 
de maig una trobada de voluntaris de la 
Pastoral Penitenciària al nostre bisbat. 

Cal tenir present que al territori de la 
diòcesi, al terme municipal de Sant Es-
teve Sesrovires,  hi ha els dos centres 
penitenciaris amb més població reclosa 
de Catalunya: Brians1, amb 1.042 interns, 

la majoria homes, i Brians2, amb 1318 
interns. Els voluntaris de la pastoral pe-
nitenciària en aquests centres són 32, a 
Brians1, i 29 a Brians2. 

A banda, hi ha un centre a Martorell 
i un altre a Sant Feliu de Llobregat, que 
permeten la reinserció social dels interns, 
un cop han sortit de la presó. 

La trobada del dia 7 era la primera 
presencial després de dos anys, una gran 
oportunitat per retrobar-se els volunta-
ris de les dues presons, per compartir 
experiències i encoratjar-se a continuar 
endavant. Es va analitzar l’efecte de la 
pandèmia i es van descobrir dificultats, 
cansament, desànim... però també opor-
tunitats, creativitat i compromís. Es va 
multiplicar la feina, ja que per la reducció 
de mobilitat dels interns, es van haver de 
repetir les activitats a cada mòdul. Tanma-
teix, gràcies a això, les misses, l’atenció 
catequètica i l’acompanyament persona-
litzat guanyaren en qualitat i profunditat.

La trobada va acabar amb els testi-
monis de Mn. Josep Maria Fabró, capellà 
durant molts anys de Brians1 i Brians2, i 
de Margarida Riba, veterana voluntària de 
Brians2: una injecció de joia i esperança, 
des de la pròpia experiència.  

«La reinserció dels presos només serà 
possible des d’una major consciència so-
cial i compromís de tothom. El pres no 
només necessita l’ajuda institucional, ne-
cessita també ser rebut per una societat 
que no continuï assenyalant-lo amb el 
dit, que li doni oportunitats de treball i 
que tingui la tolerància i l’empatia sufici-
ent per ajudar a seguir endavant, deixant 
el seu passat enrere». P. Jesús Bel Gaudó, 
OM, coordinador de la Pastoral Penitenci-
ària al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i 
capellà del C.P. Brians 1.

[ ]Pastoral 
Penitenciària
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Comunicat de la reunió n. 248 

Barcelona, 19-5-2022

Els dies 17 i 18 de maig de 2022 ha tin-
gut lloc la reunió n. 248 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), al santuari 
de la Mare de Déu de Loreto (Tarragona). 
Hi han assistit per primer cop Mons. Fran-
cesc Conesa, bisbe de Solsona, i Mn. Llu-
ís Suñer, administrador diocesà de Giro-
na. Els bisbes han pregat pel repòs etern 
de Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de 
Barcelona que va morir el 12 de febrer, 
i Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona 
que va morir el passat 31 de març.

1.- Els bisbes han rebut la visita de la 
comissió permanent de l’Acció Catòlica Ge-
neral (ACG): Sra. Eva Fernández, presidenta 
general; Mn. José Antonio Cano, consiliari 
general; Sra. Immaculada López, respon-
sable del sector infància; Sr. Francisco Ra-
mírez, responsable del sector joves; Sra. 
Angelines Morales, responsable del sector 
adults. També hi ha assistit la Dra. Cori 
Casanova, presidenta diocesana de l’ACG 
de Barcelona. Els bisbes han estat infor-
mats sobre la identitat i missió d’aquesta 
associació laical: s’ofereix als laics habi-
tuals de les parròquies; es formen equips 
de vida on compartir la fe, revisar la vida i 
prendre impuls per a la missió d’ésser sal 
i llum enmig del món; assumeix els plans 

pastorals diocesans en estreta vincula-
ció amb els bisbes; educa infants, joves 
i adults integrant en el procés la dimensió 
familiar; dota d’instruments formatius que 
conjuguen la Paraula de Déu, els contin-
guts del Catecisme de l’Església Catòlica, 
el Magisteri de l’Església i la vida mateixa. 
Es tracta d’un procés gradual i equilibrat 
que cerca la unitat fe-vida. Els bisbes han 
estat invitats a la Trobada de laics de par-
ròquia i IV Assemblea de l’ACG que tindrà 
lloc del 21 al 24 de juliol vinent a la ciutat 
de Barcelona i que tindrà per lema: Anun-
ciar Jesucrist amb obres i paraules. 

2.- El Sr. Francesc Roig, president de 
Càritas Catalunya, ha presentat als bis-
bes diverses publicacions: Informe sobre 
exclusió i desenvolupament social a Ca-
talunya de la Fundació FOESSA; l’ètica i 
Càritas Catalunya, en relació al codi ètic 
de Càritas Catalunya, el codi de conducta 
dels agents de Càritas Catalunya i l’ideari 
ètic per a la relació de les Càritas diocesa-
nes amb seu a Catalunya amb empreses 
i altres entitats; informe sobre l’impacte 
de la Covid-19, tercera onada, en relació 
a l’habitatge, la bretxa digital, els menors 
d’edat i el rendiment escolar, les relaci-
ons socials, els impactes de la covid-19 
en la salut i la mirada al futur; reglament 
de Règim intern de Càritas Catalunya. Els 
bisbes també han estat informats sobre 
la situació de les persones ateses pro-
vinents del conflicte bèl·lic a Ucraïna. 
Finalment han dialogat sobre algunes 
propostes d’accions estratègiques 2022-
2024 de Càritas Catalunya. 

3.- Mons. Joan Enric Vives, bisbe presi-
dent de la Comissió Interdiocesana de 
Litúrgia (CIL) i Mn. Joan Baburés, coordi-
nador de la CIL, han comunicat que es pu-
blicarà una nova edició del Missal Romà 

[ ]Conferència
Episcopal
Tarraconense



B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

a
l d

el
 B

is
B

at
 d

e 
sa

n
t 

fe
li

u
 d

e 
ll

o
B

r
eg

at
 i 

n
ú

m
 1

05

1 9 9

  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

D o c u m e n t S

en llengua catalana. Aquesta renovada 
versió ha rebut de la Congregació per al 
Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments 
la preceptiva confirmació el passat 22 de 
febrer de 2022. El Dr. Ramon Corts, direc-
tor de l’editorial Balmes, ha notificat que 
l’edició és a càrrec dels coeditors litúrgics 
-editorial Balmes i Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat- amb il·lustracions de 
l’artista jesuïta P. Rupnik, SJ. El desig és 
que aquesta nova edició del Missal Romà 
en català es pugui començar a utilitzar a 
partir del primer diumenge d’Advent, el 
dia 27 de novembre de 2022. 

4.- Mons. Salvador Cristau, bisbe presi-
dent del Secretariat interdiocesà de Pas-
toral de la salut (SIPS) i Mn. Joan M. Bajo, 
director del SIPS, Mn. Sebastià Aupí i la 
Dra. Carmen Benito, membres de l’equip 
permanent del SIPS, han exposat la situ-
ació de la pastoral de la salut dins l’àmbit 
hospitalari i sociosanitari. L’hospital és un 
lloc privilegiat per a l’evangelització. Una 
de les diverses iniciatives impulsades pel 
SIPS és el curs d’expert universitari en 
acompanyament al procés de malaltia, 
adequat per a formar agents de pasto-
ral de la salut. Des del SIPS vetllen per 
la revisió i actualització dels convenis 
hospitalaris en relació amb la Comissió 
interdepartamental de seguiment de l’As-
sistència religiosa catòlica en els centres 
inclosos en la xarxa d’internament d’uti-
lització pública de Catalunya. 

5.- Els bisbes han rebut la visita de Mn. 
Bruno Bérchez, col·laborador de l’equip 
de l’àrea de primer anunci de la Comis-
sió episcopal per a l’evangelització de la 
CEE, que els ha informat sobre el treball 
que va duent a terme aquest equip, així 
com sobre una propera trobada adreçada 
a responsables diocesans. 

6.- També s’han tractat diversos aspec-
tes d’alguns àmbits de la pastoral com 
ara l’ensenyament de la religió catòlica, 
la pastoral de joventut -en relació a la 
peregrinació europea de joves que tindrà 
lloc a Santiago de Compostel·la l’estiu 
vinent-, i la propera X Trobada mundial 
de les famílies, del 22 al 26 de juny, amb 
celebracions a cada diòcesi i en comunió 
amb l’encontre que tindrà lloc en les ma-
teixes dates a Roma. 
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Síntesis sobre la fase diocesana del 
Sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia 
que peregrina en España

Madrid, 11-06-2022

Asamblea final sinodal de la Conferencia 
Episcopal Española

I. Introducción: relectura de la expe-
riencia sinodal 

Por una Iglesia sinodal: comunión, par-
ticipación y misión. Este era el llamamien-
to del papa Francisco a toda la Iglesia 
universal, que hemos atendido fielmente 
desde la Iglesia que peregrina en España. 
Desde la apertura de la Asamblea sinodal 
en Roma, el 10 de octubre de 2021, hasta 
la clausura de la fase sinodal en España, el 
11 de junio de 2022, todas las diócesis es-
pañolas, las congregaciones religiosas, los 
institutos seculares, la vida contemplati-
va, los movimientos apostólicos y muchas 
otras instituciones se han involucrado en 
el llamamiento del papa para impulsar 
un proceso de escucha y discernimiento 
que contribuya a promover el camino de 
la sinodalidad, que es –dice el papa Fran-
cisco– «el camino que Dios espera de la 
Iglesia del tercer milenio»1. En este cami-
no compartido han participado en España 
14.000 grupos sinodales que han impli-
cado a más de 215.000 personas, en su 

mayor parte laicos, también consagrados, 
religiosos, sacerdotes y obispos. Se han 
involucrado las 70 diócesis, con 13.500 
grupos parroquiales, numerosas congrega-
ciones religiosas y 11 CONFER regionales, 
215 monasterios de clausura, 20 Cáritas 
diocesanas, 37 movimientos y asociacio-
nes laicales, 21 institutos seculares. 

El Equipo sinodal designado por la 
Conferencia Episcopal Española recibió 
todas las aportaciones y, tras un ejercicio 
de discernimiento, ofrece la siguiente sín-
tesis, que será remitida, junto con todas 
las aportaciones recibidas, a la Secretaría 
General para el Sínodo de la Santa Sede. 

El recorrido sinodal no ha sido total-
mente nuevo. La experiencia en España ha 
tenido como referente inmediato el Con-
greso de Laicos, celebrado en el mes de 
febrero de 2020. Aquella experiencia, que 
identificó en sus conclusiones cuatro iti-
nerarios para avanzar hacia una Iglesia en 
salida –primer anuncio, acompañamiento, 
procesos formativos y presencia en la vida 
pública– y dos claves transversales –si-
nodalidad y discernimiento–, se ha visto 
ahora reforzada con la participación en 
esta escucha y discernimiento de la vida 
consagrada en sus diversas formas, la 
aportación sacerdotal y la implicación de 
numerosas instituciones de la Iglesia. 

En algunas diócesis el camino sinodal 
ha convivido con otros procesos de síno-
do diocesano que se estaban realizando o 
que habían concluido recientemente. Esto 
ha supuesto en algunos casos una escasa 
incidencia del proceso sinodal, que se ha 
encontrado con el cansancio del Pueblo de 
Dios. En otros casos, sin embargo, la inte-
gración con las asambleas diocesanas que 
estaban teniendo lugar ha permitido un tra-
bajo integrado y una reflexión más fecunda. 

[ ]Conferència
Episcopal
Espanyola



B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

a
l d

el
 B

is
B

at
 d

e 
sa

n
t 

fe
li

u
 d

e 
ll

o
B

r
eg

at
 i 

n
ú

m
 1

05

2 0 1

  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

D o c u m e n t S

El proceso sinodal ha ido creciendo con 
el paso del tiempo. Con el transcurso de 
las semanas se han ido incorporando nue-
vos grupos gracias al entusiasmo mostra-
do por sus dinamizadores –sobre todo los 
laicos, más motivados inicialmente que 
los sacerdotes–. Se invitó a grupos aje-
nos a la Iglesia y se dieron experiencias de 
escucha muy valiosas. Miembros de parti-
dos políticos y de iniciativas culturales y 
sociales fueron escuchados y se recogió 
también la voz de personas que enviaron 
su aportación vía online. La pandemia ha 
resultado una circunstancia ambivalente. 
Por un lado, limitó la convocatoria de los 
grupos, el trabajo y sus reuniones, pero, 
al mismo tiempo, revitalizó el tejido comu-
nitario para atender a las nuevas situacio-
nes que se producían y el Sínodo empujó 
a vencer los miedos y retomar el trabajo 
eclesial, suponiendo en muchos casos una 
expresión de vuelta a la normalidad des-
pués de un tiempo de alejamiento. 

Finalmente, los grupos han querido 
dejar patente su profundo agradecimien-
to por este tiempo vivido: un momento 
de gracia, construido desde la escucha 
mutua, activa y respetuosa, la apertura 
para hablar con franqueza, compartiendo 
experiencias gratificantes y con intercam-
bios constructivos. 

La participación ha sido principalmen-
te de personas ya implicadas en la vida 
de la Iglesia, mayoritariamente mujeres. 
Ha resultado escasa la respuesta de los 
jóvenes y las familias y también entre 
los alejados y las personas no creyentes, 
aunque los que han participado expresa-
ron su sorpresa por el interés de la Iglesia 
en saber su opinión. Algunas experiencias 
han resultado especialmente significati-
vas, como los procesos sinodales en 19 

cárceles, en las residencias de ancianos 
y el trabajo realizado por algunos pro-
fesores de religión, padres y alumnado 
de esta asignatura, especialmente en los 
cursos superiores de la ESO y de Bachille-
rato. Merece la pena destacar la participa-
ción e integración en este proceso de los 
inmigrantes católicos. 

En relación con el trabajo realizado, 
ha predominado la percepción de no 
estar solos, de formar parte del Pueblo 
de Dios, compuesto por una riqueza 
y pluralidad de comunidades, con sus 
distintas sensibilidades, opiniones y 
preocupaciones. Se ha vivido la alegría 
de compartir y revitalizar la fe, la vida 
y la pertenencia a la Iglesia y el gozo 
de ser tenido en cuenta. De hecho, lo 
más valorado ha sido el proceso mismo: 
el sentirse todos comunidad, la libertad 
para expresarse, la posibilidad de es-
cucha, el compartir inquietudes, deseos, 
dificultades, dudas… El diálogo fraterno 
y la reflexión compartida han hecho ex-
perimentar ilusión y esperanza, y han 
sido una oportunidad para dinamizar la 
comunidad, que expresa su deseo de 
seguir caminando juntos. 

Respecto al impacto que ha tenido 
el proceso sinodal, destaca la numerosa 
participación de fieles en los procesos de 
escucha y discernimiento. Hubo también 
dudas en torno a la utilidad de esta fase 
sinodal, por dos motivos: por un lado, 
porque, como consecuencia de experien-
cias negativas anteriores, se suscitó una 
cierta desconfianza sobre los frutos que 
podrían originarse en este trabajo sino-
dal; por otro lado, por la desconfianza 
en torno a que las aportaciones llegaran 
realmente a ser escuchadas, discernidas 
e incorporadas. 
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Entre las sorpresas no ha sido menor 
comprobar cómo, al avanzar en el cami-
no, todo iba encontrando sentido y se 
fortalecía la vocación, el compromiso y la 
experiencia sinodal: al andar se ha hecho 
camino. Hemos experimentado la acción 
silenciosa pero real y constante del Espí-
ritu Santo como gran animador de todo. 
La readaptación de etapas y de materia-
les según las necesidades de los grupos, 
la preparación de nuevos recursos para 
distintos colectivos eclesiales (por ejem-
plo, niños, adolescentes, ancianos, etc.) y 
para sectores más alejados o con dificul-
tades, son también momentos especiales 
que hablan de un proceso vivo, dinámico 
y creativo. Además, con los materiales se 
ha querido dar respuesta a una dificultad 
encontrada: el desconocimiento de lo que 
es la sinodalidad y la complejidad de las 
cuestiones que se planteaban. 

Destacamos algo que, en general, se 
ha subrayado en todas las aportaciones: 
que el trabajo se ha realizado en cada 
una de las sesiones tras la oración y la 
invocación al Espíritu. Esta oración comu-
nitaria ha servido para tomar conciencia 
de que los cristianos iluminamos nuestra 
vida a través del discernimiento, en el 
que dejamos que el Espíritu de Jesús nos 
habite y nos conduzca. 

Pero en la experiencia del discerni-
miento queda camino por recorrer. Ese ha 
sido uno de los déficits que se han ex-
perimentado durante la consulta. Somos 
conscientes de que nuestras síntesis son 
más un sumatorio de aportaciones, con el 
deseo de recoger todas las voces, que el 
fruto de un ejercicio de un discernimien-
to, tarea que, sin embargo, hemos de rea-
lizar una vez culminada la primera fase 
del proceso sinodal, pues así se nos pide 

desde la Secretaría General del Sínodo. 
En cualquier caso, el sentir general que 

se desprende de los documentos recibi-
dos es que el proceso sinodal ha supues-
to un esfuerzo comunitario que fortalece 
el sentido eclesial y ha servido para ilumi-
nar tanto nuestra propia realidad, como 
comunidades parroquiales, grupos y mo-
vimientos. Ha abierto el apetito de crecer 
en sinodalidad y discernimiento. 

La convocatoria del papa Francisco a 
participar en el Sínodo ha sido aceptada 
con ilusión y esperanza y se ha compren-
dido que el objetivo de esta fase diocesa-
na no era responder a un cuestionario 
sino comenzar a incorporar la sinodali-
dad como parte fundamental del ser de la 
Iglesia y el “estilo sinodal” que se deriva 
de ella como el modo propio de hacer 
Iglesia. Adoptarlo y permear con él toda 
la realidad eclesial, en todos los ámbitos 
y en todos los aspectos, es un proceso de 
conversión lento, que llevará tiempo y del 
que sólo se está en los comienzos. 

Alentados por el mismo Espíritu, este 
trabajo se realiza con el mismo afán de 
escuchar y discernir el querer de Dios 
para la Iglesia, aquí y ahora. 

II. El sínodo, tiempo habitado por el 
espíritu 

Comunión, comunidad, escucha y 
diálogo, corresponsabilidad, formación, 
presencia pública, misión son palabras 
–todas ellas conectadas entre sí– que 
resuenan con fuerza en las síntesis reci-
bidas. La comunión se vive en la comu-
nidad, de cuya edificación y desarrollo 
todos somos corresponsables, bajo la 
acción del Espíritu Santo; una comunidad 
que escucha acoge, nos permite vivir, ce-
lebrar y crecer en la fe y nos anima a 
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comprometernos en el mundo para trans-
formar la realidad y anunciar a Jesucristo. 

A) Iglesia en camino: la voz del Espíri-
tu dentro de la Iglesia 

Como punto de partida, destacan dos 
ideas fundamentales: de un lado, avan-
zar en el cumplimiento de la misión de la 
Iglesia requiere partir de una fuerte con-
versión personal, comunitaria y pastoral; 
de otro, no podemos ser Iglesia desde la 
lejanía, sino que resulta imprescindible la 
apertura, la escucha, ir allí donde están 
quienes nos necesitan, como una forma 
de entender nuestra misión. 

Desde la perspectiva de la conversión, 
somos muy conscientes del papel de la 
oración, los sacramentos, la activa parti-
cipación en las celebraciones y la forma-
ción sobre los contenidos de nuestra fe; 
en definitiva, de la necesidad de vivir una 
espiritualidad dinámica que nos conduzca 
a una renovación interior y a una transfor-
mación exterior, a madurar el sentido so-
brenatural de la fe para no quedarnos en 
lo puramente ritual. Renovar el encuentro 
con Jesús, el Señor, es el punto de partida 
de cualquier proceso de cambio para dar 
respuesta a las urgencias que estamos 
detectando. No podemos ser creíbles en 
el exterior si no cuidamos el interior. 

Nos preocupa la secularización de los 
bautizados, la pérdida de la identidad 
cristiana de los creyentes y, por deriva-
ción, de las estructuras de las que for-
mamos parte –instituciones y centros de 
la Iglesia–. Efectivamente, la conversión 
no puede quedarse solo en lo personal: 
debe afectar a la organización de nuestra 
Iglesia para que todas las estructuras se 
vuelvan más misioneras. 

Juega un papel muy importante, en re-
lación con esta cuestión, la celebración de 

la fe. Observamos que la liturgia –a pesar 
de su importancia como instrumento privi-
legiado de santificación, de conversión y 
de evangelización, así como de edificación 
de la comunidad– se vive de una forma 
fría, pasiva, ritualista, monótona, distante. 
Ello es así en gran medida por las caren-
cias formativas sobre sus contenidos, que 
lleva al desconocimiento de lo que es y 
significa, y por la falta de participación en 
su desarrollo, que conduce a la indiferen-
cia. Todo ello tiene como consecuencia la 
desconexión entre las celebraciones litúr-
gicas y nuestra vida, por lo que resulta 
imprescindible potenciar la formación en 
liturgia y promover una participación viva 
y fructuosa, a través de la creación de 
equipos de animación litúrgica. Resuena 
también con fuerza la necesidad de refle-
xionar seriamente sobre la adaptación de 
los lenguajes, de los ornamentos y de par-
te de los ritos que están más alejados del 
momento presente, así como de repensar 
el papel de la homilía – en tanto que parte 
integrante de la liturgia– como elemento 
fundamental para entender la celebración 
y para la formación de los fieles laicos. 
Adicionalmente, se considera que la pre-
paración de la liturgia debe cuidarse espe-
cialmente en aquellas celebraciones a las 
que asisten personas que no participan 
activamente de la vida de la Iglesia. En 
definitiva, hemos de lograr que las cele-
braciones toquen el alma de los fieles. 

Más en concreto, el Espíritu nos pide 
profundizar en la vida de oración, sin la 
cual no podemos vivificar a la Iglesia. 
Necesitamos sentirnos comunidad viva, 
coherente, que asume sus errores y ca-
rencias y camina hacia el futuro con la 
práctica de la oración y la ayuda de la 
gracia del Espíritu.
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Desde la perspectiva de la vivencia y 
celebración de la fe, se valora mucho la 
parroquia como principal espacio para el 
ejercicio de la vida cristiana, como lugar 
de comunión, de cercanía, que ayuda a 
superar el individualismo, a conocerse, 
a quererse. También, más en particular, 
la pertenencia a un grupo de referencia. 
Somos Iglesia de muchos modos y, en 
ocasiones, muy diversos entre sí. Pero 
esa pluralidad ha de ser asumida en cla-
ve de complementariedad y hemos de ser 
capaces de lograr la unidad sin caer en la 
tentación de imponer la uniformidad. Per-
cibimos, en cierto sentido, que hemos de 
recuperar el valor de la comunión eclesial 
sobre la vivencia de lo particular o gru-
pal, que puede llegar a ser excluyente. 
Aunque apreciamos la riqueza de las dis-
tintas realidades eclesiales, tenemos la 
sensación de que no nos conocemos y 
andamos divididos. 

Junto con ello, los cristianos no pode-
mos vivir como si fuéramos una realidad 
social ajena a este mundo. Debemos ca-
minar junto con la sociedad actual y ello 
implica esforzarnos por abrirnos a todos. 
Una resonancia especial posee la necesi-
dad de mostrarnos como Iglesia que es-
cucha y acompaña, también que anima y 
llega a la vida real de las personas. Cier-
tamente, la palabra escucha ha sido una 
de las más subrayadas por los grupos 
sinodales. 

La escucha del Espíritu es experiencia 
originaria y permanente. Hemos de ser 
capaces de construir comunidades que 
la pongan en práctica, acogedoras, cerca-
nas e inclusivas, que acompañen y sepan 
mostrar la ternura de Dios, particularmen-
te a aquellas personas que son excluidas 
o rechazadas por la sociedad. Ello per-

mitiría ir rompiendo prejuicios y clichés 
contra la Iglesia, favoreciendo el diálogo 
con la sociedad. 

Desde esta perspectiva, coincidimos 
en la importancia del papel de los sacer-
dotes en el acompañamiento espiritual y 
les pedimos por ello una mayor cercanía 
a la comunidad. Al mismo tiempo, somos 
conscientes de que recae sobre el resto 
de los miembros del Pueblo de Dios la 
responsabilidad fundamental de colabo-
rar activamente en la construcción de 
comunidades que acojan y acompañen. 
En definitiva, hemos de lograr pasar de 
eventos pastorales a procesos de vida 
cristiana, sobre todo porque, en oca-
siones, percibimos el agotamiento y el 
cansancio por no ver con claridad hacia 
dónde vamos; de algún modo, tenemos 
la sensación generalizada de que hace-
mos muchas cosas que no llevan a nin-
guna parte. 

En particular, se pone de manifiesto 
la necesidad de que la acogida esté más 
cuidada en el caso de las personas que 
necesitan de un mayor acompañamiento 
en sus circunstancias personales por ra-
zón de su situación familiar –se muestra 
con fuerza la preocupación por las perso-
nas divorciadas y vueltas a casar– o de su 
orientación sexual. Sentimos que, como 
Iglesia, lejos de quedarnos en colectivos 
identitarios que difuminan los rostros, he-
mos de mirar, acoger y acompañar a cada 
persona en su situación concreta. 

El paso de la vivencia interior de la 
fe a la presencia pública transformado-
ra de la sociedad tiene como puente la 
formación. A este respecto, sin embargo, 
reconocemos graves carencias, particular-
mente en los fieles laicos, pero también 
en los sacerdotes. 
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En cuanto a los sacerdotes, se pide 
una formación que profundice más en la 
vida apostólica, en la clave de la sino-
dalidad y en la corresponsabilidad, con 
reconocimiento del papel propio de los 
fieles laicos, de la autoridad entendida 
no como poder, sino como servicio. En 
concreto, se insiste mucho en que la for-
mación de nuestros seminaristas esté ilu-
minada con estas claves. 

Respecto de los laicos, se puede de-
tectar una clara paradoja en las aportacio-
nes. Al tiempo que se ve imprescindible 
potenciar procesos formativos –integrales 
y de carácter permanente que conduzcan 
a un compromiso transformador de la rea-
lidad, con una fuerte presencia de la Doc-
trina Social de la Iglesia–, no se asumen 
como propios; no existe un compromiso 
firme con la formación en el caso de la in-
mensa mayoría de los fieles. Ello conduce 
a profesar una fe débil, llena de lagunas 
y carencias, e incapacita para dar testi-
monio público de ella, porque se percibe 
inseguridad, miedo, falta de preparación 
para el diálogo. A nivel más de detalle, 
los laicos piden a sus pastores valentía y 
mayor claridad en temas complejos que 
generan gran debate social. 

Vemos claro que la formación nos tie-
ne que llevar al compromiso y afectar a 
nuestra propia vida. Los documentos ma-
gisteriales son abundantes y los centros 
especializados de formación no faltan, 
pero se precisa comprender la necesi-
dad de articular procesos formativos y 
de animar a comprometernos con ellos. 
En relación con esta cuestión, se valora 
muy positivamente la pertenencia a un 
equipo de vida como marco adecuado 
para la formación, entendida en sentido 
amplio y no como mera adquisición de 

saberes; un equipo que, no obstante, no 
esté encerrado en sí mismo, sino abierto 
a la comunidad, para no crear barreras ni 
hacer acepción de personas.

Dos de las cuestiones que más reflexio-
nes han suscitado son la complementarie-
dad de las tres vocaciones, todas llama-
das a la santidad –la vocación laical, la 
vocación a la vida consagrada y la voca-
ción al sacerdocio– y, en relación con ella, 
la corresponsabilidad de los fieles laicos. 

Somos muy conscientes del papel im-
prescindible de los sacerdotes en la viven-
cia y celebración de la fe, singularmente 
en la eucaristía y el perdón, así como en la 
animación y edificación de la comunidad. 
Por eso nos duele particularmente la falta 
de entusiasmo de una parte muy relevante 
de los sacerdotes de las distintas comuni-
dades locales y nuestra falta de eficacia 
como comunidad a la hora de acompañar-
los en la vivencia de su vocación. 

Una concreción de ello es lo que pode-
mos llamar clericalismo bilateral, es decir, 
un exceso de protagonismo de los sacer-
dotes y un defecto en la responsabilidad 
de los laicos. Vemos que tiene una doble 
causa: por un lado, los sacerdotes, por 
inercia, desempeñan funciones que no les 
son propias y no impulsan la correspon-
sabilidad laical; por otro lado, los laicos 
no asumen su papel en la edificación de 
la comunidad, por comodidad, por inse-
guridad, por miedo a equivocarse o por 
experiencias negativas anteriores. Se en-
tiende generalmente que “lo de dentro 
es cosa de curas y lo de fuera cosa de 
laicos” y que, desde el punto de vista ins-
titucional, la Iglesia está más organizada 
sobre el sacramento del orden que sobre 
el sacramento del bautismo –ambos re-
cíprocamente imprescindibles–. 
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Se señala con insistencia la necesi-
dad de ampliar los espacios de partici-
pación, de animar a más personas a que 
se comprometan en ellos, de ayudar a los 
bautizados a descubrir que son Iglesia y 
que, como tales, todo lo que le afecta les 
concierne. En este sentido, el apostolado 
asociado se ve y valora como un medio 
eficaz para descubrir y vivir la correspon-
sabilidad en la vida y misión de la Iglesia. 

Derivado de lo anterior, el autorita-
rismo en la Iglesia (autoridad entendida 
como poder y no como servicio), con sus 
correspondientes consecuencias –clerica-
lismo, poca participación en la toma de 
decisiones, desapego de los fieles laicos– 
es una de las principales críticas que apa-
rece en las aportaciones de los grupos 
sinodales. El papel de los laicos y de la 
vida consagrada en el momento presente 
es imprescindible e insustituible, y hemos 
de ser capaces de encontrar el modo y 
los espacios para que puedan desarrollar-
lo en toda su plenitud.

Valoramos mucho a nuestros herma-
nos consagrados, si bien somos cons-
cientes de que no les tenemos tan pre-
sentes como deberíamos. Por ello, resulta 
importante cuidar las mutuas relaciones 
con los miembros de la vida consagrada, 
que vemos como un carisma de la Iglesia, 
que se vive en la Iglesia y el Espíritu lo 
da al servicio de la Iglesia y de toda la 
humanidad. En particular, valoramos muy 
positivamente que la vida contemplativa 
también ha vivido este proceso sinodal 
desde la oración, la lectio divina y el dis-
cernimiento comunitario tan propio de 
los monasterios. 

B) Iglesia en salida: diálogo con el 
mundo 

No somos Iglesia para nosotros mis-

mos, sino para los demás. Desde esta 
perspectiva, se insiste claramente en la 
necesidad de abandonar la visión de una 
Iglesia de mantenimiento para avanzar 
hacia una auténtica Iglesia en salida, au-
nque suponga asumir algunos riesgos. 
Transformar la pastoral de conservación 
en una pastoral de conversión y de evan-
gelización constituye una exigencia inelu-
dible en la actualidad. En coherencia con 
ello, consideramos que la comunión ha 
de conducirnos a un estado permanen-
te de misión: encontrarnos, escucharnos, 
dialogar, reflexionar, discernir juntos son 
acciones con efectos positivos en sí mis-
mas, pero no se entienden si no es con 
el fin de impulsarnos a salir de nosotros 
y de nuestras comunidades de referencia 
para la realización de la misión que tene-
mos encomendada como Iglesia. 

Se percibe, sin embargo, una clara 
fractura entre Iglesia y sociedad. Aquélla 
es vista como una institución reaccionaria 
y poco propositiva, alejada del mundo de 
hoy. En parte, consideramos que la res-
ponsabilidad es nuestra, porque no sabe-
mos comunicar bien todo lo que somos 
y hacemos. Esta imagen de la Iglesia nos 
duele – porque la amamos– y, en cierto 
sentido, la sensación de que no llegamos 
a la sociedad y de que los prejuicios con-
tra la Iglesia son insalvables nos conduce 
a un profundo desánimo que dificulta la 
presencia evangelizadora y transformado-
ra de la realidad.

Creemos que la Iglesia, de la que nos 
sentimos miembros, debe acercarse a los 
hombres y mujeres de hoy, sin renunciar 
a su naturaleza ni a la fidelidad al Evan-
gelio, estableciendo un diálogo con otros 
actores sociales, con el fin de mostrar su 
rostro misericordioso y contribuir a la re-
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alización del bien común. Somos Iglesia 
viva y alegre al servicio de la misión, pero 
hemos de manifestarlo a todos. Al mismo 
tiempo, esa presencia en la realidad pue-
de ayudarnos a escuchar la voz de Dios 
en la vida social para atender mejor los 
desafíos que nos plantea. En definitiva, la 
Iglesia sigue estando llamada a hacerse 
presente en la Historia. 

Sin embargo, falta espíritu evange-
lizador en nuestras comunidades, más 
centradas en sí mismas que en abrirse 
a todas las personas que habitan el te-
rritorio en el que se ubican. En particu-
lar, aunque los laicos son conscientes 
de estar llamados a hacerse presentes 
en la vida pública, cuesta atender esa 
tarea, en parte porque no sienten el 
apoyo y el acompañamiento de la co-
munidad. Se anhelan líderes cristianos 
en los diferentes ámbitos de la vida 
pública –política, economía, educación, 
cultura…– y se ve imprescindible im-
pulsar procesos de formación de estos 
laicos cristianos que viven la caridad 
política, así como de acompañamiento 
en el desarrollo de sus tareas. 

En cuanto a la Iglesia como institución 
social, vemos imprescindible su participa-
ción en la vida comunitaria, pero consi-
deramos que hemos de ser capaces de 
impulsar una Iglesia que se preocupe más 
de abrir procesos movida por el Espíritu 
que de ocupar espacios. Más allá de la 
corresponsabilidad y de la participación 
en la misión de la Iglesia, se insiste par-
ticularmente en tres extremos relativos 
a su organización: la necesidad de una 
mayor profesionalización en los asuntos 
de gobierno (esto es, de contar con ex-
pertos para la toma de decisiones en los 
distintos sectores en los que estamos 

presentes); la conveniencia de extender 
la transparencia a otros ámbitos diferen-
tes del meramente económico –respecto 
del cual se valora muy positivamente en 
términos generales–, para explicar cómo 
contribuimos al bien común; y la urgencia 
de una mayor presencia en los medios 
de comunicación generalistas, tanto en 
los tradicionales como en los nuevos es-
pacios virtuales, unida a un mejor apro-
vechamiento de los medios propios. En 
particular, se valora mucho la acción de 
Cáritas como canalizadora de la acción 
caritativo-social de la Iglesia. 

III. Temas que han tenido una fuerte 
resonancia en el proceso sinodal 

Las cuestiones anteriormente destaca-
das –referidas al interior de la Iglesia y a 
su papel en la sociedad– están omnipre-
sentes en las aportaciones de los grupos 
sinodales. Junto con ellas, han resonado 
con fuerza algunos temas específicos que 
conviene destacar y sobre los que resulta 
necesario un mayor ejercicio de discerni-
miento. Son los siguientes: 

En primer lugar, sin duda alguna, 
la referencia al papel de la mujer en la 
Iglesia como inquietud, necesidad y opor-
tunidad. Se aprecia su importancia en la 
construcción y mantenimiento de nues-
tras comunidades y se ve imprescindible 
su presencia en los órganos de responsa-
bilidad y decisión de la Iglesia. 

Es patente la preocupación por la es-
casa presencia y participación de los jó-
venes en la vida y misión de la Iglesia. 

La familia se ve como ámbito priorita-
rio de evangelización. 

Ha tenido un eco importante el tema 
de los abusos sexuales, de poder y de 
conciencia en la Iglesia, evidenciando la 
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necesidad de perdón, acompañamiento y 
reparación.

Mayoritario ha sido el sentir acerca de 
la necesidad de institucionalizar y poten-
ciar los ministerios laicales. 

Atención específica merece el tema del 
diálogo con las demás confesiones cristia-
nas y con otras religiones. Reconocemos 
que tenemos escasa experiencia ecumé-
nica en nuestras comunidades, al tiempo 
que comprendemos la necesidad de esta-
blecer este diálogo allí donde no existe y, 
en su caso, de potenciarlo, con espacios 
e iniciativas compartidas que lleguen a 
todos los miembros de las comunidades. 

Por último, destacamos algunas otras 
cuestiones relevantes que han surgido en 
diálogo sinodal, si bien con menor presencia: 

La necesidad de potenciar una presencia 
cualificada de la Iglesia en el mundo rural. 

La religiosidad popular como cauce de 
evangelización en un mundo secularizado. 

La necesidad de fomentar la pastoral 
de los mayores. 

La conveniencia de incrementar la 
atención de determinados colectivos ta-
les como presos, enfermos o inmigrantes.

Junto con todo lo anterior, aunque se 
trata de cuestiones suscitadas solo en al-
gunas diócesis y, en ellas, por un número 
reducido de grupos o personas, vemos 
conveniente incorporar a esta síntesis, por 
su relevancia en el imprescindible diálogo 
eclesial y con nuestros conciudadanos, la 
petición que formulan acerca de la necesi-
dad de discernir con mayor profundidad la 
cuestión relativa al celibato opcional en el 
caso de los presbíteros y a la ordenación 
de casados; en menor medida, ha surgido 
igualmente el tema de la ordenación de 
las mujeres. En cualquier caso, en relación 
con estos temas, se detecta una clara pe-

tición de que, como Iglesia, dialoguemos 
sobre ellos con el fin de permitir conocer 
mejor el Magisterio respecto de los mis-
mos2 y poder ofrecer una propuesta pro-
fética a nuestra sociedad. 

Por último, debemos destacar, como 
particularidad de la Iglesia que peregri-
na en España, la fuerte resonancia en las 
síntesis diocesanas del proceso abierto 
con motivo del Congreso de Laicos ce-
lebrado en Madrid en febrero de 2020. 
Se percibe con nitidez que ese proceso 
ha sido precursor de este camino sinodal 
y que es asimismo la manera natural de 
darle continuidad. 2 Cf. FRANCISCO, Ex-
hortación apostólica postsinodal Querida 
Amazonia, 87-88 y 99-105. 13

IV. La fuerza de la sinodalidad y la cla-
ve del discernimiento 

Quienes nos hemos implicado en este 
proceso hemos experimentado con fuer-
za que la sinodalidad es el camino para 
seguir haciendo Iglesia; una Iglesia no 
autorreferencial, sino abierta y cercana a 
todos los hombres y mujeres de hoy y, 
por ello, queremos seguir en esta senda. 

Nos hemos sabido escuchados, hemos 
sido libres al hablar, hemos experimen-
tado esperanza, alegría, ilusión, coraje 
para cumplir nuestra misión, con un fuer-
te sentimiento comunitario de seguir en 
camino y de hacerlo juntos. Sentimos un 
profundo agradecimiento por haber podi-
do ser protagonistas del proceso. Junto 
con ello, realmente vemos en él algo nue-
vo, que nos abre horizontes hasta aho-
ra poco explorados. En un momento en 
el que resulta patente que las cosas no 
pueden seguir igual y urge dar respuesta 
a desafíos ineludibles, percibimos que es-
tamos asentando las bases para un nue-
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vo modo de trabajar y de ser Iglesia y ello 
nos ilusiona y anima. 

La participación nos ayuda a reno-
var nuestro sentido de pertenencia a la 
Iglesia y fortalece la comunión (encon-
trarnos, rezar juntos, escucharnos, dialo-
gar, nos hace crecer como comunidad); 
reflexionar y discernir unidos sobre cómo 
hemos de ser Iglesia en el momento pre-
sente nos lleva a volver a la esencia de 
la razón de nuestra existencia y misión: 
anunciar a Jesucristo. En definitiva, nos 
hace más auténticos, nos configura como 
discípulos-misioneros. 

No obstante, esta certeza en la ne-
cesidad de seguir avanzando en la vía 
de la sinodalidad y (re)descubriendo lo 
que significa no impide que encontremos 
dificultades y se manifiesten dudas e in-
certidumbres. El ejercicio de escucha sin 
filtros que hemos tratado de hacer no ha 
estado exento de esfuerzo; además, no 
son pocos quienes se preguntan si real-
mente servirá para algo este proceso de 
escucha, sobre todo relacionándolo con 
experiencias anteriores –sínodos y asam-
bleas diocesanas celebrados en algún 
momento más o menos reciente, que han 
generado frustración por quedar sin apli-
caciones prácticas–. De algún modo, la 
voluntad de seguir avanzando se condi-
ciona a que existan signos concretos que 
continúen motivando una mayor implica-
ción y generando ilusión. Nos sabemos 
escuchados, pero no protagonistas de la 
vida y misión de la Iglesia. 

También se considera, desde otra pers-
pectiva, que hemos de ser capaces de no 
sobrecargar la experiencia sinodal. No 
podemos desconocer que existen muchos 
espacios sinodales; por ello, hemos de 
comenzar a llenarlos de contenido autén-

ticamente sinodal para favorecer la parti-
cipación y la toma de decisiones, sin per-
juicio de que, allí donde se vea necesario, 
se abran nuevos caminos, siempre desde 
el discernimiento. A este respecto resue-
na con especial fuerza la idea de dar el 
paso de la consulta a la codecisión: que 
los órganos existentes no se limiten a ser 
instrumentos consultivos, sino que en 
ellos se adopten decisiones con madurez, 
honestidad y como fruto de un ejercicio 
de corresponsabilidad guiado por el dis-
cernimiento. También hemos de destacar 
la insistencia acerca de la conveniencia 
de una mayor apertura del proceso de 
nombramiento de obispos y párrocos a la 
participación de la comunidad. 

La sinodalidad, no obstante, se perci-
be como inseparable del discernimiento, 
otro de los extremos que resuena con 
fuerza en las síntesis diocesanas y que 
constituye el objetivo del proceso sino-
dal. El discernimiento se ve como un 
complemento necesario de la sinodali-
dad y un instrumento eficaz para evitar 
el clericalismo. Más en concreto, algunos 
grupos destacan que los cauces para el 
discernimiento son, entre otros, los espa-
cios sinodales ya existentes, tales como 
los consejos parroquiales y diocesanos y 
las comunidades de referencia donde se 
comparte la vida y la misión. 

Aunque no tenemos experiencia su-
ficiente de qué es el discernimiento y 
cómo podemos llevarlo a cabo en nues-
tras comunidades, comprendemos que es 
camino seguro para abrirnos al Espíritu 
e ir identificando los pasos que hemos 
de dar. Efectivamente, constatamos que 
no estamos todavía preparados para esta 
actitud interior y por eso necesitamos 
educarnos para un discernimiento per-
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sonal y comunitario. Esto exige descubrir 
el plan y la voluntad de Dios para cada 
persona, estar atentos a las llamadas y 
retos de la Iglesia y del mundo aquí y 
ahora, mediante la escucha de la Palabra 
de Dios en un clima de oración. Y, sobre 
todo, entenderlo no como una acción de 
mera invocación del Espíritu, sino como 
una actitud sincera de escucha a su voz. 
El discernimiento es una clave verdadera 
para realizar la necesaria conversión en la 
Iglesia y para transformarnos en discípu-
los misioneros. 

Se trata en definitiva de reconocer el 
paso de Dios por nuestra vida, de inter-
pretar las llamadas del Espíritu y de elegir 
los caminos que el Señor nos señala para 
una conversión pastoral y misionera. 

V. Una mirada esperanzada 
En este tiempo de Gracia, todos cuan-

tos hemos participado en el proceso si-
nodal hemos expresado nuestros sueños, 
deseos y compromisos con una Iglesia 
que sea más familia, más cercana a los 
necesitados, más valiente para afrontar 
los problemas del mundo de hoy y en la 
que sus miembros, apoyados en la Pa-
labra, mostremos a todos la alegría y la 
belleza de seguir a Jesús. 

A la luz del trabajo sinodal realizado 
en toda la Iglesia en España, sentimos 
con fuerza la llamada a caminar juntos y 
a renovar e incrementar nuestro modo de 
participar en la Iglesia, desde la hondura 
de su misterio, en los dos aspectos que 
la definen: la comunión y la misión. 

Esta llamada implica tres urgencias que 
abordar, claramente entrelazadas: crecer 
en sinodalidad, promover la participación 
de los laicos y superar el clericalismo. 

1.- Crecer en sinodalidad. La Iglesia 

está llamada a una permanente conver-
sión en el modo de ser y de hacer. Este 
estilo y espiritualidad –la sinodalidad– no 
cambia su identidad ni su misión, que 
provienen del Señor, pero invita a todos 
a un renovar su modo de comprometerse 
en el servicio eclesial y de participar en la 
vida de la Iglesia. Muchos grupos mani-
fiestan su deseo de continuar trabajando 
con este espíritu sinodal en sus comuni-
dades y que este mismo espíritu guíe la 
vida diocesana y la de toda la Iglesia. 

Este deseo de cambio exige, por tan-
to, una formación explícita en sinodali-
dad, con todo lo que implica de capaci-
dad de acogida, de procesos de escucha 
activa y respetuosa, de comprensión, de 
acompañamiento a los demás y de dis-
cernimiento. Se trata de dar cabida, con 
paciencia y humildad, a las preguntas y 
cuestiones que otros quieran formular 
con el fin de conocer, a partir de la escu-
cha abierta a las aportaciones de todos, 
el plan de Dios para este tiempo y para 
este lugar. 

Implica asumir la diversidad en las co-
munidades en clave de complementarie-
dad y tener estructuras eclesiales auténti-
camente sinodales. Supone dar un mayor 
protagonismo a quienes forman parte de 
ellas, desde la complementariedad de las 
vocaciones, también en cuanto a la toma 
de decisiones. 

Una propuesta concreta para seguir ex-
perimentando la sinodalidad sería la rea-
lización de consultas anuales, parroquia-
les o diocesanas, para dar la oportunidad 
de expresarse y contribuir en los planes 
pastorales que se van a llevar a cabo. 
Se trata de promover otras estructuras 
de participación que corresponsabilicen 
al Pueblo de Dios en la acción evange-
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lizadora y caritativa de la Iglesia. Entre 
los sacerdotes sería oportuno promover 
e impulsar el trabajo en los arciprestaz-
gos y en el consejo del presbiterio, como 
órgano colegiado en orden a desarrollar 
procesos de discernimiento concernientes 
a la vida pastoral de la diócesis. 

2.- Promover la participación de los 
laicos. Se ha sentido especialmente la 
necesidad de subrayar la plena responsa-
bilidad de los laicos en la vida y la misión 
de la Iglesia. En el interior de la Iglesia, 
en orden a la comunión, es preciso una 
mayor presencia en los ámbitos de deci-
sión que permita incrementar la corres-
ponsabilidad y ofrecer un mejor servicio 
al Pueblo de Dios. Sería oportuno, a par-
tir de una reflexión eclesial y canónica, 
definir los asuntos respecto de los cuales 
la participación de los cristianos laicos tu-
viera carácter decisorio, especialmente en 
aquellos campos que son más propios de 
su vocación en el mundo. 

En particular, es preciso repensar el 
papel de las mujeres en la Iglesia, con un 
mayor protagonismo y responsabilidad; 
sencillamente, están desempeñando un 
papel fundamental en el día a día de la 
comunidad eclesial y deben poder asu-
mirlo igualmente en los lugares y espa-
cios en los que se toman las decisiones. 

Al mismo tiempo, en orden a la mi-
sión, resulta imprescindible potenciar la 
presencia acompañada de los laicos en 
el entramado social: asociaciones de ve-
cinos, sindicatos, partidos políticos, eco-
nomía, ciencia, política, trabajo, medios 
de comunicación, entre otros. Conviene 
superar un estilo de vivir la fe “hacia den-
tro”, que se reduce a la práctica de los 
sacramentos y no sale al encuentro de 
las personas en la vida social y hasta las 

periferias. Conscientes del valor que tiene 
caminar junto a personas no creyentes y 
alejadas, es preciso trazar un itinerario de 
encuentro que comience con la escucha, 
con la necesidad de sanar heridas y con 
la apertura a horizontes de colaboración 
y que, al mismo tiempo, sea plan de aco-
gida en las parroquias para los que lle-
guen por primera vez. 

3.- Superar el clericalismo. La promo-
ción del laicado implica y exige la supe-
ración del clericalismo como una inercia 
de tiempos pasados, en los que todas 
las responsabilidades recaían en la figu-
ra del sacerdote. Esa superación implica 
también vencer la pasividad y la falta de 
implicación de muchos fieles laicos en la 
edificación de la Iglesia. El ámbito propio 
de los sacerdotes es el de la caridad pas-
toral que le encomienda encabezar, acom-
pañar, proteger y sanar al Pueblo de Dios 
para que sea fiel a la comunión y misión 
que le constituyen. Algunos laicos, por su 
misión eclesial, participan de esa dimen-
sión pastoral y colaboran con ella en la 
catequesis, la visita a enfermos o presos, 
la enseñanza, etc. En cualquier caso, fue-
ra de esa labor pastoral, la misión de los 
pastores no se extiende a las decisiones 
en aquellos ámbitos que superan su pre-
paración y su ministerio, respecto de los 
cuales se hace imprescindible contar con 
el asesoramiento de laicos expertos y tra-
bajar con ellos sinodalmente. También lo 
es tener muy presente la vida consagrada 
y su esencia profética, voz humilde que 
acerca las periferias. 

A partir de estas urgencias, la Iglesia 
se ofrece a la sociedad a la que sirve, de 
manera especial a aquellas personas que 
se sienten en las periferias por su origen 
étnico, por su situación familiar o econó-
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mica o por su orientación sexual. Todas 
y cada una de ellas, sean cuales sean 
sus circunstancias, tienen un sitio en la 
Iglesia y es preciso ofrecerlo con claridad, 
sin exclusiones, para acompañar cada si-
tuación desde el amor fraterno hasta la 
verdad y la promoción personal. Esto nos 
exige a todos una apertura de corazón 
a la comprensión del plan de Dios para 
cada persona. 

Un servicio más verdadero y profundo 
a la sociedad implica necesariamente la 
formación de todo el Pueblo de Dios y 
la celebración del misterio cristiano que 
alimenta y vivifica la fe de los creyentes. 
Por ello, estos dos aspectos necesitan de 
especial cuidado. 

En relación con la formación, se hace 
precisa una formación integral que atien-
da a la dimensión personal, espiritual, 
teológica, social y práctica. Para ello, es 
imprescindible una comunidad de refe-
rencia, porque hay un principio del “ca-
minar juntos” que es el de la formación 
del corazón, que trasciende los saberes 
concretos y abarca la vida entera. Es ne-
cesario incorporar a la vida cristiana la 
formación continua y permanente para 
poner en práctica la sinodalidad, madurar 
y crecer en la fe, participar en la vida pú-
blica, acrecentar el amor y la participación 
de los fieles en la eucaristía, asumir mi-
nisterios estables, ejercer una correspon-
sabilidad real en el gobierno de la Iglesia, 
dialogar con las otras Iglesias y con la 
sociedad para acercarse fraternalmente a 
los alejados. 

Esa formación puede estar orientada 
por un plan diocesano de formación del 
laicado, con especial incidencia en la 
Doctrina Social de la Iglesia y que forme 
acompañantes cristianos para las comuni-

dades. La formación online puede ser un 
cauce oportuno a tal fin. 

Con relación a la celebración, convie-
ne una preparación esmerada, realizada 
por equipos de liturgia presentes en cada 
parroquia. La eucaristía, que finaliza con 
el envío a la sociedad, por su valor mis-
tagógico, nos introduce en la comunión 
profunda con Dios y con los hermanos, 
por la alegría y esperanza que se transmi-
ten, especialmente cuando participan los 
niños y los jóvenes. Urge renovar nuestras 
celebraciones, revisando y mejorando los 
gestos y el lenguaje y la comprensión de 
las homilías, haciéndolas más participati-
vas y comunitarias. 

Por último, planteamos una serie de 
propuestas diferenciadas en función del 
nivel de actuación. 

1.- Propuestas a nivel parroquial 
Promover una nueva forma de estar 

en el territorio. El mapa parroquial actual 
muestra una realidad que corresponde 
al pasado porque en muchos lugares la 
parroquia ya no es una realidad pastoral 
viva, sino un territorio de misión. En la 
España rural hay que organizar una nue-
va forma de presencia de la Iglesia con 
sinergias en la vida parroquial y un mayor 
compromiso de los fieles laicos. 

Poner en marcha, allí donde no exis-
ten, los consejos parroquiales y de asun-
tos económicos o, en su caso, renovarlos, 
haciendo de ellos verdaderos espacios si-
nodales. Conviene también considerar so-
bre qué temas los consejos parroquiales 
o de economía pueden ser deliberativos, 
con la participación de los laicos. Ambos 
consejos se consideran instrumentos fun-
damentales de sinodalidad. 

Favorecer los pequeños grupos de fe 
que se alimentan a diario de la Palabra 
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y que juntos profundizan en su vivencia 
cristiana. Han de cuidarse y alimentarse, 
ya que constituyen un fermento que hará 
crecer la semilla de la fe.

2.- Propuestas a nivel diocesano 
Dar mayor protagonismo a los movi-

mientos eclesiales, las cofradías y her-
mandades, y a la vida consagrada y 
monástica en la elaboración de los planes 
diocesanos. Su aportación puede contri-
buir a la renovación de la Iglesia, sobre 
todo a través de los consejos diocesanos 
de pastoral. 

Desarrollar y aumentar el número de 
ministerios formalmente reconocidos 
para los laicos: ministros de liturgia, de 
la Palabra, de Caritas, de visitadores, de 
catequistas. 

Priorizar el trabajo en red de todas las 
realidades que existen en las diócesis.

3.- Propuestas a nivel de Iglesia uni-
versal 

Ayudar a redescubrir la vocación bau-
tismal, la común pertenencia al Pueblo de 
Dios, buscando espacios de comunión y 
de trabajo en equipo, así como la implica-
ción en un proyecto de anuncio de Jesús 
en este mundo y en este tiempo. 

Estar cada vez más presente como voz 
profética en todas las dificultades, con-
flictos y desafíos del mundo de hoy. 

Nuestro proceso no concluye aquí. Las 
urgencias, aspectos que precisan de un 
especial cuidado y propuestas concretas 
que se recogen en esta síntesis, junto 
con todas las aportaciones que han sur-
gido de los grupos sinodales, necesitan 
de un mayor discernimiento en nuestras 
diferentes comunidades. Concluida la 
fase diocesana del Sínodo, es momento 
propicio para llevarlo a cabo, dando así 
continuidad a nuestra experiencia sino-

dal, al tiempo que se desarrolla la fase 
continental. 

La Iglesia que peregrina en España se 
muestra agradecida al papa Francisco por 
impulsar este proceso sinodal. A pesar de 
sus dificultades, ha abierto caminos de 
esperanza. Una esperanza que se asienta 
en la fidelidad de Dios, que cumple siem-
pre sus promesas.

Apéndice

La Asamblea Sinodal de la Iglesia en 
España se reunió en Madrid el día 11 de 
junio de 2022. Los participantes, llegados 
de todas las diócesis españolas, laicos, 
consagrados, sacerdotes y obispos, co-
nocieron entonces la síntesis presentada. 
Después de un tiempo de discernimiento 
personal y grupal quisieron ofrecer los si-
guientes subrayados y señalar algunas la-
gunas que encontraron en la síntesis que 
se presentó inicialmente.

Los subrayados quedaron formulados 
en un decálogo:

1.   Conversión personal
2.   Formación
3.   Liturgia
4.   Sinodalidad
5.   Papel de la mujer en la Iglesia
6.   Clericalismo bilateral
7.   Acogida
8.   Discernimiento
9.   Pastoral familiar y jóvenes
10. Continuidad del proceso
 
Entre las lagunas señalaron:
1.   La ausencia en el documento de 

una presencia destacada en la misión de 
la Iglesia de los niños y los discapacita-
dos.

2.   Se señaló también la necesidad 
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de una mirada a la pastoral vocacional y 
una presencia en el texto del diaconado 
permanente.

3.   Se indicó también la centralidad 
de la Palabra de Dios, como base del ne-
cesario primer anuncio en nuestro tiem-
po. A partir de la comprensión de este 
anuncio que transforma la vida comienza 
la misión de todo bautizado, que implica 
comunicar por todos los medios, la buena 
noticia de la salvación.

NOTAS
1. Discurso del papa Francisco en la 

Conmemoración del 50 aniversario 
de la institución del Sínodo de los 
obispos, 17 de octubre de 2015.

2. Cf. FRANCISCO, Exhortación apos-
tólica postsinodal Querida Amazo-
nia, 87-88 y 99-105.

Missatge del papa Francesc
per a la II Jornada mundial dels avis
i de la gent gran

Roma, 3-5-2022
“Encara donaran fruit
a la vellesa” (Sl 92,15)
(24 de juliol de 2022)

Benvolguda germana, benvolgut germà:
El verset del salm 92 «encara donaran 

fruit a la vellesa» (v. 15) és una bona no-
tícia, un veritable “evangeli”, que podem 
anunciar al món amb motiu de la sego-
na Jornada mundial dels avis i de la gent 
gran. Això va a contracorrent respecte al 
que el món pensa d’aquesta edat de la 
vida; i també pel que fa a l’actitud resig-
nada d’alguns de nosaltres, gent gran, 
que segueixen endavant amb poca expec-
tativa i sense esperar res del futur.

La vellesa a molts els fa por. La con-
sideren una espècie de malaltia amb 
la qual és millor no entrar en contacte. 
La gent gran no ens concerneix —pen-
sen— i és millor que estiguin el més 
lluny possible, potser junts entre ells, en 
instal·lacions on en tinguin cura i que 
ens evitin haver de fer-nos càrrec de les 
seves preocupacions. És la “cultura del 
descart”, aquesta mentalitat que, mentre 
ens fa sentir diferents dels més dèbils i 
aliens a les seves fragilitats, autoritza a 

[ ]Santa Seu
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imaginar camins separats entre “nosal-
tres” i “ells”. Però, en realitat, una llarga 
vida —així ho ensenya l’Escriptura— és 
una benedicció, i la gent gran no són 
pàries dels que s’ha de prendre distàn-
cia, sinó signes vivents de la bondat de 
Déu que concedeix vida en abundància. 
Beneïda la casa que té cura de la gent 
gran! Beneïda la família que honra els 
seus avis!

La vellesa, en efecte, no és una estació 
de la vida fàcil de comprendre, tampoc 
per als qui ja l’estem vivint. Malgrat que 
arriba després d’un camí llarg, ningú no 
ens ha preparat per afrontar-la, i gairebé 
sembla que ens agafa per sorpresa. Les 
societats més desenvolupades invertei-
xen molt en aquesta edat de la vida, però 
no ajuden a interpretar-la; ofereixen plans 
d’assistència, però no projectes d’existèn-
cia. 1  Per això és difícil mirar el futur i 
albirar un horitzó vers el qual dirigir-se. 
D’una banda, estem temptats d’exorcitzar 
la vellesa amagant les arrugues i fingint 
que som sempre joves, de l’altra, sembla 
que no ens quedaria cap més remei que 
viure sense il·lusió, resignats a no tenir ja 
“fruits per donar”.

El final de l’activitat laboral i els fills ja 
autònoms fan disminuir els motius pels 
quals hem gastat moltes de les nostres 
energies. La consciència que les forces 
declinen o l’aparició d’una malaltia po-
den posar en crisi les nostres certeses. 
El món —amb els seus temps accelerats, 
davant dels quals ens costa mantenir el 
pas— sembla que no ens deixa alterna-
tiva i ens porta a interioritzar la idea del 
descart. Això és el que porta l’orant del 
salm a exclamar: «No em rebutgis, doncs, 
al temps de la vellesa; ara que decau el 
meu vigor no m’abandonis» (71,9).

Però el mateix salm —que descobreix la 
presència del Senyor en les diferents eta-
pes de l’existència— ens convida a con-
tinuar esperant. A l’arribar la vellesa i els 
cabells blancs, Ell continuarà donant-nos 
vida i no deixarà que siguem derrotats 
pel mal. Confiant en Ell, trobarem la força 
per a lloar-lo cada vegada més (cf. v. 14-
20) i descobrirem que envellir no implica 
solament el deteriorament natural del cos 
o l’ineludible pas del temps, sinó el do 
d’una llarga vida. Envellir no és una con-
demna, és una benedicció!

Per això, hem de vetllar per nosaltres 
mateixos i aprendre a portar una vellesa 
activa també des del punt de vista espi-
ritual, cultivant la nostra vida interior per 
mitjà de la lectura assídua de la Paraula 
de Déu, la pregària quotidiana, la pràcti-
ca dels sagraments i la participació en la 
litúrgia. I, juntament amb la relació amb 
Déu, les relacions amb els altres, sobretot 
amb la família, els fills, els nets, als qui 
podem oferir el nostre afecte ple d’atenci-
ons; però també amb les persones pobres 
i afligides, a les quals podem apropar-nos 
amb l’ajuda concreta i amb la pregària. 
Tot això ens ajudarà a no sentir-nos mers 
espectadors en el teatre del món, a no 
limitar-nos a “balconejar”, a mirar des de 
la finestra. Afinant, en canvi, els nostres 
sentits per a reconèixer la presència del 
Senyor, 2   serem com “olivera frondosa, 
dins la casa de Déu” (cf. Sl 52,10), i po-
drem ser una benedicció pels qui viuen al 
costat nostre.

La vellesa no és un temps inútil en 
el qual ens quedem al marge, aban-
donant els rems a la barca, sinó que 
és una etapa per a continuar donant 
fruits. Hi ha una nova missió que ens 
espera i ens convida a adreçar la mi-
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rada vers el futur. «La sensibilitat es-
pecial de nosaltres ancians, de l’edat 
anciana per les atencions, els pensa-
ments i els afectes que ens fan més 
humans, hauria de tornar  a ser una 
vocació per a molts. I serà una elecció 
d’amor dels ancians vers les noves ge-
neracions».3  És la nostra aportació a la 
revolució de la tendresa,4 una revolució 
espiritual i pacífica a la qual us convido 
a vosaltres, benvolguts avis i persones 
grans, a ser protagonistes.

El món viu un temps de dura prova, 
marcat primer per la tempesta inespera-
da i furiosa de la pandèmia, després, per 
una guerra que afecta la pau i el desenvo-
lupament a escala mundial. No és casual 
que la guerra hagi tornat a Europa en el 
moment en què la generació que la va 
viure el segle passat està desapareixent. 
I aquestes grans crisis poden tornar-nos 
insensibles al fet que hi ha altres “epidè-
mies” i altres formes esteses de violència 
que amenacen la família humana i la nos-
tra casa comuna.

Davant de tot això, necessitem un 
canvi profund, una conversió que desmi-
litaritzi els cors, permetent que cadascú 
reconegui en l’altre un germà. I nosaltres, 
avis i gent gran, tenim una gran responsa-
bilitat: ensenyar a les dones i als homes 
del nostre temps a veure els altres amb 
la mateixa mirada comprensiva i tendra 
que adrecem als nostres nets. Hem afinat 
la nostra humanitat fent-nos càrrec dels 
altres, i avui podem ser mestres d’una 
forma de viure pacífica i atenta amb els 
més dèbils. La nostra actitud potser pot 
ser confosa amb debilitat o submissió, 
però seran els humils, no els agressius 
ni els prevaricadors, els qui posseiran la 
terra (cf. Mt 5,5).

Un dels fruits que estem cridats a do-
nar és el de protegir el món. «Tots hem 
passat pels genolls dels avis, que ens han 
dut en braços»;5  però avui és el temps 
de tenir sobre els nostres genolls —amb 
l’ajuda concreta o almenys amb la pre-
gària—, juntament amb els nostres, tots 
aquells nets atemorits que encara no hem 
conegut i que potser fugen de la guerra 
o pateixen per ella. Portem al nostre cor 
—com feia sant Josep, pare tendre i sol·lí-
cit— els petits d’Ucraïna, de l’Afganistan, 
de Sudan del Sud.

Molts de nosaltres hem madurat una 
sàvia i humil consciència, que el món tant 
necessita. No ens salvem sols, la felicitat 
és un pa que es menja junts. Testimo-
niem-ho a aquells que s’enganyen pen-
sant trobar realització personal i èxit en 
l’enfrontament. Tots, també els més dè-
bils, poden fer-ho. Fins i tot deixar que 
ens cuidin —sovint persones que prove-
nen d’altres països— és una manera per 
a dir que viure junts no només és possi-
ble, sinó necessari.

Benvolgudes àvies i benvolguts avis, 
benvolguda gent gran, en aquest món 
nostre estem cridats a ser artífexs de la 
revolució de la tendresa. Fem-ho, apre-
nent a utilitzar cada vegada més i millor 
l’instrument més valuós que tenim, i que 
és el més apropiat per a la nostra edat: 
el de la pregària. «Convertim-nos també 
nosaltres una mica en poetes de la pre-
gària: cultivem el gust de cercar paraules 
nostres, tornem a apropiar-nos de les que 
ens ensenya la Paraula de Déu».6  La nos-
tra invocació confiada pot fer molt, pot 
acompanyar el crit de dolor del qui pateix 
i pot contribuir a canviar els cors. Podem 
ser «el “cor” permanent d’un gran san-
tuari espiritual, on la pregària de súplica 
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i el cant de lloança sostenen la comuni-
tat que treballa i lluita en el camp de la 
vida».7 

És per això que la Jornada mundial 
dels avis i de la gent gran és un motiu 
per a dir un cop més, amb alegria, que 
l’Església vol festejar amb aquells als 
quals el Senyor —com diu la Bíblia— els 
ha concedit “una edat avançada”. Ce-
lebrem-la junts! Us convido a anunciar 
aquesta Jornada a les vostres parròquies 
i comunitats, a anar a visitar la gent gran 
que està més sola, a casa seva o a les 
residències on viuen. Procurem que ningú 
visqui aquest dia en solitud. Tenir algú a 
qui esperar pot canviar el sentit dels dies 
de qui ja no espera res de bo del futur; i 
d’una primera trobada en pot néixer una 
nova amistat. La visita a la gent gran que 
està sola és una obra de misericòrdia del 
nostre temps.

Demanem a la Mare de Déu, Mare de la 
Tendresa, que ens faci a tots artífexs de la 
revolució de la tendresa, per tal d’allibe-
rar junts el món de l’ombra de la solitud 
i del dimoni de la guerra.

Que la meva Benedicció, amb la se-
guretat de la meva proximitat afectuosa, 
arribi a tots vosaltres i als vostres éssers 
estimats. I vosaltres, si us plau, no us 
oblideu de pregar per mi.

 Francesc, Papa

NOTES
1. Catequesi sobre la vellesa, 1: “La 

gràcia del temps i l’aliança de les 
edats de la vida” (23 de febrer de 
2022).

2. Ibíd., 5: “La fidelitat a la visita de 
Déu per a la generació que ve” (30 
de març de 2022).

3. Ibíd., 3: “La vellesa, recurs per a 

la joventut despreocupada” (16 de 
març de 2022).

4. Catequesi sobre sant Josep, 8: 
“Sant Josep pare en la tendresa” 
(19 de gener de 2022).

5. Homilia durant la Santa Missa, I 
Jornada mundial dels avis i de la 
gent gran (25 de juliol de 2021).

6. Catequesi sobre la família, 7: “Els 
avis” (11 de març de 2015).

7. Ibíd.

Missatge del papa Francesc per a la 
108a Jornada Mundial del migrant i del 
refugiat 2022

Roma, 9-5-2022

Construir el futur amb els migrants
i els refugiats
(25 de setembre de 2022)

«No tenim aquí la ciutat que durarà per 
sempre, sinó que busquem la que encara 
ha de venir» (He 13,14).

Benvolguts germans i germanes: 
El sentit últim del nostre “viatge” en 

aquest món és la recerca de la pàtria ve-
ritable, el Regne de Déu inaugurat per 
Jesucrist, que trobarà la seva plena rea-
lització quan Ell torni a la seva glòria. El 
seu Regne encara no s’ha complert, però 
ja és present en aquells que han acollit la 
salvació. «El Regne de Déu és en nosal-
tres. Encara que sigui escatològic, sigui el 
futur del món, de la humanitat, es troba 
alhora en nosaltres».1

La ciutat futura és una «ciutat ben fo-
namentada que té Déu mateix com a ar-
quitecte i constructor» (He 11,10). El seu 
projecte preveu una intensa obra d’edifi-

https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2022/documents/20220223-udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/20210725-omelia-giornatanonni-anziani.html
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cació, en la qual tots ens hem de sentir 
compromesos personalment. Es tracta 
d’un treball minuciós de conversió perso-
nal i de transformació de la realitat, per-
què s’adapti cada cop més al pla diví. Els 
drames de la història ens recorden com 
n’estem encara de lluny d’assolir la nostra 
meta, la Nova Jerusalem, «tabernacle on 
Déu habitarà amb els homes» (Ap 21,3). 
Però no per això ens hem de desanimar. 
A la llum del que hem après en les tribu-
lacions dels darrers temps, estem cridats 
a renovar el nostre compromís per a la 
construcció d’un futur més en consonàn-
cia amb el pla de Déu, d’un món on tots 
puguem viure dignament en pau.

«Però nosaltres, tal com ell ens ha 
promès, esperem un cel nou i una terra 
nova, on regnarà la justícia» (2Pe 3,13). 
La justícia és un dels elements consti-
tutius del Regne de Déu. En la recerca 
quotidiana de la seva voluntat, aquesta 
s’ha d’edificar amb paciència, sacrifici i 
determinació, perquè tots els que en te-
nen fam i set siguin saciats (cf. Mt 5,6). 
La justícia del Regne s’ha d’entendre com 
la realització de l’ordre diví, del seu de-
signi harmoniós, segons el qual, en Crist 
mort i ressuscitat, tota la creació torna 
a ser “bona” i la humanitat “molt bona” 
(cf. Gn 1,1-31). Tanmateix, perquè regni 
aquesta harmonia meravellosa, cal aco-
llir la salvació de Crist, el seu Evangeli 
d’amor, perquè s’eliminin les desigualtats 
i les discriminacions del món present.

Ningú no n’ha de ser exclòs. El seu 
projecte és essencialment inclusiu i situa 
al centre els habitants de les perifèries 
existencials. Entre ells hi ha molts mi-
grants i refugiats, desplaçats i víctimes 
del tràfic. És amb ells que Déu vol edi-
ficar el seu Regne, perquè sense ells no 

seria el Regne que Déu vol. La inclusió 
de les persones més vulnerables és una 
condició necessària per a obtenir la plena 
ciutadania. De fet, diu el Senyor: «Veniu, 
beneïts del meu Pare, rebeu en herència 
el Regne que ell us tenia preparat des de 
la creació del món. Perquè tenia fam, i em 
donàreu menjar; tenia set, i em donàreu 
beure; era foraster, i em vau acollir; anava 
despullat, i em vau vestir; estava malalt, i 
em vau visitar, era a la presó, i vinguéreu 
a veure’m» (Mt 25,34-36).

Construir el futur amb els migrants i 
els refugiats significa també reconèixer i 
valorar el que cadascun d’ells pot apor-
tar al procés d’edificació. M’agrada veure 
aquest enfocament del fenomen migratori 
en una visió profètica d’Isaïes, en la que 
els estrangers no figuren com a invasors 
i destructors, sinó com a treballadors ben 
disposats que reconstrueixen les muralles 
de la Nova Jerusalem, la Jerusalem oberta 
a tots els pobles (cf. Is 60,10-11).

A la mateixa profecia, l’arribada dels 
estrangers es presenta com a font d’en-
riquiment: «El teu cor, meravellat, s’ei-
xamplarà, quan aboquin damunt teu els 
tresors de la mar i portin a casa teva les 
riqueses de les nacions» (60,5). De fet, 
la història ens ensenya que l’aportació 
dels migrants i refugiats ha estat fona-
mental per al creixement social i econò-
mic de les nostres societats. I ho conti-
nua sent també avui. El seu treball, la 
seva capacitat de sacrifici, la seva joven-
tut i el seu entusiasme enriqueixen les 
comunitats que els acullen. Però aques-
ta aportació podria ser molt més gran si 
es valorés i es recolzés mitjançant pro-
grames específics. Es tracta d’un poten-
cial enorme, prompte a manifestar-se, si 
se li ofereix l’oportunitat.
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Els habitants de la Nova Jerusalem —
continua profetitzant Isaïes— mantenen 
sempre les portes de la ciutat obertes de 
bat a bat, perquè hi puguin entrar els es-
trangers amb els seus dons: «Les teves 
portes estaran sempre obertes, no es tan-
caran ni de nit ni de dia, perquè els reis 
amb els seus seguicis et puguin dur les ri-
queses de les nacions» (60,11). La presèn-
cia dels migrants i els refugiats representa 
un repte enorme, però també una oportu-
nitat de creixement cultural i espiritual per 
a tothom. Gràcies a ells tenim l’oportuni-
tat de conèixer millor el món i la bellesa 
de la seva diversitat. Podem madurar en 
humanitat i construir junts un “nosaltres” 
més gran. En la disponibilitat recíproca es 
generen espais de confrontació fecunda 
entre visions i tradicions diferents, que 
obren la ment a perspectives noves. Des-
cobrim també la riquesa continguda en re-
ligions i espiritualitats desconegudes per 
a nosaltres, i això ens estimula a aprofun-
dir les nostres conviccions.

A la Jerusalem de les nacions, el tem-
ple del Senyor s’embelleix cada vegada 
més gràcies a les ofrenes que arriben 
de terres estrangeres: «Aplegaran per a 
tu tots els ramats de Quedar, et presen-
taran els anyells de Nebaiot. Els accep-
taré quan els immolin en el meu altar, 
honoraré el meu temple gloriós» (60,7). 
En aquesta perspectiva, l’arribada de mi-
grants i refugiats catòlics ofereix energia 
nova a la vida eclesial de les comunitats 
que els acullen. Ells són sovint portadors 
de dinàmiques revitalitzants i anima-
dors de celebracions vibrants. Compartir 
expressions de fe i devocions diferents 
representa una ocasió privilegiada per a 
viure amb una plenitud més gran la cato-
licitat del poble de Déu.

Benvolguts germans i germanes, i es-
pecialment vosaltres, joves, si volem co-
operar amb el nostre Pare celestial en la 
construcció del futur, fem-ho juntament 
amb els nostres germans i germanes mi-
grants i refugiats. Construïm-lo avui! Per-
què el futur comença avui, i comença per 
a cadascú de nosaltres. No podem deixar 
a les properes generacions la responsa-
bilitat de decisions que cal prendre ara, 
perquè el projecte de Déu sobre el món 
pugui realitzar-se i vingui el seu Regne de 
justícia, de fraternitat i de pau.

Pregària
Senyor, feu-nos portadors d’esperança,
perquè on hi hagi foscor hi regni la vostra 
llum,
i on hi hagi resignació hi reneixi la confi-
ança en el futur.
Senyor, feu-nos instruments de la vostra 
justícia,
perquè on hi hagi exclusió, hi floreixi la 
fraternitat,
i on hi hagi cobdícia, hi floreixi la comunió. 
Senyor, feu-nos constructors del vostre Regne
juntament amb els migrants i els refugiats 
i amb tots els habitants de les perifèries.
Senyor, feu que aprenguem com n’és de 
bell viure com a germans i germanes. 
Amén. 

Francesc, Papa 

NOTES
1. S. Joan Pau II, Visita a la parròquia 

romana de Sant Francesc d’Assís i 
Santa Catalina de Siena, Patrons 
d’Itàlia (26 de novembre de 1989). 
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Missatge del Papa Francesc per a la VI 
Jornada mundial dels pobres

Roma, 13-6-2022.

Diumenge XXXIII del temps de durant 
l’any 13 de novembre de 2022
Jesucrist es va fer pobre per vosaltres (cf. 
2Co 8,9)

1. “Jesucrist es va fer pobre per vos-
altres” (cf.  2Co  8,9). Amb aquestes pa-
raules l’apòstol Pau s’adreça als primers 
cristians de Corint, per donar fonament al 
seu compromís solidari amb els germans 
necessitats. La Jornada mundial dels po-
bres es presenta també aquest any com 
una sana provocació per ajudar-nos a re-
flexionar sobre el nostre estil de vida i 
sobre les pobreses del moment present.

Fa uns mesos, el món estava sortint 
de la tempesta de la pandèmia, mos-
trant signes de recuperació econòmica 
que portarien alleugeriment a milions de 
persones empobrides per la pèrdua de la 
feina. S’entreveia una mica de serenitat 
que, sense oblidar el dolor per la pèrdua 
dels éssers estimats, prometia finalment 
poder tornar a les relacions interperso-
nals directes, a retrobar-nos sense limita-
cions o restriccions. I és aleshores que ha 
aparegut a l’horitzó una nova catàstrofe, 
destinada a imposar al món un escenari 
diferent.

La guerra a Ucraïna s’ha afegit a les 
guerres regionals que aquests anys estan 
portant arreu mort i destrucció. Però aquí 
el quadre es presenta més complex per 
la intervenció directa d’una “superpotèn-
cia”, que pretén imposar la seva voluntat 
contra el principi d’autodeterminació dels 
pobles. Es repeteixen escenes de memò-

ria tràgica i un cop més el xantatge re-
cíproc d’alguns poderosos fa callar la veu 
de la humanitat que invoca la pau.

2. Quants pobres genera la insensa-
tesa de la guerra! On sigui que es miri, 
es constata com la violència afecta els 
indefensos i els més febles. Deportació 
de milers de persones, especialment nens 
i nenes, per desarrelar-los i imposar-los 
una altra identitat. Tornen a ser ben ac-
tuals les paraules del Salmista davant la 
destrucció de Jerusalem i l’exili dels joves 
hebreus: «Vora els rius de Babilònia ens 
assèiem tot plorant d’enyorança de Sió; 
teníem penjades les lires als salzes de 
dins la ciutat. / Quan volien que cantés-
sim  els qui ens havien deportat, quan 
demanaven cants alegres els qui ens ha-
vien entristit  [...] ¿Com podíem cantar 
cants del Senyor en una terra estrange-
ra?» (Sl 137,1-4).

Són milions les dones, els infants, els 
ancians obligats a desafiar el perill de 
les bombes per tal de protegir-se cercant 
empara com a refugiats als països veïns. 
Els que romanen a les zones de conflicte, 
conviuen cada dia amb la por i la manca 
d’aliments, aigua, atenció mèdica i so-
bretot d’afecte. En aquestes situacions, 
la raó s’enfosqueix i els qui en pateixen 
les conseqüències són moltes persones 
comunes, que se sumen al gran nombre 
d’indigents. Com es pot donar una res-
posta adequada que porti alleugeriment i 
pau a tantes persones, deixades a mercè 
de la incertesa i la precarietat?

3. En aquest context tan contradictori 
s’emmarca la VI  Jornada mundial dels 
pobres, amb la invitació —presa de l’apòstol 
Pau— a tenir la mirada fixa en Jesús, el qual 
«essent ric, es va fer pobre per nosaltres, 
perquè us enriquíssiu amb la seva pobresa» 
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(2 Co  8,9). En la seva visita a Jerusalem, 
Pau s’havia trobat amb Pere, Jaume i Joan, 
que li havien demanat que no s’oblidés 
dels pobres. La comunitat de Jerusalem, 
en efecte, estava en greus dificultats 
per la carestia que fuetejava el país, i 
l’Apòstol s’havia preocupat immediatament 
d’organitzar una gran col·lecta a favor 
dels pobres. Els cristians de Corint es van 
mostrar molt sensibles i disponibles. Per 
indicació de Pau, cada primer dia de la 
setmana recollien el que havien aconseguit 
estalviar i tots eren molt generosos.

Com si el temps no hagués transcor-
regut des d’aquell moment, també nosal-
tres cada diumenge, durant la celebració 
de la santa Eucaristia, fem el mateix gest, 
posant en comú les nostres ofrenes per-
què la comunitat pugui proveir les exigèn-
cies dels més pobres. És un signe que els 
cristians sempre han realitzat amb alegria 
i sentit de responsabilitat, perquè a cap 
germana o germà no li falti el més ne-
cessari. Ho testifica ja sant Justí, que, al 
segle segon, explicant la celebració domi-
nical dels cristians a l’emperador Antoní 
Pius, escrivia així: «El dia que en diuen 
del “Sol” se celebra en un mateix indret 
l’assemblea de tots els qui viuen a ciutat 
o a la pagesia, i es llegeixen les Memòries 
dels Apòstols o els escrits dels profetes 
fins que el temps ho permet. […] Llavors 
segueix la participació de cadascú en els 
aliments sobre els quals s’ha fet l’acció 
de gràcies. I per mans dels diaques és 
enviat als absents. Els qui tenen en abun-
dància i ho volen, segons decisió perso-
nal, donen el que els sembla. La col·lecta 
és posada a disposició del president, i 
ell socorre orfes i viudes; els qui passen 
necessitat per malaltia o una altra causa; 
els qui són a la presó, els qui són de pas; 

en una paraula, en una paraula, esdevé 
protector de tots els qui estan en neces-
sitat» (Primera Apologia, LXVII, 1-6).

4. Tornant a la comunitat de Corint, 
després de l’entusiasme inicial, el seu 
compromís va començar a disminuir i la 
iniciativa proposada per l’Apòstol va per-
dre força. És aquest el motiu que estimula 
Pau a escriure de manera apassionada in-
sistint en la col·lecta, «Ara, doncs, hauríeu 
d’acabar-la, perquè una ferma decisió vagi 
seguida de la realització plena, en la mesu-
ra de les vostres possibilitats» (2Co 8,11).

Penso en aquest moment en la dispo-
nibilitat que, en els darrers anys, ha mo-
gut poblacions senceres a obrir les por-
tes per acollir milions de refugiats de les 
guerres a l’Orient Mitjà, a l’Àfrica central 
i ara a Ucraïna. Les famílies han obert de 
bat a bat les seves cases per fer espai a 
altres famílies, i les comunitats han rebut 
amb generositat moltes dones i infants 
per oferir-los la deguda dignitat. Tanma-
teix, com més dura el conflicte, més se 
n’agreugen les conseqüències. Als pobles 
que acullen els resulta cada cop més difí-
cil donar continuïtat a l’ajuda; les famílies 
i les comunitats comencen a sentir el pes 
d’una situació que va més enllà de l’emer-
gència. Aquest és el moment de no cedir i 
de renovar la motivació inicial. El que hem 
començat ha de ser portat a compliment 
amb la mateixa responsabilitat.

5. La solidaritat, en efecte, és preci-
sament això: compartir la poca cosa que 
tenim amb els qui no tenen res, perquè 
no pateixi ningú. Com més creix el sentit 
de comunitat i de comunió com a estil de 
vida, més es desenvolupa la solidaritat. 
D’altra banda, cal considerar que hi ha 
països on, a les darreres dècades, s’ha 
produït un augment important del ben-
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estar per a moltes famílies, que han as-
solit un estat de vida segur. Aquest és 
un resultat positiu degut a la iniciativa 
privada i a lleis que han donat suport al 
creixement econòmic articulat amb un in-
centiu concret a les polítiques familiars i 
a la responsabilitat social. Que el patri-
moni de seguretat i estabilitat aconseguit 
pugui ara ser compartit amb aquells que 
s’han vist obligats a abandonar la seva 
llar i el seu país per salvar-se i sobreviu-
re. Que, com a membres de la societat 
civil, mantinguem viva la crida als valors 
de llibertat, responsabilitat, fraternitat i 
solidaritat. I que com a cristians trobem 
sempre en la caritat, en la fe i en l’espe-
rança el fonament del nostre ésser i el 
nostre actuar.

6. És interessant observar que l’Apòs-
tol no vol obligar els cristians forçant-los 
a una obra de caritat. De fet, escriu: «No 
parlo així per donar-vos un manament» 
(2Co 8,8); més aviat, pretén “manifestar 
la sinceritat” del seu amor en l’atenció 
i sol·licitud pels pobres (cf.  ibíd.). Com 
a fonament de la petició de Pau hi ha 
certament la necessitat d’una ajuda con-
creta, però la seva intenció va més enllà. 
Ell convida a realitzar la col·lecta perquè 
sigui un signe de l’amor, tal com ho ha 
testimoniat el mateix Jesús. En definitiva, 
la generositat envers els pobres troba la 
motivació més forta en l’elecció del Fill de 
Déu que es va voler fer pobre Ell mateix.

L’Apòstol, en efecte, no tem afirmar 
que aquesta elecció de Crist, aquest 
“despullament” seu, és una «gràcia», més 
encara, «la gràcia de nostre Senyor Jesu-
crist» (2Co  8,9), i només acollint-la po-
dem donar expressió concreta i coherent 
a la nostra fe. L’ensenyament de tot el 
Nou Testament té la seva unitat al voltant 

d’aquest tema, que també es reflecteix en 
les paraules de l’apòstol Jaume: «Poseu 
en pràctica la Paraula i no us limiteu a es-
coltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres 
mateixos. Perquè el qui escolta la Paraula 
i no la posa en pràctica s’assembla a un 
home que contempla la seva pròpia cara 
en un mirall: es mira, se’n va i a l’instant 
s’oblida de la cara que feia. En canvi, el 
qui s’emmiralla en la llei perfecta, la llei 
de la llibertat, i hi persevera -no pas es-
coltant-la i després oblidant-la, sinó po-
sant-la en pràctica-, aquest serà feliç de 
practicar-la» (Jm 1,22-25).

7. Enfront dels pobres no es fa retòri-
ca, sinó que ens arremanguem i es prac-
tica la fe amb un compromís directe que 
no es pot delegar en ningú. A vegades, 
en canvi, pot prevaler una forma de re-
laxació, cosa que condueix a comporta-
ments incoherents, com la indiferència 
cap als pobres. Succeeix també que al-
guns cristians, per un excessiu aferrament 
als diners, s’empantaneguen en el mal ús 
dels béns i del patrimoni. Són situacions 
que manifesten una fe feble i una espe-
rança dèbil i miop.

Sabem que el problema no són els 
diners en si, perquè aquests formen part 
de la vida quotidiana i de les relacions 
socials de les persones. Més aviat, el que 
hem de reflexionar és sobre el valor que 
tenen els diners per a nosaltres: no es 
poden convertir en un absolut, com si 
fossin la finalitat. Aquest aferrament im-
pedeix observar amb realisme la vida de 
cada dia i ennuvola la mirada, impedint 
veure les necessitats dels altres. No li pot 
passar res més nociu a un cristià i a una 
comunitat que restar enlluernats per l’ídol 
de la riquesa, que acaba encadenant a 
una visió de la vida efímera i fracassada.
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Per tant, no es tracta de tenir un com-
portament assistencialista cap als pobres, 
com sol passar; naturalment, cal fer un 
esforç perquè a ningú li manqui el més 
necessari. No és l’activisme el que sal-
va, sinó l’atenció sincera i generosa que 
permet apropar-se a un pobre com a un 
germà que estén la mà perquè jo em des-
perti de la letargia en la que he caigut. 
Per això, «ningú no hauria de dir que es 
manté lluny dels pobres perquè les seves 
opcions de vida impliquen prestar més 
atenció a altres afers. Aquesta és una 
excusa freqüent en ambients acadèmics, 
empresarials o professionals, i fins i tot 
eclesials. […] Ningú no pot sentir-se ex-
ceptuat de la preocupació pels pobres i 
per la justícia social» (Exhort. ap. Evange-
lii gaudium, 201). És urgent trobar nous 
camins que puguin anar més enllà del 
marc d’aquelles polítiques socials «con-
cebudes com una política envers els po-
bres però mai  amb  els pobres, mai  de 
els pobres i menys encara inserida en un 
projecte que reunifiqui els pobles» (Carta 
enc. Fratelli tutti, 169). En canvi, cal tendir 
a assumir l’actitud de l’Apòstol que podia 
escriure als corintis: «No seria just que, 
per alleujar els altres, patíssiu estretors: 
hi ha d’haver igualtat» (2Co 8,13).

8. Hi ha una paradoxa que avui com 
en el passat és difícil d’acceptar, perquè 
contrasta amb la lògica humana: hi ha 
una pobresa que enriqueix. Fent referèn-
cia a la “gràcia” de Jesucrist, Pau vol con-
firmar el que Ell mateix va predicar, és a 
dir, que la veritable riquesa no consisteix 
en acumular «tresors aquí a la terra, on 
les arnes i els corcs els fan malbé i els 
lladres entren i els roben» (Mt 6,19), sinó 
en l’amor recíproc que ens fa portar les 
càrregues els uns dels altres perquè nin-

gú quedi abandonat o exclòs. L’experièn-
cia de feblesa i limitació que hem viscut 
els darrers anys, i ara la tragèdia d’una 
guerra amb repercussions globals, ens ha 
d’ensenyar una cosa decisiva: que no es-
tem al món per sobreviure, sinó perquè 
a tots se’ls permeti tenir una vida digna 
i feliç. El missatge de Jesús ens mostra 
el camí i ens fa descobrir que hi ha una 
pobresa que humilia i mata, i hi ha una 
altra pobresa, la seva, que ens allibera i 
ens fa feliços.

La pobresa que mata és la misèria, filla 
de la injustícia, l’explotació, la violència i 
la distribució injusta dels recursos. És una 
pobresa desesperada, sense futur, per-
què la imposa la cultura del descart que 
no ofereix perspectives ni sortides. És la 
misèria que, mentre constreny a la con-
dició d’extrema pobresa, també afecta la 
dimensió espiritual que, encara que sovint 
sigui descurada, no per això no existeix 
o no compta. Quan l’única llei és la del 
càlcul dels guanys al final del dia, alesho-
res ja no hi ha fre per passar a la lògica 
de l’explotació de les persones: els altres 
són només mitjans. Deixa d’haver-hi sala-
ris justos, hores de treball justes, i es cre-
en noves formes d’esclavitud, patides per 
persones que no tenen cap altra alternati-
va i han d’acceptar aquesta verinosa injus-
tícia per tal d’obtenir el mínim per menjar.

La pobresa que allibera, en canvi, és 
la que se’ns presenta com una elecció 
responsable per alleugerir el llast i cen-
trar-nos en allò essencial. De fet, es pot 
trobar fàcilment aquesta sensació d’insa-
tisfacció que molts experimenten, perquè 
senten que els falta alguna cosa impor-
tant i la cerquen com errants sense una 
meta. Desitjosos de trobar allò que els 
pugui satisfer, tenen necessitat d’orien-
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tar-se cap als petits, els febles, els po-
bres per comprendre finalment allò del 
que veritablement tenien necessitat. La 
trobada amb els pobres permet posar fi a 
moltes angoixes i pors inconsistents, per 
arribar al que realment importa a la vida i 
que ningú ens pot robar: l’amor veritable 
i gratuït. Els pobres, en realitat, abans de 
ser objecte de la nostra almoina, són sub-
jectes que ens ajuden a alliberar-nos dels 
lligams de la inquietud i la superficialitat.

Un pare i doctor de l’Església, sant 
Joan Crisòstom, en els escrits del qual hi 
ha fortes denúncies contra el comporta-
ment dels cristians cap als més pobres, 
va escriure: «Si no pots creure que la 
pobresa t’enriqueix, pensa en el Senyor i 
deixa de dubtar-ne. Si Ell no hagués estat 
pobre, tu no series ric; això és extraor-
dinari, que de la pobresa va sorgir una 
riquesa abundant. Pau vol dir aquí amb 
“riqueses” el coneixement de la pietat, la 
purificació dels pecats, la justícia, la san-
tificació i unes altres mil coses bones que 
ens han estat donades ara i sempre. Tot 
això ho tenim gràcies a la pobresa» (Ho-
milies sobre la II Carta als Corintis, 17,1).

9. El text de l’Apòstol al qual es re-
fereix aquesta VI  Jornada Mundial dels 
Pobres  presenta la gran paradoxa de la 
vida de fe: la pobresa de Crist ens fa rics. 
Si Pau va poder donar aquest ensenya-
ment —i l’Església l’ha pogut difondre i 
testimoniar al llarg dels segles— és per-
què Déu, en el seu Fill Jesús, va escollir i 
seguir aquest camí. Si Ell es va fer pobre 
per nosaltres, aleshores la nostra mateixa 
vida s’il·lumina i es transforma, i   adqui-
reix un valor que el món no coneix ni pot 
donar. La riquesa de Jesús és el seu amor, 
que no es tanca a ningú i va a l’encontre 
de tots, especialment dels que són margi-

nats i privats del més necessari. Per amor 
es va desposseir a si mateix i va assumir 
la condició humana. Per amor es va fer 
servent obedient, fins a morir i morir a 
la creu (cf. Fl 2,6-8). Per amor es va fer 
«pa de Vida» (Jn 6,35), perquè no li falti 
a ningú el més necessari i pugui trobar 
l’aliment que nodreix per a la vida eter-
na. També als nostres dies sembla difícil, 
com ho fou aleshores per als deixebles 
del Senyor, acceptar aquest ensenyament 
(cf. Jn 6,60); però la paraula de Jesús és 
clara. Si volem que la vida venci a la mort 
i la dignitat sigui rescatada de la injustí-
cia, el camí és el seu: és seguir la pobresa 
de Jesucrist, compartint la vida per amor, 
partint el pa de la pròpia existència amb 
els germans i germanes, començant pels 
més petits, els que no tenen el necessari, 
perquè es creï la igualtat, s’alliberi els po-
bres de la misèria i els rics de la vanitat, 
ambdós sense esperança.

10. El passat 15 de maig vaig canonit-
zar el germà Carles de Foucauld, un home 
que, nascut ric, va renunciar a tot per se-
guir Jesús i fer-se amb Ell pobre i germà 
de tots. La seva vida eremítica, primer a 
Natzaret i després al desert del Sàhara, 
feta de silenci, pregària i compartició, és 
un testimoni exemplar de la pobresa cris-
tiana. Ens farà bé meditar en aquestes 
paraules seves: «No menyspreem els po-
bres, els petits, els treballadors; ells no 
només són els nostres germans en Déu, 
sinó que són també aquells que de la ma-
nera més perfecta imiten Jesús en la seva 
vida exterior. Ells ens representen perfec-
tament Jesús, l’Obrer de Natzaret. Són els 
primogènits entre els elegits, els primers 
cridats al bressol del Salvador. Van ser la 
companyia habitual de Jesús, des del seu 
naixement fins a la seva mort […]. Hono-
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rem-los, honrem-hi les imatges de Jesús i 
dels seus sants pares […]. Prenguem per 
a nosaltres [la condició] que Ell va pren-
dre per si mateix […]. No deixem mai de 
ser pobres en tot, germans dels pobres, 
companys dels pobres, siguem els més 
pobres dels pobres com Jesús, i com Ell 
estimem els pobres i envoltem-nos d’ells» 
(Comentari a l’Evangeli de Lluc, Meditació 
263). 1 Pel germà Carles aquestes no van 
ser només paraules, sinó un estil de vida 
concret, que el va portar a compartir amb 
Jesús el do de la vida mateixa.

Que aquesta VI  Jornada Mundial dels 
Pobres es converteixi en una oportunitat 
de gràcia, per fer un examen de conscièn-
cia personal i comunitari, i preguntar-nos 
si la pobresa de Jesucrist és la nostra 
companya fidel de vida.

Francesc, Papa

NOTES
1. Meditació n. 263 sobre Lc 2,8-20: 

C. DE FOUCAULD,  La Bonté de 
Dieu. Méditations sur les saints 
Evangiles (1), Nouvelle Cité, Mon-
trouge 1996, 214-216.

Carta apostòlica Desiderio Desideravi del 
papa Francesc sobre la formació litúrgica 
del Poble de Déu

Desiderio desideravi hoc Pascha manduca-
re vobiscum, antequam patiar (Lc 22, 15)

1. Benvolguts germans i germanes,
amb aquesta carta desitjo arribar a 

tothom –després d’haver escrit als bisbes 
en ocasió de la publicació del Motu Pro-
prio Traditionis custodes– per a compartir 
amb vosaltres algunes reflexions sobre 

la Litúrgia, dimensió fonamental per a la 
vida de l’Església. El tema és molt extens 
i mereix una consideració atenta en tots 
els seus aspectes: no obstant això, amb 
aquest escrit no pretenc tractar la qüestió 
de forma exhaustiva. Vull oferir simple-
ment alguns elements de reflexió per a 
contemplar la bellesa i la veritat de la ce-
lebració cristiana.

La Litúrgia: l’“avui” de la història de 
la salvació

2.  “Com desitjava menjar amb vosal-
tres aquest sopar pasqual abans de la 
meva passió!” (Lc 22,15). Les paraules de 
Jesús amb les quals inicia el relat de l’úl-
tim Sopar són el mitjà pel qual se’ns dona 
la possibilitat sorprenent d’entreveure la 
profunditat de l’amor de les Persones de 
la Santíssima Trinitat cap a nosaltres.

3.  Pere i Joan havien estat enviats a 
preparar allò que era necessari per a po-
der menjar la Pasqua, però, mirant-ho bé, 
tota la creació, tota la història –que final-
ment estava a punt de revelar-se com his-
tòria de salvació– és una gran preparació 
d’aquell Sopar. Pere i els altres són en 
aquesta taula, inconscients i, tanmateix, 
necessaris: tot do, per tal de ser així, ha 
de tenir algú disposat a rebre’l. En aquest 
cas, la desproporció entre la immensitat 
del do i la petitesa de qui el rep és infi-
nita i no pot deixar de sorprendre’ns. No 
obstant això – per la misericòrdia del Se-
nyor – el do es confia als Apòstols perquè 
sigui portat a tots els homes.

4.  Ningú no es va guanyar el lloc en 
aquest Sopar, tots van ser convidats, o, 
millor dit, atrets per l’ardent desig que 
Jesús té de menjar aquesta Pasqua amb 
ells: Ell sap que és l’Anyell d’aquesta Pas-
qua, sap que és la Pasqua. Aquesta és la 
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novetat absoluta d’aquest Sopar, l’única i 
veritable novetat de la història, que fa que 
aquest Sopar sigui únic i, per això, “úl-
tim”, irrepetible. Tanmateix, el seu desig 
infinit de restablir aquesta comunió amb 
nosaltres, que era i continua essent el seu 
projecte original, no es podrà saciar fins 
que tot home, de tota tribu, llengua, po-
ble i nació (Ap 5,9) hagi menjat el seu Cos 
i begut la seva Sang: per això, aquest ma-
teix Sopar es farà present en la celebració 
de l’Eucaristia fins el seu retorn.

5. El món encara no ho sap, però tots 
estan convidats al banquet de les noces 
de l’Anyell  (Ap  19,9). L’únic que es ne-
cessita per accedir-hi és el vestit nupci-
al de la fe que ve per mitjà de l’escolta 
de la Paraula (cf.  Rm  10,17): l’Església 
el confecciona a mida, amb la blancor 
d’una vestidura rentada amb la Sang de 
l’Anyell  (cf. Ap 7,14). No podem tenir ni 
un moment de descans, sabent que no 
tots han rebut encara la invitació al So-
par, o que altres l’han oblidat o perdut 
pels camins tortuosos de la vida dels 
homes. Per això, he dit que «somio amb 
una opció missionera capaç de transfor-
mar-ho tot, per tal que els costums, els 
estils, els horaris, el llenguatge i tota l’es-
tructura eclesial es converteixi en una via 
adequada per a l’evangelització del món 
actual més que per a l’autopreservació» 
(Evangelii gaudium, n. 27): per tal que 
tothom pugui seure al Sopar del sacrifici 
de l’Anyell i viure d’Ell.

6. Abans de la nostra resposta a la seva 
invitació –molt abans– hi ha el seu desig 
de nosaltres: pot ser que ni tan sols en 
siguem conscients, però cada vegada que 
anem a Missa, el motiu principal és perquè 
ens atrau el desig que Ell té de nosaltres. 
Per la nostra part, la resposta possible, 

l’ascesi més exigent és, com sempre, la 
de lliurar-nos al seu amor, la de deixar-nos 
atreure per Ell. Certament, la nostra comu-
nió amb el Cos i la Sang de Crist ha estat 
desitjada per Ell en l’últim Sopar.

7. El contingut del Pa partit és la creu de 
Jesús, el seu sacrifici en obediència amoro-
sa al Pare. Si no haguéssim tingut l’últim 
Sopar, és a dir, l’anticipació ritual de la 
seva mort, no hauríem pogut comprendre 
com l’execució de la seva sentència de 
mort podia ser l’acte de culte perfecte i 
agradable al Pare, l’únic i veritable acte de 
culte. Unes hores més tard, els Apòstols 
haurien pogut veure en la creu de Jesús, 
si haguessin suportat el seu pes, el que 
significava “cos entregat”, “sang vessa-
da”: i és això del que fem memòria a cada 
Eucaristia. Quan torna, ressuscitat d’entre 
els morts, per a partir el pa als deixebles 
d’Emmaús i als seus, que havien tornat a 
pescar peixos i no homes, al llac de Gali-
lea, aquest gest els obre els ulls, els gua-
reix de la ceguesa provocada per l’horror 
de la creu, fent-los capaços de “veure” el 
Ressuscitat, de creure en la Resurrecció.

8.  Si haguéssim arribat a Jerusalem 
després de Pentecosta i haguéssim sen-
tit el desig no només de tenir notícies 
sobre Jesús de Natzaret, sinó de tornar 
a trobar-nos amb Ell, no hauríem tingut 
cap altra possibilitat que cercar els seus 
per escoltar les seves paraules i veure 
els seus gestos, més vius que mai. No 
hauríem tingut cap altra possibilitat d’una 
trobada veritable amb Ell sinó en la co-
munitat que celebra. Per això, l’Església 
sempre ha custodiat, com el seu tresor 
més preciós, el manament del Senyor: 
“Feu això que és el meu memorial”.

9.  Des dels inicis, l’Església ha estat 
conscient que no es tractava d’una repre-
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sentació, ni tan sols sagrada, del Sopar del 
Senyor: no hauria tingut cap sentit i a nin-
gú se li hauria acudit “escenificar” – més 
encara sota la mirada de Maria, la Mare 
del Senyor – aquest moment excels de la 
vida del Mestre. Des dels inicis, l’Església 
ha comprès, il·luminada per l’Esperit Sant, 
que allò que era visible de Jesús, el que es 
podia veure amb els ulls i tocar amb les 
mans, les seves paraules i els seus gestos, 
allò concret del Verb encarnat, ha passat a 
la celebració dels sagraments. 1

La Litúrgia: lloc de trobada amb Crist
10. Aquí hi ha tota la poderosa bellesa 

de la Litúrgia. Si la Resurrecció fos per 
a nosaltres un concepte, una idea, un 
pensament; si el Ressuscitat fos per a 
nosaltres el record del record d’altres, 
tan autoritzats com els Apòstols, si no 
se’ns donés també la possibilitat d’una 
trobada veritable amb Ell, seria com 
declarar conclosa la novetat del Verb fet 
carn. En canvi, l’Encarnació, a més de ser 
l’únic i nou esdeveniment que la història 
ha conegut, és també el mètode que la 
Santíssima Trinitat ha escollit per obrir-
nos el camí de la comunió. La fe cristiana, 
o és una trobada viva amb Ell, o no és.

11. La Litúrgia ens garanteix la possibi-
litat d’aquesta trobada. No ens serveix un 
vague record de l’últim Sopar, necessitem 
estar presents en aquell Sopar, poder es-
coltar la seva veu, menjar el seu Cos i 
beure la seva Sang: el necessitem a Ell. A 
l’Eucaristia i a tots els Sagraments se’ns 
garanteix la possibilitat de trobar-nos 
amb el Senyor Jesús i de ser tocats per 
la força del seu Misteri Pasqual. El poder 
salvífic del sacrifici de Jesús, de cadas-
cuna de les seves paraules, de cadascun 
dels seus gestos, mirades, sentiments, 
ens arriba a través de la celebració dels 

Sagraments. Jo soc Nicodem i la Samarita-
na, l’endimoniat de Cafarnaüm i el paralí-
tic a casa de Pere, la pecadora perdonada 
i la dona que patia d’hemorràgies, la filla 
de Jaire i el cec de Jericó, Zaqueu i Llàtzer; 
el lladre i Pere perdonats. El Senyor Jesús 
que  fou immolat i no morirà mai més; 
fou mort però viu eternament,2 continua 
perdonant-nos, guarint-nos i salvant-nos 
amb el poder dels Sagraments. A través 
de l’encarnació, és la manera concreta per 
la qual ens estima; és la manera amb què 
sacia la set de nosaltres que va declarar 
a la creu (Jn 19,28).

12. La nostra primera trobada amb la 
seva Pasqua és l’esdeveniment que mar-
ca la vida de tots nosaltres, els creients 
en Crist: el nostre baptisme. No és una 
adhesió mental al seu pensament o la 
submissió a un codi de comportament 
imposat per Ell: és la immersió en la seva 
passió, mort, resurrecció i ascensió. No és 
un gest màgic: la màgia és el contrari a 
la lògica dels Sagraments perquè pretén 
tenir poder sobre Déu i, per aquesta raó, 
ve del temptador. En perfecta continuïtat 
amb l’Encarnació, se’ns dona la possibi-
litat, en virtut de la presència i l’acció de 
l’Esperit, de morir i ressuscitar en Crist.

13.  La manera com s’esdevé és 
commovedora. La pregària de benedicció 
de l’aigua baptismal3ens revela que Déu 
va crear l’aigua precisament en vista 
del baptisme. Vol dir que mentre Déu 
creava l’aigua pensava en el baptisme de 
cadascú de nosaltres, i aquest pensament 
l’ha acompanyat en l’actuar al llarg de la 
història de la salvació cada vegada que, 
amb un designi concret, ha volgut servir-se 
de l’aigua. És com si, després de crear-la, 
hagués volgut perfeccionar-la per arribar 
a ser l’aigua del baptisme. I per això l’ha 
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volguda omplir del moviment del seu 
Esperit que planava sobre ella (cf. Gn 1,2) 
perquè contingués en germen el poder de 
santificar; l’ha fet servir per a regenerar 
la humanitat en el diluvi (cf. Gn 6,1-9,29); 
l’ha dominat separant-la per obrir una via 
d’alliberament al Mar Roig (cf. Ex 14); l’ha 
consagrat al Jordà submergint la carn del 
Verb, impregnada de l’Esperit (cf. Mt 3,13-
17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22). Finalment, l’ha 
barrejat amb la sang del seu Fill, do de 
l’Esperit inseparablement unit al do de 
la vida i la mort de l’Anyell immolat per 
nosaltres, i del seu costat obert l’ha vessat 
sobre nosaltres (Jn  19,34). En aquesta 
aigua vam ser submergits perquè, pel seu 
poder, poguéssim ser empeltats al Cos 
de Crist i, amb Ell, ressuscitar a la vida 
immortal (cf. Rm 6,1-11).

L’Església: sagrament del Cos de Crist
14. Com ens ha recordat el Concili Va-

ticà II (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 5) 
citant l’Escriptura, els Pares i la Litúrgia 
–columnes de la veritable Tradició–  del 
costat de Crist adormit a la creu va brollar 
l’admirable sagrament de tota l’Església. 
4 El paral·lelisme entre el primer i el nou 
Adam és sorprenent: així com del costat 
del primer Adam, després d’haver deixat 
caure un son profund sobre ell, Déu va 
formar Eva, així del costat del nou Adam, 
adormit en el somni de la mort, neix la 
nova Eva, l’Església. L’admiració està 
en les paraules que, podríem imaginar, 
el nou Adam fa seves mirant l’Església: 
«Aquesta sí que és os dels meus ossos i 
carn de la meva carn» (Gn 2,23). Per ha-
ver cregut en la Paraula i haver-nos sub-
mergit en l’aigua del baptisme, ens hem 
convertit en os dels seus ossos, en carn 
de la seva carn.

15. Sense aquesta incorporació, no hi 
ha cap possibilitat d’experimentar la ple-
nitud del culte a Déu. De fet, només un 
és l’acte de culte perfecte i agradable al 
Pare, l’obediència del Fill la mesura del 
qual és la seva mort en creu. L’única pos-
sibilitat de participar en la seva ofrena és 
ser fills en el Fill. Aquest és el do que hem 
rebut. El subjecte que actua en la Litúrgia 
és sempre i només Crist-Església, el Cos 
Místic de Crist.

El sentit teològic de la Litúrgia
16.  Devem al Concili –i al moviment 

litúrgic que l’ha precedit– el redescobri-
ment de la comprensió teològica de la Li-
túrgia i de la seva importància en la vida 
de l’Església: els principis generals enun-
ciats per la Sacrosanctum Concilium, així 
com foren fonamentals per a la reforma, 
ho continuen sent per a la promoció de la 
participació plena, conscient, activa i fruc-
tuosa en la celebració (cf. Sacrosanctum 
Concilium, nn. 11.14), «font primària i ne-
cessària d’on els fidels treuen un esperit 
veritablement cristià» (Sacrosanctum Con-
cilium, n. 14). Amb aquesta carta voldria 
simplement convidar tota l’Església a 
redescobrir, custodiar i viure la veritat i 
la força de la celebració cristiana. Voldria 
que la bellesa de la celebració cristiana 
i de les seves conseqüències necessàri-
es en la vida de l’Església no es veiessin 
desfigurades per una comprensió super-
ficial i reductiva del seu valor o, pitjor 
encara, per la seva instrumentalització al 
servei d’alguna visió ideològica, sigui qui-
na sigui. La pregària sacerdotal de Jesús 
en l’últim sopar per tal que tots siguin u 
(Jn 17,21), jutja totes les nostres divisions 
entorn del Pa partit, sagrament de pietat, 
signe d’unitat, vincle de caritat. 5
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17.  He advertit en diverses ocasions 
sobre una temptació perillosa per a la 
vida de l’Església que és la “mundanitat 
espiritual”: n’he parlat àmpliament a l’ex-
hortació Evangelii gaudium  (nn. 93-97), 
identificant el gnosticisme i el neopelagi-
anisme com les dues maneres emparen-
tades entre si, que l’alimenten.

La primera redueix la fe cristiana a un 
subjectivisme que tanca l’individu «en la im-
manència de la seva pròpia raó o dels seus 
sentiments» (Evangelii gaudium, n. 94).

La segona anul·la el valor de la gràcia 
per a confiar només en les pròpies for-
ces, donant lloc a “un elitisme narcisista 
i autoritari, en què en lloc d’evangelitzar 
el que es fa és analitzar i classificar els 
altres, i en lloc de facilitar l’accés a la 
gràcia es gasten les energies controlant» 
(Evangelii gaudium, n. 94).

Aquestes formes distorsionades del 
cristianisme poden tenir conseqüències 
desastroses per a la vida de l’Església.

18. Resulta evident, en tot el que he 
volgut recordar anteriorment, que la Li-
túrgia és, per la seva pròpia naturalesa, 
l’antídot més eficaç contra aquests verins. 
Evidentment, parlo de la Litúrgia en el seu 
sentit teològic i –ja ho afirmava Pius XII– 
no com un  cerimonial decoratiu… o un 
mer conjunt de lleis i de preceptes… que 
ordena el compliment dels ritus. 6

19. Si el gnosticisme ens intoxica amb 
el verí del subjectivisme, la celebració li-
túrgica ens allibera de la presó d’una au-
torreferencialitat alimentada per la pròpia 
raó o sentiment: l’acció celebrativa no 
pertany a l’individu sinó a Crist-Església, 
a la totalitat dels fidels units en Crist. La 
Litúrgia no diu “jo” sinó “nosaltres”, i 
qualsevol limitació a l’amplitud d’aquest 
“nosaltres” és sempre demoníaca. La 

Litúrgia no ens deixa sols en la recerca 
d’un presumpte coneixement individual 
del misteri de Déu, sinó que ens porta 
de la mà, junts, com assemblea, per a 
conduir-nos al misteri que la Paraula i 
els signes sacramentals ens revelen. I ho 
fa, en coherència amb l’acció de Déu, se-
guint el camí de l’Encarnació, a través del 
llenguatge simbòlic del cos, que s’estén a 
les coses, a l’espai i al temps.

Redescobrir cada dia la bellesa de la 
veritat de la celebració cristiana

20. Si el neopelagianisme ens intoxica 
amb la presumpció d’una salvació gua-
nyada amb les nostres forces, la cele-
bració litúrgica ens purifica proclamant 
la gratuïtat del do de la salvació rebuda 
en la fe. Participar en el sacrifici eucarís-
tic no és una conquesta nostra, com si 
poguéssim presumir-ne davant de Déu i 
davant dels nostres germans. L’inici de 
cada celebració em recorda qui soc, de-
manant-me que confessi el meu pecat 
i convidant-me a pregar a la benaura-
da sempre Verge Maria, als àngels, als 
sants i a tots els germans i germanes, 
que intercedeixin per mi davant el Se-
nyor: certament no som dignes d’entrar 
a casa seva, necessitem només una pa-
raula seva per a salvar-nos (cf. Mt 8,8). 
No tenim cap altra glòria que la creu de 
nostre Senyor Jesucrist (cf. Ga 6,14). La 
Litúrgia no té res a veure amb un mo-
ralisme ascètic: és el do de la Pasqua 
del Senyor que, acceptat amb docilitat, 
fa nova la nostra vida. No s’entra al ce-
nacle si no és per la força d’atracció del 
seu desig de menjar la Pasqua amb no-
saltres: Desiderio desideravi hoc Pascha 
manducare vobiscum, antequam pati-
ar (Lc 22,15).
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21. Tanmateix, hem d’anar en compte: 
perquè l’antídot de la Litúrgia sigui efi-
caç, se’ns demana redescobrir cada dia 
la bellesa de la veritat de la celebració 
cristiana. Em refereixo, un cop més, al seu 
significat teològic, com ha descrit admira-
blement el n. 7 de la Sacrosanctum Con-
cilium: la Litúrgia és el sacerdoci de Crist 
revelat i entregat a nosaltres a la seva 
Pasqua, present i actiu avui a través dels 
signes sensibles (aigua, oli, pa, vi, ges-
tos, paraules) perquè l’Esperit, submer-
gint-nos en el misteri pasqual, transformi 
tota la nostra vida, conformant-nos cada 
cop més amb Crist.

22.  El redescobriment continu de la 
bellesa de la Litúrgia no és la recerca d’un 
esteticisme ritual, que es complau només 
en la cura de la formalitat exterior d’un 
ritu, o es satisfà amb una escrupolosa ob-
servança de les rúbriques. Evidentment, 
aquesta afirmació no pretén avalar, de 
cap manera, l’actitud contrària que con-
fon allò senzill amb una deixadesa banal, 
allò essencial amb la superficialitat igno-
rant, allò concret de l’acció ritual amb un 
funcionalisme pràctic exagerat.

23.  Siguem clars: cal tenir cura de 
tots els aspectes de la celebració (espai, 
temps, gestos, paraules, objectes, vesti-
dures, cants, música…) i observar totes 
les rúbriques: aquesta atenció seria sufi-
cient per a no robar a l’assemblea el que 
li correspon, és a dir, el misteri pasqual 
celebrat de la manera ritual que l’Església 
estableix. Però, fins i tot, si la qualitat i la 
norma de l’acció celebrativa estiguessin 
garantides, això no seria suficient perquè 
la nostra participació fos plena.

Admiració davant el misteri pasqual, 
part essencial de l’acció litúrgica

24. Si manqués l’admiració pel misteri 
pasqual que es fa present en la concreció 
dels signes sacramentals, podríem cór-
rer el risc de ser realment impermeables 
a l’oceà de gràcia que inunda cada ce-
lebració. No n’hi ha prou amb els esfor-
ços, encara que lloables, per a una millor 
qualitat de la celebració, ni una crida a 
la interioritat: fins i tot aquesta corre el 
risc de quedar reduïda a una subjectivitat 
buida si no acull la revelació del misteri 
cristià. La trobada amb Déu no és fruit 
d’una individual recerca interior, sinó que 
és un esdeveniment regalat: podem tro-
bar Déu pel fet nou de l’Encarnació que, 
a l’últim sopar, arriba a l’extrem de voler 
ser menjat per nosaltres. Com se’ns pot 
escapar lamentablement la fascinació per 
la bellesa d’aquest do?

25. Quan dic admiració davant del mis-
teri pasqual, no em refereixo en absolut 
al que, em sembla, es vol expressar amb 
la vaga expressió «sentit del misteri»: a 
vegades, entre les suposades acusacions 
contra la reforma litúrgica hi ha la d’ha-
ver-lo –es diu– eliminat de la celebració. 
L’admiració de la que parlo no és una es-
pècie de desorientació davant d’una reali-
tat fosca o un ritu enigmàtic, sinó que és, 
al contrari, admiració davant del fet que 
el pla salvífic de Déu ens hagi estat reve-
lat en la Pasqua de Jesús (cf. Ef 1,3-14), 
l’eficàcia del qual continua arribant-nos 
en la celebració dels «misteris», és a 
dir, dels sagraments. Tot i això, continua 
sent cert que la plenitud de la revelació 
té, en comparació amb la nostra finitud 
humana, un excés que ens transcendeixi 
que tindrà el seu compliment al final dels 
temps, quan torni el Senyor. Si l’admira-
ció és veritable, no hi ha cap risc que no 
es percebi l’alteritat de la presència de 
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Déu, fins i tot a la proximitat que l’En-
carnació ha volgut. Si la reforma hagués 
eliminat aquest «sentit del misteri», més 
que una acusació seria un mèrit. La be-
llesa, com la veritat, sempre genera admi-
ració i, quan es refereix al misteri de Déu, 
condueix a l’adoració.

26.  L’admiració és part essencial de 
l’acció litúrgica perquè és l’actitud de qui 
sap que està davant la peculiaritat dels 
gestos simbòlics; és la meravella de qui 
experimenta la força del símbol, que no 
consisteix en referir-se a un concepte abs-
tracte, sinó en contenir i expressar, en la 
seva concreció, el que significa.

La necessitat d’una formació litúrgica 
seriosa i vital

27. Aquesta és, doncs, la qüestió fona-
mental: com es pot recuperar la capacitat 
de viure plenament l’acció litúrgica? La 
reforma del Concili té aquest objectiu. El 
repte és molt exigent, perquè l’home mo-
dern –no a totes les cultures de la mateixa 
manera– ha perdut la capacitat de confron-
tar-se amb l’acció simbòlica, que és una 
característica essencial de l’acte litúrgic.

28. La postmodernitat –en la que l’ho-
me se sent encara més perdut, sense re-
ferències de cap tipus, desproveït de va-
lors, perquè s’han tornat indiferents, orfe 
de tot, en una fragmentació en la que 
sembla impossible un horitzó de sentit– 
continua carregant amb l’herència pesada 
que ens va deixar l’època anterior, feta 
d’individualisme i subjectivisme (que re-
corden, un cop més, el pelagianisme i el 
gnosticisme), així com per un espiritualis-
me abstracte que contradiu la naturalesa 
mateixa de l’home, esperit encarnat i, per 
tant, en si mateix capaç d’acció i com-
prensió simbòlica.

29. L’Església reunida en el Concili ha 
volgut confrontar-se amb la realitat de la 
modernitat, reafirmant la seva conscièn-
cia de ser sagrament de Crist, llum dels 
pobles (Lumen Gentium), posant-se a 
l’escolta atenta de la paraula de Déu (Dei 
Verbum) i reconeixent com a pròpies les 
joies i les esperances  (Gaudium et spes) 
dels homes d’avui. Les grans Constituci-
ons conciliars són inseparables, i no és 
casualitat que aquesta única gran reflexió 
del Concili Ecumènic –la més alta expres-
sió de la sinodalitat de l’Església, de la 
riquesa de la qual estic cridat a ser, amb 
tots vosaltres, custodi– hagi començat 
amb la reflexió sobre la Litúrgia (Sacro-
sanctum Concilium).

30.  Concloent la segona sessió del 
Concili (4 de desembre de 1963) sant Pau 
VI s’expressava així: 7

«Amb tot, la discussió laboriosa i 
complicada no ha estat pas sense fruits. 
ja que un dels temes, el primer que fou 
examinat, i en cert sentit, el més eminent 
de tots, pel seu valor intrínsec i per la seva 
importància per a la vida de l’Església, - 
volem dir la sagrada Litúrgia - ha assolit 
el seu feliç acabament i avui per nosaltres 
ha estat promulgat solemnement. Ple de 
goig per aquest resultat el nostre esperit 
exulta. A més descobrim que en aquest 
punt l’ordre en l’escala dels valors i els 
deures ha estat observat: que a Déu se 
li ha de reservar el primer lloc; que la 
pregària és el nostre primer deure; que 
la Litúrgia és la font primera d’aquest 
intercanvi diví pel qual se’ns comunica 
la vida divina, l’escola primera de la 
nostra vida espiritual, el do primer que 
podem fer al poble cristià, que està unit 
a nosaltres per la fe i la pregària. La 
litúrgia, finalment, és la invitació primera 
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feta a tots els homes perquè faci saltar 
la seva llengua muda en pregària santa i 
veritable perquè sentin la força immensa, 
inefable, regeneradora continguda en el 
fet de cantar amb nosaltres les lloances 
de Déu i les esperances dels homes, per 
Jesucrist i en l’Esperit Sant».

31. En aquesta carta no puc aturar-me 
en la riquesa de cadascuna de les expres-
sions, que deixo a la vostra meditació. 
Si la Litúrgia és «el cim al qual tendeix 
l’acció de l’Església i, a la vegada, la font 
d’on brolla tota la seva força» (Sacrosanc-
tum Concilium, n. 10), comprenem bé el 
que està en joc en la qüestió litúrgica. 
Seria banal llegir les tensions, desgraci-
adament presents al voltant de la cele-
bració, com una simple divergència entre 
diferents sensibilitats sobre una forma 
ritual. La problemàtica és, abans que res, 
eclesiològica. No veig com es pot dir que 
es reconeix la validesa del Concili –encara 
em sorprèn una mica que un catòlic pugui 
presumir de no fer-ho– i no acceptar la re-
forma litúrgica nascuda de la Sacrosanc-
tum Concilium, que expressa la realitat 
de la Litúrgia en íntima connexió amb la 
visió de l’Església descrita admirablement 
per la Lumen Gentium. Per això –com vaig 
explicar a la carta enviada a tots els bis-
bes– em vaig sentir amb el deure d’afir-
mar que «els llibres litúrgics promulgats 
pels Sants Pontífexs Pau VI i Joan Pau II, 
de conformitat amb els decrets del Concili 
Vaticà II, com a única expressió de la lex 
orandi del Ritu Romà” (Motu Proprio Tra-
ditionis custodes, art. 1).

La no acceptació de la reforma, així com 
una comprensió superficial d’aquesta, ens 
distreu de la tasca de trobar les respostes 
a la pregunta que repeteixo: com podem 
créixer en la capacitat de viure plenament 

l’acció litúrgica? Com podem seguir sor-
prenent-nos del que passa davant dels 
nostres ulls en la celebració? Necessitem 
una formació litúrgica seriosa i vital.

32.  Tornem de nou al Cenacle de Je-
rusalem: al matí de Pentecosta va néixer 
l’Església, cèl·lula inicial de la nova hu-
manitat. Només la comunitat d’homes i 
dones reconciliats, perquè han estat per-
donats; vius, perquè Ell és viu; veritables, 
perquè estan habitats per l’Esperit de la 
veritat, pot obrir l’angost espai de l’indi-
vidualisme espiritual.

33. És la comunitat de Pentecosta la 
que pot partir el Pa amb la certesa que 
el Senyor és viu, ressuscitat d’entre els 
morts, present amb la seva paraula, amb 
els seus gestos, amb l’ofrena del seu Cos 
i de la seva Sang. Des d’aquell moment, 
la celebració es converteix en el lloc pri-
vilegiat, no l’únic, de la trobada amb Ell. 
Sabem que, només gràcies a aquesta 
trobada, l’home arriba a ser plenament 
home. Només l’Església de Pentecos-
ta pot concebre l’home com a persona, 
obert a una relació plena amb Déu, amb 
la creació i amb els germans.

34. Aquí es planteja la qüestió decisi-
va de la formació litúrgica. Diu Guardini: 
«Així es perfila també la primera tasca 
pràctica: sostinguts per aquesta trans-
formació interior del nostre temps, hem 
d’aprendre novament a situar-nos davant 
la relació religiosa com a homes en sentit 
ple».8 Això és el que fa possible la Li-
túrgia, en això és en el que ens hem de 
formar. Guardini no dubta en afirmar que, 
sense formació litúrgica, «les reformes en 
el ritu i en el text no serveixen de gaire».9 
No pretenc ara tractar exhaustivament el 
riquíssim tema de la formació litúrgica: 
només vull oferir alguns punts de reflexió. 
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Crec que podem distingir dos aspectes: la 
formació per a la Litúrgia i la formació des 
de la Litúrgia. El primer està en funció del 
segon, que és essencial.

35. Cal trobar camins per a una forma-
ció com a estudi de la Litúrgia: a partir 
del moviment litúrgic, s’ha fet molt en 
aquest sentit, amb valuoses aportacions 
de molts estudiosos i institucions acadè-
miques. Tanmateix, cal difondre aquest 
coneixement fora de l’àmbit acadèmic, de 
forma accessible, perquè tot creient creixi 
en el coneixement del sentit teològic de 
la Litúrgia –aquesta és la qüestió decisiva 
i fundant de tot coneixement i de tota 
pràctica litúrgica–, així com en el desen-
volupament de la celebració cristiana, 
adquirint la capacitat de comprendre els 
textos eucològics, els dinamismes rituals 
i el seu valor antropològic.

36. Penso en la normalitat de les nos-
tres assemblees que es reuneixen per 
a celebrar l’Eucaristia el dia del Senyor, 
diumenge rere diumenge, Pasqua rere 
Pasqua, en moments concrets de la vida 
de les persones i de les comunitats, en 
diferents edats de la vida: els ministres 
ordenats realitzen una acció pastoral de 
primera importància quan porten de la 
mà els fidels batejats per a conduir-los 
a la repetida experiència de la Pasqua. 
Recordem sempre que és l’Església, Cos 
de Crist, el subjecte celebrant, no només 
el prevere. El coneixement que prové de 
l’estudi és només el primer pas per a po-
der entrar en el misteri celebrat. És evi-
dent que, per a poder guiar els germans i 
les germanes, els ministres que presidei-
xen l’assemblea han de conèixer el camí, 
tant per haver-lo estudiat en el mapa de 
la ciència teològica, com per haver-lo fre-
qüentat en la pràctica d’una experiència 

de fe viva, alimentada per la pregària, 
certament no només com un compromís 
per complir. En el dia de l’ordenació, tot 
prevere sent dir al seu bisbe: «pensa 
sempre el que faràs, reprodueix en tu el 
que commemoraràs, i  conforma la teva 
vida al misteri de la creu del Senyor».10

37.  La configuració de l’estudi de 
la Litúrgia als seminaris ha de tenir en 
compte també l’extraordinària capacitat 
que la celebració té en si mateixa per a 
oferir una visió orgànica del coneixement 
teològic. Cada disciplina de la teologia, 
des de la seva pròpia perspectiva, ha de 
mostrar la seva íntima connexió amb la 
Litúrgia, en virtut de la qual es revela i 
realitza la unitat de la formació sacerdotal 
(cf. Sacrosanctum Concilium, n. 16). Una 
configuració litúrgico-sapiencial de la for-
mació teològica als seminaris tindria cer-
tament efectes positius, també en l’acció 
pastoral. No hi ha cap aspecte de la vida 
eclesial que no trobi el seu cim i la seva 
font en ella. La pastoral de conjunt, orgà-
nica, integrada, més que ser el resultat 
de l’elaboració de programes complicats, 
és la conseqüència de situar la celebra-
ció eucarística dominical, fonament de la 
comunió, en el centre de la vida de la 
comunitat. La comprensió teològica de la 
Litúrgia no permet, de cap manera, en-
tendre aquestes paraules com si tot es 
reduís a l’aspecte cultual. Una celebració 
que no evangelitza, no és autèntica, com 
no ho és un anunci que no porta a la tro-
bada amb el Ressuscitat en la celebració: 
ambdós, doncs, sense el testimoni de la 
caritat, són com una esquella sorollosa o 
un címbal estrident (cf. 1Co 13,1).

38. Per als ministres i per a tots els ba-
tejats, la formació litúrgica, en la seva pri-
mera accepció, no és quelcom que es pu-
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gui conquerir d’una vegada per sempre: 
ja que el do del misteri celebrat supera la 
nostra capacitat de coneixement, aquest 
compromís certament haurà d’acompa-
nyar la formació permanent de cadascú, 
amb la humilitat dels petits, actitud que 
obre a la sorpresa.

39.  Una última observació sobre els 
seminaris: a més de l’estudi, han d’oferir 
també l’oportunitat d’experimentar una 
celebració, no només exemplar des del 
punt de vista ritual, sinó autèntica, vital, 
que permeti viure aquesta veritable co-
munió amb Déu, a la qual ha de tendir 
també el coneixement teològic. Només 
l’acció de l’Esperit pot perfeccionar el 
nostre coneixement del misteri de Déu, 
que no és qüestió de comprensió men-
tal, sinó d’una relació que toca la vida. 
Aquesta experiència és fonamental per-
què, un cop siguin ministres ordenats, 
puguin acompanyar les comunitats en el 
mateix camí de coneixement del misteri 
de Déu, que és misteri d’amor.

40.  Aquesta última consideració ens 
porta a reflexionar sobre el segon signifi-
cat amb el que podem entendre l’expres-
sió «formació litúrgica». Em refereixo en 
ser formats, cadascú segons la seva vo-
cació, per la participació en la celebració 
litúrgica. Fins i tot el coneixement de l’es-
tudi que acabo d’esmentar, perquè no es 
converteixi en racionalisme, ha d’estar en 
funció de la posada en pràctica de l’acció 
formativa de la Litúrgia en cada creient 
en Crist.

41. Del que hem dit sobre la natura-
lesa de la Litúrgia, resulta evident que el 
coneixement del misteri de Crist, qüestió 
decisiva per a la nostra vida, no consis-
teix en una assimilació mental d’una idea, 
sinó en una real implicació existencial 

amb la seva persona. En aquest sentit, 
la Litúrgia no té a veure amb el «coneixe-
ment», i la seva finalitat no és primordial-
ment pedagògica (encara que té un gran 
valor pedagògic: cf. Sacrosanctum Conci-
lium, n. 33) sinó que és la lloança, l’acció 
de gràcies per la Pasqua del Fill, la força 
salvadora del qual arriba a la nostra vida. 
La celebració té a veure amb la realitat 
del nostre ser dòcils a l’acció de l’Esperit, 
que hi actua, fins que Crist es formi en 
nosaltres (cf. Ga 4,19). La plenitud de la 
nostra formació és la conformació amb 
Crist. Ho repeteixo: no es tracta d’un pro-
cés mental i abstracte, sinó d’arribar a ser 
Ell. Aquesta és la finalitat per a la qual 
s’ha donat l’Esperit, l’acció del qual és 
sempre i únicament confeccionar el Cos 
de Crist. És així amb el pa eucarístic, és 
així per a tot batejat cridat a ser, cada 
vegada més, el que va rebre com a do en 
el baptisme, és a dir, ser membre del Cos 
de Crist. Lleó Magne escriu: «La nostra 
participació en el Cos i la Sang de Crist 
no tendeix a una altra cosa sinó a conver-
tir-nos en el que mengem».11

42.  Aquesta implicació existencial té 
lloc –en continuïtat i coherència amb el 
mètode de l’Encarnació – per via sacra-
mental. La Litúrgia està feta de coses que 
són exactament el contrari d’abstraccions 
espirituals: pa, vi, oli, aigua, perfum, foc, 
cendra, pedra, tela, colors, cos, paraules, 
sons, silencis, gestos, espai, moviment, 
acció, ordre, temps, llum. Tota la creació 
és manifestació de l’amor de Déu: des 
que aquest mateix amor s’ha manifestat 
en plenitud a la creu de Jesús, tota la cre-
ació és atreta per Ell. És tota la creació 
la que és assumida per a ser posada al 
servei de la trobada amb el Verb encar-
nat, crucificat, mort, ressuscitat, ascendit 
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al Pare. Així com canta la pregària sobre 
l’aigua per a la font baptismal, igual que 
la de l’oli per al sagrat crisma i les parau-
les de la presentació del pa i el vi, fruits 
de la terra i del treball de l’home.

43. La Litúrgia dona glòria a Déu no 
perquè puguem afegir alguna cosa a la 
bellesa de la llum inaccessible en la que 
Ell habita (cf. 1 Tm 6,16) o a la perfecció 
del cant angèlic, que ressona eternament 
en les estades celestials. La Litúrgia dona 
glòria a Déu perquè ens permet, aquí a 
la terra, veure Déu en la celebració dels 
misteris i, en veure’l, reviure per la seva 
Pasqua: nosaltres, que érem morts pels 
nostres pecats, hem reviscut per la gràcia 
amb Crist (cf.  Ef  2,5), som la glòria de 
Déu. Ireneu, doctor unitatis, ens ho recor-
da: «La glòria de Déu és l’home vivent, i 
la vida de l’home consisteix en la visió de 
Déu: si ja la revelació de Déu a través de 
la creació dona vida a tots els éssers que 
viuen a la terra, com més la manifestació 
del Pare a través del Verb és causa de 
vida per als qui veuen Déu!». 12

44. Guardini escriu: «Amb això es de-
linea la primera tasca del treball de la 
formació litúrgica: l’home ha de tornar 
a ser capaç de símbols».13 Aquesta tas-
ca concerneix a tots, ministres ordenats 
i fidels. La tasca no és fàcil, perquè l’ho-
me modern és analfabet, ja no sap llegir 
els símbols, amb prou feines en coneix 
la seva existència. Això també passa amb 
el símbol del nostre cos. És un símbol 
perquè és la unió íntima de l’ànima i el 
cos, visibilitat de l’ànima espiritual en 
l’ordre d’allò corpori, i en això consisteix 
la unicitat humana, l’especificitat de la 
persona irreductible a qualsevol altra for-
ma de ser viu. La nostra obertura a allò 
transcendent, a Déu, és constitutiva: no 

reconèixer-la ens porta inevitablement a 
un no coneixement, no només de Déu, 
sinó també de nosaltres mateixos. Només 
cal veure la forma paradoxal amb què es 
tracta el cos, o bé tractat quasi obsessi-
vament darrere del mite de l’eterna jo-
ventut, o bé reduït a una materialitat a 
la qual se li nega tota dignitat. El fet és 
que no es pot donar valor al cos només 
des del cos. Tot símbol és alhora poderós 
i fràgil: si no es respecta, si no es tracta 
com el que és, es trenca, perd la seva 
força, es torna insignificant.

Ja no tenim la mirada de Sant Francesc, 
que mirava el sol –al que anomenava ger-
mà perquè així ho sentia–, el veia bellu 
e radiante cum grande splendore  i, me-
ravellat cantava:  de te Altissimu, porta 
significatione. 14 Haver perdut la capacitat 
de comprendre el valor simbòlic del cos i 
de tota criatura fa que el llenguatge sim-
bòlic de la Litúrgia sigui quasi inaccessi-
ble per a l’home modern. No es tracta, 
però, de renunciar a aquest llenguatge: 
no es pot renunciar-hi perquè és el que la 
Santíssima Trinitat ha escollit per arribar 
a nosaltres en la carn del Verb. Es trac-
ta més aviat de recuperar la capacitat de 
plantejar i comprendre els símbols de la 
Litúrgia. No cal desesperar-se, perquè en  
l’home aquesta dimensió, com acabo de 
dir, és constitutiva i, malgrat els mals del 
materialisme i de l’espiritualisme –amb-
dós negació de la unitat cos i ànima–, 
està sempre disposada a reaparèixer, com 
tota veritat.

45. Aleshores, la pregunta que ens fem 
és com podem tornar a ser capaços de 
símbols? Com podem tornar a saber lle-
gir-los per a viure’ls? Sabem molt bé que 
la celebració dels sagraments és –per la 
gràcia de Déu– eficaç en si mateixa (ex 
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opere operato), però això no garanteix 
una plena implicació de les persones 
sense una manera adequada de situar-se 
davant del llenguatge de la celebració. La 
lectura simbòlica no és una qüestió de 
coneixement mental, d’adquisició de con-
ceptes, sinó una experiència vital.

46. Abans que res, hem de recuperar la 
confiança en la creació. Amb això vull dir 
que les coses –amb les quals «es fan» els 
sagraments– venen de Déu, estan orien-
tades a Ell i han estat assumides per Ell, 
especialment amb l’encarnació, perquè 
poguessin convertir-se en instruments de 
salvació, vehicles de l’Esperit, canals de 
gràcia. Aquí s’adverteix la distància, tant 
de la visió materialista, com espiritualis-
ta. Si les coses creades són part irrenunci-
able de l’acció sacramental que duu a ter-
me la nostra salvació, hem de situar-nos 
davant d’elles amb una mirada nova, no 
superficial, respectuosa, agraïda. Des del 
principi, contenen la llavor de la gràcia 
santificant dels sagraments.

47. Una altra qüestió decisiva –refle-
xionant de nou sobre com ens forma la 
Litúrgia– és l’educació necessària per 
adquirir l’actitud interior, que ens per-
meti situar i comprendre els símbols li-
túrgics. Ho expresso de forma senzilla. 
Penso en els pares i, més encara, en els 
avis, però també en els nostres rectors 
i catequistes. Molts de nosaltres apre-
nem d’ells la força dels gestos litúrgics, 
com el senyal de la creu, el fet d’age-
nollar-se o les fórmules de la nostra fe. 
Potser que no en tinguem un record viu, 
però podem imaginar fàcilment el gest 
d’una mà més gran que pren la petita 
mà d’un nen i l’acompanya lentament 
mentre traça, per primer cop, el senyal 
de la nostra salvació. El moviment va 

acompanyat de les paraules, també len-
tes, com per apropiar-se de cada instant 
d’aquest gest, de tot el cos: «En el nom 
del Pare... i del Fill... i de l’Esperit Sant... 
Amén». Per després deixar anar la mà 
del nen i, disposat a acudir en la seva 
ajuda, veure com repeteix ell sol aquest 
gest que li han donat, com si fos un 
hàbit que creixerà amb ell, donant-li 
un sentit que només l’Esperit sap fer. 
A partir d’aquest moment, aquest gest, 
la seva força simbòlica, ens pertany o, 
millor dit, pertanyem a aquest gest, ens 
dona forma, som formats per ell. No cal 
parlar massa, no cal haver-ho entès tot 
sobre aquest gest: cal ser petits, tant 
a l’entregar-lo, com al rebre’l. La resta 
és obra de l’Esperit. Així hem estat inici-
ats en el llenguatge simbòlic. No podem 
permetre que ens robin aquesta riquesa. 
A mesura que creixem, podem tenir més 
mitjans per a comprendre, però sempre 
amb la condició de seguir sent petits.

Ars celebrandi
48. Una manera de custodiar i de créi-

xer en la comprensió vital dels símbols 
de la Litúrgia és, certament, cuidar l’art 
de celebrar. Aquesta expressió també és 
objecte de diferents interpretacions. S’en-
tén més clarament tenint en compte el 
sentit teològic de la Litúrgia descrit en el 
número 7 de la Sacrosanctum Concilium, 
al qual ens hem referit diverses vegades. 
L’ars celebrandi no es pot reduir a la mera 
observança d’un aparell de rúbriques, ni 
tampoc es pot pensar en una fantasiosa 
–a vegades salvatge– creativitat sense re-
gles. El ritu és en si mateix una norma, i 
la norma mai no és un fi en si mateixa, 
sinó que sempre està al servei de la rea-
litat superior que vol custodiar.
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49. Com qualsevol altre art, requereix 
diferents coneixements.

En primer lloc, la comprensió del dina-
misme que descriu la Litúrgia. El moment 
de l’acció celebrativa és el lloc on, a tra-
vés del memorial, es fa present el misteri 
pasqual perquè els batejats, en virtut de 
la seva participació, puguin experimen-
tar-lo en la seva vida: sense aquesta 
comprensió, es cau fàcilment en l’«exte-
riorisme» (més o menys refinat) i en el 
rubricisme (més o menys rígid).

Cal, doncs, conèixer com l’Esperit Sant 
actua en cada celebració: l’art de cele-
brar ha d’estar en sintonia amb l’acció 
de l’Esperit. Només així s’alliberarà dels 
subjectivismes, que són el resultat de la 
prevalença de les sensibilitats individu-
als, i dels culturalismes, que són incorpo-
racions sense criteri d’elements culturals, 
que no tenen res a veure amb un procés 
correcte d’inculturació.

Per acabar, és necessari conèixer la di-
nàmica del llenguatge simbòlic, la seva 
peculiaritat, la seva eficàcia.

50.  D’aquestes observacions breus 
se’n desprèn que l’art de celebrar no es 
pot improvisar. Com qualsevol art, re-
quereix una aplicació assídua. Un artesà 
només necessita la tècnica; un artista, a 
més dels coneixements tècnics, ha de te-
nir inspiració, que és una forma positiva 
de possessió: el veritable artista no pos-
seeix un art, ni és posseït per ell. Una 
persona no aprèn l’art de celebrar per-
què assisteixi a un curs d’oratòria o de 
tècniques de comunicació persuasiva (no 
jutjo les intencions, veig els efectes). Tota 
eina pot ser útil, però sempre ha d’estar 
subjecta a la naturalesa de la Litúrgia i a 
l’acció de l’Esperit. Cal una dedicació di-

ligent a la celebració, deixant que la prò-
pia celebració ens transmeti el seu art. 
Guardini escriu: «Hem d’adonar-nos de 
com estem encara profundament arrelats 
en l’individualisme i el subjectivisme, de 
com estem poc acostumats a la crida de 
les coses grans i de com n’és, de petita, 
la mesura de la nostra vida religiosa. Cal 
despertar el sentit de la grandesa de la 
pregària, la voluntat d’implicar-hi també 
la nostra existència. Però el camí cap a 
aquestes metes és la disciplina, la renún-
cia a un sentimentalisme tou; un treball 
seriós, realitzat en obediència a l’Esglé-
sia, en relació amb el nostre ésser i el 
nostre comportament religiós».15 Així és 
com s’aprèn l’art de la celebració.

51.  En parlar d’aquest tema, podem 
pensar que només concerneix als minis-
tres ordenats que exerceixen el servei de 
la presidència. En realitat, és una acti-
tud a la que estan cridats a viure tots 
els batejats. Penso en tots els gestos i 
paraules que pertanyen a l’assemblea: re-
unir-se, caminar en processó, seure, estar 
dret, agenollar-se, cantar, estar en silenci, 
aclamar, mirar, escoltar. Són moltes les 
formes en què l’assemblea,  com un sol 
home (Ne 8,1), participa en la celebració. 
Realitzar tots junts el mateix gest, parlar 
tots alhora, transmet als individus la for-
ça de tota l’assemblea. És una uniformitat 
que no només no mortifica, sinó que, al 
contrari, educa a cada fidel a descobrir 
l’autèntica singularitat de la seva perso-
nalitat, no amb actituds individualistes, 
sinó essent conscients de ser un sol cos. 
No es tracta d’haver de seguir un protocol 
litúrgic: es tracta més aviat d’una «disci-
plina» –en el sentit utilitzat per Guardini– 
que, si s’observa amb autenticitat, ens 
forma: són gestos i paraules que posen 



B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

a
l d

el
 B

is
B

at
 d

e 
sa

n
t 

fe
li

u
 d

e 
ll

o
B

r
eg

at
 i 

n
ú

m
 1

05
2 3 8 M a i g  -  J u n y  2 0 2 2

  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

ordre en el nostre món interior, fent-nos 
experimentar sentiments, actituds, com-
portaments. No són l’enunciat d’un ideal 
en el qual ens hàgim d’inspirar, sinó una 
acció que implica el cos en la seva totali-
tat, és a dir, ser unitat d’ànima i cos.

52. Entre els gestos rituals que perta-
nyen a tota l’assemblea, el silenci ocupa 
un lloc d’absoluta importància. Diverses 
vegades es prescriu expressament en les 
rúbriques: tota la celebració eucarística 
està immersa en el silenci que precedeix 
el seu inici i marca cada moment del seu 
desenvolupament ritual. En efecte, és 
present a l’acte penitencial; després de 
la invitació a la pregària; a la Litúrgia de 
la Paraula (abans de les lectures, entre 
les lectures i després de l’homilia); a la 
pregària eucarística; després de la comu-
nió. 16 No és un refugi per amagar-se en 
un aïllament intimista, patint la ritualitat 
com si fos una distracció: aquest silen-
ci estaria en contradicció amb l’essència 
mateixa de la celebració. El silenci litúrgic 
és molt més: és el símbol de la presèn-
cia i l’acció de l’Esperit Sant que anima 
tota l’acció celebrativa, per la qual cosa, 
sovint, constitueix la culminació d’una se-
qüència ritual. Precisament perquè és un 
símbol de l’Esperit, té el poder d’expres-
sar la seva acció multiforme. Així, repre-
nent els moments que he recordat ante-
riorment, el silenci mou al penediment i 
al desig de conversió; suscita l’escolta de 
la Paraula i la pregària; disposa a l’adora-
ció del Cos i la Sang de Crist; suggereix a 
cadascú, en la intimitat de la comunió, el 
que l’Esperit vol obrar en la nostra vida 
per a conformar-nos amb el Pa partit. Per 
això, estem cridats a realitzar amb extre-
ma cura el gest simbòlic del silenci: en ell 
ens dona forma l’Esperit.

53. Cada gest i cada paraula contenen 
una acció precisa que és sempre nova, 
perquè troba un moment sempre nou en 
la nostra vida. Permeteu-me explicar-ho 
amb un exemple senzill. Ens agenollem 
per a demanar perdó; per a doblegar el 
nostre orgull; per a entregar les nostres 
llàgrimes a Déu; per a suplicar la seva 
intervenció; per agrair-li un do rebut: 
és sempre el mateix gest, que expressa 
essencialment la nostra petitesa davant 
Déu. Realitzat en diferents moments de 
la nostra vida, modela la nostra profunda 
interioritat i posteriorment es manifesta 
externament en la nostra relació amb Déu 
i amb els nostres germans. Agenollar-se 
s’ha de fer també amb art, és a dir, amb 
plena consciència del seu significat sim-
bòlic i de la necessitat que tenim d’ex-
pressar, mitjançant aquest gest, la nostra 
manera d’estar en presència del Senyor. 
Si tot això és cert per aquest simple gest, 
com no ho serà més per la celebració de 
la Paraula? Quin art estem cridats a apren-
dre al proclamar la Paraula, a l’escoltar-la, 
al fer-la inspiració de la nostra pregària, 
al fer que es faci vida? Tot això mereix la 
màxima atenció, no formal, exterior, sinó 
vital, interior, perquè cada gest i cada 
paraula de la celebració expressada amb 
«art» forma la personalitat cristiana de 
l’individu i de la comunitat.

54.  Si bé és cert que l’ars celebran-
di concerneix a tota l’assemblea que ce-
lebra, no és menys cert que els ministres 
ordenats han de cuidar-lo especialment. 
Visitant comunitats cristianes he compro-
vat, sovint, que la seva forma de viure la 
celebració està condicionada –per a bé, i 
desgraciadament també per a mal– per la 
forma en què el seu rector presideix l’as-
semblea. Podríem dir que hi ha diferents 
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«models» de presidència. Heus ací una 
possible llista d’actituds que, encara que 
oposades, caracteritzen la presidència de 
forma certament inadequada: rigidesa 
austera o creativitat exagerada; misticis-
me espiritualitzador o funcionalisme pràc-
tic; pressa precipitada o lentitud accen-
tuada; negligent descurança o refinament 
excessiu; afabilitat sobreabundant o im-
passibilitat hieràtica. Malgrat l’amplitud 
d’aquest ventall, crec que la inadequació 
d’aquests models té una arrel comuna: 
un exagerat personalisme en l’estil ce-
lebratiu que, de vegades, expressa una 
mal dissimulada mania de protagonisme. 
Això acostuma a ser més evident quan les 
nostres celebracions es difonen en xarxa, 
cosa que no sempre és oportuna i sobre 
la que hauríem de reflexionar. Tot i que 
no són aquestes les actituds més esteses, 
no poques vegades les assemblees són 
objecte d’aquest «maltractament».

55. Es podrien dir moltes coses sobre 
la importància i la delicadesa de la pre-
sidència. En diverses ocasions m’he atu-
rat en l’exigent tasca de l’homilia.17 Em 
limitaré ara a algunes consideracions més 
àmplies, volent, de nou, reflexionar amb 
vosaltres sobre com som formats per la 
Litúrgia. Penso en la normalitat de les 
Misses dominicals en les nostres comu-
nitats: em refereixo, doncs, als preveres, 
però implícitament a tots els ministres 
ordenats.

56.  El prevere viu la seva participa-
ció pròpia durant la celebració en virtut 
del do rebut en el sagrament de l’Orde: 
aquesta tipologia s’expressa precisament 
en la presidència. Com tots els oficis que 
està cridat a exercir, aquest no és, primà-
riament, una tasca assignada per la co-
munitat, sinó la conseqüència de l’efusió 

de l’Esperit Sant rebuda en l’ordenació, 
que el capacita per aquesta tasca. El pre-
vere també és format en presidir l’assem-
blea que celebra.

57.  Per tal que aquest servei es faci 
bé –amb art– és de fonamental impor-
tància que el prevere tingui, abans que 
res, la consciència viva de ser, per mi-
sericòrdia, una particular presència del 
Ressuscitat. El ministre ordenat és en si 
mateix un dels modes de presència del 
Senyor que fan que l’assemblea cristiana 
sigui única, diferent de qualsevol altra (cf. 
Sacrosanctum Concilium, n. 7). Aquest fet 
dona profunditat «sacramental» –en sen-
tit ampli– a tots els gestos i paraules de 
qui presideix. L’assemblea té dret a po-
der sentir en aquests gestos i paraules 
el desig que el Senyor té, avui com en 
l’últim sopar, de seguir menjant la Pasqua 
amb nosaltres. Per tant, el Ressuscitat és 
el protagonista, i no les nostres imma-
dureses, que cerquen assumir un paper, 
una actitud i una manera de presentar-se, 
que no li correspon. El prevere es veu 
aclaparat per aquest desig de comunió 
que el Senyor té amb cadascú: és com 
si estigués col·locat entre el cor ardent 
d’amor de Jesús i el cor de cada creient, 
objecte del seu amor. Presidir l’Eucaristia 
és submergir-se en el forn de l’amor de 
Déu. Quan s’entén o, fins i tot, s’intueix 
aquesta realitat, certament ja no necessi-
tem un directori que ens dicti el compor-
tament adequat. Si el necessitem, és per 
la duresa del nostre cor. La norma més 
excelsa i, per tant, més exigent, és la re-
alitat de la pròpia celebració eucarística, 
que selecciona les paraules, els gestos, 
els sentiments, fent-nos entendre si són 
o no són adequats a la tasca que han 
d’exercir. Evidentment, això tampoc es 
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pot improvisar: és un art, requereix l’apli-
cació del sacerdot, és a dir, la freqüència 
assídua del foc de l’amor que el Senyor 
va venir a portar a la terra (cf. Lc 12,49).

58. Quan la primera comunitat parteix 
el pa en obediència al mandat del Senyor, 
ho fa sota la mirada de Maria, que acom-
panya els primers passos de l’Església: 
«eren constants i unànimes en la pregà-
ria, juntament amb algunes dones, amb 
Maria, la mare de Jesús» (Ac 1,14). La Ver-
ge Mare «supervisa» els gestos del seu 
Fill encomanats als Apòstols. Com que 
ha conservat al seu si el Verb fet carn, 
després d’acollir les paraules de l’àngel 
Gabriel, la Verge conserva també ara al si 
de l’Església aquells gestos que confor-
men el cos del seu Fill. El prevere, que en 
virtut del do rebut pel sagrament de l’Or-
de repeteix aquests gestos, és custodiat 
en les entranyes de la Verge. Necessitem 
una norma que ens digui com ens hem 
de comportar?

59.  Convertits en instruments perquè 
cremi a la terra el foc del seu amor, cus-
todiats en les entranyes de Maria, Verge 
feta Església (com cantava sant Francesc), 
els preveres es deixen modelar per l’Es-
perit que vol dur a terme l’obra que va 
començar en la seva ordenació. L’acció de 
l’Esperit els ofereix la possibilitat d’exer-
cir la presidència de l’assemblea eucarís-
tica amb el temor de Pere, conscient de la 
seva condició de pecador (cf. Lc 5,1-11), 
amb la humilitat forta del servent sofrent 
(cf. Is 42 ss), amb el desig de «ser men-
jat» pel poble que se’ls confia en l’exerci-
ci diari del seu ministeri.

60.  La pròpia celebració educa a 
aquesta qualitat de la presidència; ho re-
petim, no és una adhesió mental, encara 
que tota la nostra ment, així com la nos-

tra sensibilitat, hi estiguin implicades. El 
prevere està, per tant, format per a pre-
sidir mitjançant les paraules i els gestos 
que la Litúrgia posa als seus llavis i a les 
seves mans.

No s’asseu en un tro,18 perquè el Se-
nyor regna amb la humilitat de qui ser-
veix.

No roba la centralitat de l’altar, signe 
de Crist, del costat del qual, traspassat 
a la creu, brollà sang i aigua, inici dels 
sagraments de l’Església i centre de la 
nostra lloança i acció de gràcies.19

En acostar-se a l’altar per a l’ofrena, 
el prevere és educat en la humilitat i el 
penediment amb les paraules: «Accepteu, 
Senyor, el nostre cor penedit; que aquest 
sigui el nostre sacrifici, agradable a la 
vostra presència, Senyor, Déu nostre».20

No pot presumir de si mateix pel minis-
teri que se li ha confiat, perquè la Litúrgia 
el convida a demanar ser purificat, amb 
el signe de l’aigua: «Renteu-me ben bé 
de les culpes, Senyor, purifiqueu-me del 
meu pecat».21

Les paraules que la Litúrgia posa als 
seus llavis tenen diferents significats, 
que requereixen tonalitats específiques: 
per la importància d’aquestes paraules, 
es demana al prevere un veritable  ars 
dicendi. Aquestes donen forma als seus 
sentiments interiors, ja sigui en la súplica 
al Pare en nom de l’assemblea, com en 
l’exhortació dirigida a l’assemblea, així 
com en les aclamacions juntament amb 
tota l’assemblea.

Amb la pregària eucarística –en la que 
participen també tots els batejats escol-
tant amb reverència i silenci i intervenint 
amb  aclamacions–22 qui presideix té la 
força, en nom de tot el poble sant, de re-
cordar al Pare l’ofrena del seu Fill en l’úl-
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tim sopar, perquè aquest immens do es 
faci de nou present a l’altar. Participa en 
aquesta ofrena amb l’ofrena de si mateix. 
El prevere no pot parlar al Pare de l’úl-
tim sopar sense participar-hi. No pot dir: 
«Preneu i mengeu-ne tots, que aquest és 
el meu Cos, entregat per vosaltres», i no 
viure el mateix desig d’oferir el seu propi 
cos, la seva pròpia vida pel poble que 
se li ha confiat. Això és el que passa en 
l’exercici del seu ministeri.

El prevere és format contínuament en 
l’acció celebrativa per tot això i molt més.

61. He volgut oferir simplement algu-
nes reflexions que certament no esgoten 
el tresor immens de la celebració dels 
sants misteris. Demano a tots els bisbes, 
preveres i diaques, als formadors dels 
seminaris, als professors de les facultats 
teològiques i de les escoles de teologia, i 
a tots els catequistes, que ajudin el poble 
sant de Déu a beure de la que sempre 
ha estat la font principal de l’espiritualitat 
cristiana. Estem contínuament cridats a 
redescobrir la riquesa dels principis gene-
rals exposats en els primers números de 
la Sacrosanctum Concilium, comprenent 
el vincle íntim entre la primera Constitu-
ció conciliar i totes les altres. Per això, 
no podem tornar a aquesta forma ritual 
que els Pares Conciliars, cum Petro i sub 
Petro, sentiren la necessitat de reformar, 
aprovant, sota la guia de l’Esperit i se-
gons la seva consciència de pastors, els 
principis dels que va néixer la reforma. 
Els sants Pontífexs Pau VI i Joan Pau II, a 
l’aprovar els llibres litúrgics reformats ex 
decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Va-
ticani II, garantiren la fidelitat de la refor-
ma al Concili. Per això, vaig escriure Tra-
ditionis custodes, perquè l’Església pugui 
elevar, en la varietat de llengües, una úni-

ca i idèntica pregària capaç d’expressar la 
seva unitat.23 Aquesta unitat que, com ja 
he escrit, pretenc veure restablerta a tota 
l’Església de Ritu Romà.

62. Voldria que aquesta carta ens aju-
dés a revifar l’admiració per la bellesa de 
la veritat de la celebració cristiana, a re-
cordar la necessitat d’una autèntica for-
mació litúrgica i a reconèixer la importàn-
cia d’un art de la celebració, que estigui al 
servei de la veritat del misteri pasqual i de 
la participació de tots els batejats, cadas-
cú amb l’especificitat de la seva vocació.

Tota aquesta riquesa no és lluny de 
nosaltres: és en les nostres esglésies, en 
les nostres festes cristianes, en la centra-
litat del diumenge, en la força dels sa-
graments que celebrem. La vida cristiana 
és un continu camí de creixement: estem 
cridats a deixar-nos formar amb alegria i 
en comunió.

63.  Per això, m’agradaria deixar-vos 
una indicació més per a prosseguir en el 
nostre camí. Us convido a redescobrir el 
sentit de l’any litúrgic i del dia del Senyor: 
també això és una consigna del Concili 
(cf. Sacrosanctum Concilium, nn. 102-111).

64.  A la llum del que hem recordat 
anteriorment, entenem que l’any litúrgic 
és la possibilitat de créixer en el conei-
xement del misteri de Crist, submergint 
la nostra vida en el misteri de la seva 
Pasqua, mentre esperem el seu retorn. Es 
tracta d’una veritable formació contínua. 
La nostra vida no és una successió casual 
i caòtica d’esdeveniments, sinó un camí 
que, de Pasqua en Pasqua, ens conforma 
a Ell mentre esperem l’acompliment de la 
nostra esperança, la manifestació de Jesu-
crist, el nostre salvador. 24

65. En el transcórrer del temps, renovat 
per la Pasqua, cada vuit dies l’Església 
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celebra, el diumenge, l’esdeveniment 
de la salvació. El diumenge, abans de 
ser un precepte, és un regal que Déu 
fa al seu poble (per això, l’Església el 
protegeix amb un precepte). La celebració 
dominical ofereix a la comunitat cristiana 
la possibilitat de formar-se per mitjà de 
l’Eucaristia. De diumenge a diumenge, la 
Paraula del Ressuscitat il·lumina la nostra 
existència volent realitzar en nosaltres allò 
per al qual ha estat enviada (cf. Is 55,10-
11). De diumenge a diumenge, la comunió 
en el Cos i la Sang de Crist vol fer també 
de la nostra vida un sacrifici agradable 
al Pare, en la comunió fraterna que es 
transforma en compartir, acollir, servir. 
De diumenge a diumenge, la força del Pa 
partit ens sosté en l’anunci de l’Evangeli 
en el que es manifesta l’autenticitat de la 
nostra celebració.

Abandonem les polèmiques per escol-
tar junts el que l’Esperit diu a l’Església, 
mantinguem la comunió, continuem admi-
rant-nos per la bellesa de la Litúrgia. Se’ns 
ha donat la Pasqua, conservem el desig 
continu que el Senyor continua tenint de 
poder menjar-la amb nosaltres. Sota la mi-
rada de Maria, Mare de l’Església.

Francesc, Papa

I que s’espaordeixi tothom, s’estremei-
xi tot el món, i exulti el cel, quan, damunt 
l’altar, a les mans del sacerdot, hi ha 
Crist, el Fill de Déu, el Fill de Déu vivent. 
Oh altesa admirable, oh dignació esbala-
ïdora! Oh humilitat sublim! Oh sublimitat 
humil, com és que el Senyor de l’univers, 
Déu i Fill de Déu, s’humiliï talment que 
s’amagui per la nostra salut sota la for-
ma diminuta de pa! Mireu germans la hu-
militat de Déu i vesseu davant d’ell els 

vostres cors; humilieu-vos, també, vosal-
tres, a fi que sigueu exalçats per ell. No 
retingueu, doncs, res de vostre, a fi que 
us rebi a tots vosaltres el qui es confia a 
tots vosaltres”

Sant Francesc d’Assís, Carta a tota l’Or-
de II, 26-29

NOTES
1. Cf. Leo Magnus, Sermo LXXIV: De 

ascensione Domini II, 1: «quod […] 
Redemptoris nostri conspicuum 
fuit, in sacramenta transivit».

2. Præfatio paschalis  III,  Missa-
le Romanum  (2008) p.367: «Qui 
immolátus iam non móritur, sed 
semper vivit occísus».

3. Cf. Missale Romanum (2008) p. 532.
4. Cf. Augustinus,  Enarrationes in 

psalmos. Ps. 138,2;  Oratio post 
septimam lectionem, Vigilia Pasc-
halis,  Missale Romanum  (2008) 
p. 359;  Super oblata,  Pro Ec-
clesia  (B),  Missale Roma-
num (2008) p. 1.076.

5. Cf. Augustinus, In Ioannis Evange-
lium tractatus XXVI,13.

6. Litteræ encyclicæ  Mediator Dei  (20 
Novembris 1947) a AAS 39 (1947) 532.

7. AAS 56 (1964) 34.
8. R. Guardini,  Liturgische Bil-

dung (1923) en Liturgie und litur-
gische Bildung (Mainz 1992) p. 43.

9. R. Guardini, Der Kultakt und die ge-
genwärtige Aufgabe der Liturgischen 
Bildung  (1964) a  Liturgie und litur-
gische Bildung (Mainz 1992) p. 14.

10. De Ordinatione Episcopi, Presbyte-
rorum et Diaconorum (1990) p. 95: 
«Agnosce quod ages, imitare quod 
tractabis, et vitam tuam mysterio 
dominicæ crucis conforma».
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11. Leo Magnus, Sermo XII: De Passi-
one III, 7.

12. Irenæus Lugdunensis,  Adversus 
hæreses IV, 20, 7.

13. R. Guardini,  Liturgische Bil-
dung (1923) en Liturgie und litur-
gische Bildung (Mainz 1992) p. 36.

14. Cantico delle Creature, Fonti Fran-
cescane, n. 263.

15. R. Guardini,  Liturgische Bil-
dung  (1923) a  Liturgie und litur-
gische Bildung (Mainz 1992) p. 99.

16. Cf. Institutio Generalis Missalis Ro-
mani, nn. 45; 51; 54-56; 66; 71; 
78; 84; 88; 271.

17. Vegeu Exhortació apostòlica Evan-
gelii gaudium (24 de novembre de 
2013), nn. 135-144.

18. Cf. Institutio Generalis Missalis Ro-
mani, n. 310.

19. Prex dedicationis a Ordo dedicatio-
nis ecclesiæ et altaris (1977) p. 102.

20. Missale Romanum  (2008) p. 515: 
«In spiritu humilitatis et in animo 
contrito suscipiamur a te, Domine; 
et sic fiat sacrificium nostrum in 
conspectu tuo hodie, ut placeat 
tibi, Domine Deus».

21. Missale Romanum  (2008) p. 515: 
«Lava me, Domine, ab iniquitate 
mea, et a peccato meo munda me».

22. Cf. Institutio Generalis Missalis Ro-
mani, nn. 78-79.

23. Cf. Paulus VI, Constitutio aposto-
lica  Missale Romanum  (3 Aprilis 
1969) a AAS 61 (1969) 222.

24. Missale Romanum (2008) p. 598: «… 
exspectantes beatam spem et adven-
tum Salvatoris nostri Iesu Christi».
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