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La realitat de l’eutanàsia (3-7-2022)

Respirant un ambient estiuenc, davant 
d’expectatives de descans i gaudi de la 
vida, experimentem forts contrastos amb 
realitats fosques de l’existència. La guerra 
continua oberta, la crisi econòmica i les 
pobreses continuen cridant, els conflictes 
d’interessos entre grups de poder, que 
emmetzinen la convivència… i els obsta-
cles quotidians enfosqueixen les ganes 
de viure.

A aquest contrast se n’hi afegeix un 
altre no menys trist. Ens referim al que 
es dona en el terreny de la vida humana 
(avortament, eutanàsia) entre determi-
nats plantejaments ideològics i la postura 
de l’Església. La ironia ve del fet que els 
defensors d’aquells plantejaments diuen 
fer-ho en nom de la dignitat humana, 
quan en realitat porten foscor i mort: 
tot se subordina a l’omnímoda llibertat 
individual, mentre que aquesta llibertat 
sense veritat només produeix buit. L’Es-
glésia defensa la dignitat de la persona 
humana, perquè és lliure per a realitzar 
la veritat, de la qual rep llum i claredat.

L’informe que ens ha arribat a través 
de la Delegació de Família i Vida, “L’euta-
nàsia en xifres: arguments per al debat”, 
elaborat amb la cooperació de l´Associa-
ció Catalana d´Estudis Bioètics (ACEB), és 
una prova evident del que diem. Tot l’in-

forme és interessant. En traslladem aquí 
algunes dades:

 - Una minoria de països, només vuit a 
tot el món, tenen legalitzada l’euta-
nàsia. Però l’eutanàsia es dispara a: 
Bèlgica, on s’ha multiplicat per més 
de 10 vegades en 18 anys, de 235 
a 2.699 casos; a Holanda s’ha incre-
mentat més del 400% en 18 anys, de 
1.815 a 7.666; al Canadà ha augmen-
tat més del 250% en tres anys, de 
2.838 a 7.595.

 - Eutanàsies sense petició. A Bèlgica 
gairebé la meitat de les infermeres 
han participat en eutanàsies sense la 
petició explícita del pacient. En la re-
gió de Flandes, en 2013, s’estima que 
es va accelerar la mort sense petició 
explícita a 1.047 pacients. A Holan-
da es reconeixen 431 persones a les 
quals es va posar fi  a “la vida” sense 
requeriment explícit, en 2015.

 - Gran negoci per a alguns. A Holanda, 
una clínica especialitzada a aplicar 
l’eutanàsia, rep de les companyies 
d’assegurances 3.000 € per cada eu-
tanàsia. El Parlament del Canadà pre-
veu una reducció de la despesa sani-
tària de gairebé 100 milions d’euros 
per l’aplicació de l’eutanàsia durant 
l’any 2021.

 - Escasses cures pal·liatives. No hi ha 
una llei de cures pal·liatives a Es-
panya que asseguri aquesta atenció 
mèdica. Es calcula que el 60% dels 
malalts que necessiten cures pal·lia-
tives específiques no les reben, uns 
77.000. Espanya ocupa el lloc 31 
d’Europa en equipaments de cures 
pal·liatives, situada entre Romania i 
Moldàvia.

La llei que permet l’eutanàsia pot ama-

[ ]Escrits 
dominicals
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gar un engany interessat greu. Estimar i 
ajudar efectivament el malalt que sofreix 
demanda uns altres camins més d’acord 
amb la seva dignitat. I hem d’aportar tots 
els mitjans al nostre abast, encara que 
comporti diners i esforç, per a evitar-li el 
sofriment, en lloc de provocar-li o afavorir 
la seva mort.

Sols es pot descansar i gaudir de la 
vida, quan, assumint el dolor i comba-
tent-lo alhora, hom opta sempre per viu-
re, perquè sempre serà possible estimar, 
fins i tot en el silenci, en la immobilitat i 
fins i tot en el dolor.

En comunió amb la Creació.
La pregunta (10-7-2022)

El títol que encapçala aquesta sèrie de 
glosses ha estat pres d’un curiós llibre, 
editat en 2004, sota la coordinació de Jo-
aquín Luis Ortega, En comunión con la cre-
ación. De cómo se contempla el universo 
desde la fe cristiana. Aquesta obra és un 
conjunt de testimoniatges d’intel·lectuals 
creients mirant la creació. És una mostra 
més de la profunditat i l’elevació de l’eco-
logia cristiana sobre altres plantejaments 
ideològics i polítics.

(Fa pena veure que l’argumentari cor-
rent per tractar qüestions sobre la vida, 
com ara l’ecologia, l’avortament, l’abús 
sexual, etc. no surti del marc dels drets 
individuals, de la lluita de poder, de 
“l’empoderament...” Qui serà capaç de 
veure-hi una mica més enllà?)

N’extraiem algun testimoniatge.
“En el marc d’un curs de meditació vaig 
estar tres quarts d’hora contemplant 
una flor. Em vaig dirigir a un massís de 
margarides i en vaig triar una. Amb dos 
minuts coneixes la flor pels quatre cos-

tats. I segueixes, i la flor es va ficant 
dins. És única, com la rosa del Petit 
Príncep era única. Es crea una relació. 
Era la meva margarida. En el viatge de 
tornada vaig coincidir en el tren amb 
una amiga de la meva germana, que, 
en explicar-li aquesta experiència, em 
va preguntar: i no has agafat la flor? 
Allò em va semblar una profanació, un 
sacrilegi; assassinar una margarida era 
un acte d’egoisme i de cobdícia. No 
soc amo de la creació, sinó només ma-
jordom” (Javier Calvo. Saragossa)
Això és una sensació, no un pur ra-

onament. Però la sensació pressuposa 
una petita, però profunda explicació: “no 
soc amo de la creació, sinó només major-
dom”. Un cop ens deixem impressionar 
per la bellesa i harmonia de la natura, 
ve necessàriament la pregunta: per què?, 
quin sentit té això?, què és la natura?

L’argument d’aquest llibre, que lògica-
ment és anterior a Laudato si’, recull un 
pensament i una vivència de segles dins 
de l’Església. Aquest corrent va tenir el 
seu cim en el Càntic de les Criatures, de 
sant Francesc d’Assís (quina major comu-
nió amb la creació que gosar denominar 
“germà/na” a coses creades?), i va trobar 
la seva màxima expressió poètica i religi-
osa en sant Joan de la Creu (qui gosa dir 
que la bellesa dels boscos i riberes és el 
vestit amb el qual Déu els va cobrir de la 
seva pròpia bellesa?)

Com sempre, les paraules se’ns que-
den curtes. Molts no volen ser majordoms 
de ningú, sinó amos. Però el testimoni al-
ludit és humil, se sent feliç essent només 
majordom. Perquè la margarida (i tota 
la creació) ha estat per a ell un autèntic 
regal del qual ha pogut gaudir. Això sí, 
sense profanar-lo. Perquè algú li ha fet 
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aquesta gràcia i ningú no destrueix el re-
gal d’un amic sense trair la seva amistat.

Altres preguntes ens venen a la ment. 
Però si més no, tenim clar que la nostra 
il·lusió continua sent gaudir de la bellesa 
que ens és regalada.

En comunió amb la Creació.
El diàleg (17-7-2022)

Quan diem que des de la fe cristiana 
som cridats a “gaudir de la bellesa que 
ens és regalada” en la creació, estem su-
posant moltes veritats, sense les quals 
aquesta bella i desitjable actitud no seria 
possible.

Així, entre altres supòsits:
 - Haurem d’admetre que la creació no 
és obra nostra, sinó “d’un altre” més 
poderós.

 - Així mateix, afirmarem que allò cre-
at, fins i tot sent tan admirablement 
perfecte, no és aquest ésser poderós 
(no és déu).

 - Igualment, direm que aquest creador 
ha realitzat la seva obra sentint amor 
generós vers nosaltres, tant com per 
a regalar-nos un jardí per a viure (cf. 
Gn 2,8)

 - Finalment sabrem que existir enmig 
del món creat, per a nosaltres, és oca-
sió de diàleg d’amor amb aquest ésser 
que ens regala un do tan gran i bell.

La naturalesa és tan admirable que 
moltes religions la van convertir en déu, 
o van pensar que era déu algun dels seus 
elements més poderosos, com ara el sol, 
el vent, la terra, el foc, determinats ani-
mals, etc. Així adoraven, oferien sacrificis, 
pregaven a aquests elements per a ob-
tenir els seus favors, tenir-los a favor o 
participar del seu poder.

(Avui ens sorprèn que es torni a la 
pràctica d’aquests ritus, com a manifesta-
cions de respecte i amor a la natura, en-
front del domini i explotació de la nostra 
civilització occidental).

Som hereus d’aquella actitud tan arrelada 
en la tradició jueva. D’una banda, de lluita 
contra la idolatria, font d’engany i esclavitud 
(recordem la ironia dels salms: “tenen ore-
lles i no hi senten, tenen ulls i no hi veuen, 
tenen boca i no parlen…” Sl 115,3ss.); d’altra 
banda, d’admiració, lloança i càntic a l’ad-
mirable bellesa de tot allò creat (“Déu meu, 
que en sou de gran… envieu el vostre alè i 
els creeu i repobleu la faç de la terra” (Sl 
104). Creiem, a més, que la raó, les nostres 
capacitats de coneixement, inclòs el conei-
xement científic, forma part d’aquell immens 
regal que hem rebut en la creació. I així, 
creiem que la nostra raó pot anar descobrint 
els secrets d’aquestes forces poderoses, di-
vinitzades per alguns. Fins i tot creiem que 
en gran mesura podem controlar-les i fer-les 
servir en benefici de la humanitat. Aquesta 
convicció fonamental, incorporada a la cul-
tura, va fer possible el desenvolupament i el 
progrés, del qual gaudim avui.

Per a nosaltres, la creació no és Déu. 
Enmig de les religions paganes, els que 
creiem en Crist som com ateus, que des-
trossen els mites. Molts cristians van mo-
rir per això. La nostra vida és un gran 
diàleg. Però no amb “coses o objectes 
muts”, sinó amb algú que interpel·la i 
respon, justament mitjançant les coses, a 
través del que són, la seva bellesa, les 
seves perfeccions i els seus límits. Només 
els poetes “parlen” amb les coses crea-
des, però a manera de recurs literari.

Mirem la creació com una immensa i 
meravellosa paraula, que ens adreça Déu. 
Ens correspon donar-li resposta.
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En comunió amb la Creació.
L’ideal (24-7-2022)

Tant de bo els nostres contactes amb 
la natura aquestes vacances desvetllin 
aquest diàleg joiós amb el Creador a pro-
pòsit de les meravelles que copsen els 
nostres sentits! Qui entri en aquest diàleg 
assolirà una experiència encara més joi-
osa: la comunió amb Déu i amb tot allò 
creat (inclosa la humanitat sencera).

No tothom pot aconseguir aquest som-
ni. En primer lloc, perquè la creació, en 
si mateixa, és muda. I per si mateixa la 
natura no té sentit, malgrat ser tan digna 
d’admiració. El seu sentit i la seva veu li 
venen de l’ésser humà, que, com a imat-
ge de Déu, ocupa el cim de la creació.

És a través de l’ésser humà que la 
natura “parla”: parla o canta lloant Déu 
i ens parla a nosaltres, comunicant-nos 
quelcom de la seva veritat i bellesa.

Així ho diem en la litúrgia de la Missa:
“Per això, el cel i la terra us adoren i us 
canten un càntic nou; i nosaltres, amb 
tots els estols dels àngels…” (Prefaci de 
l’Eucaristia II); “tota la creació canta per 
la nostra veu...” (Prefaci Pregària IV)
En els salms convidem les coses i els 

éssers vius creats que lloïn Déu, com si 
tinguessin enteniment i llibertat, i fossin 
capaces d’estimar (perquè la lloança no 
és possible sense estimar).

¿Què volem expressar quan diem que la 
natura parla? Alguns, que copsen la seva 
bellesa i perfecció, aconsegueixen albirar-hi 
bells missatges, als quals responen i tra-
dueixen, de vegades, amb belles paraules 
o obres d’art: poetes, pintors, músics, etc. 
(Parlen amb ells mateixos, tancats en un 
monòleg, potser només obert al lector anò-
nim, a l’amic o a l’espectador ocasional?).

Molta gent parla amb els animals. Fa 
uns dies vaig veure pel carrer una per-
sona que dirigia un llarg discurs (potser 
un reny) al gos que havia tret a passejar. 
Admetem que es pugui donar una certa 
interacció. Però això està molt lluny de 
ser un diàleg. “Avui molts tenen fills com 
si tinguessin mascotes i tenen mascotes 
com si tinguessin fills”, deia una perio-
dista. La sort de tractar amb els animals 
és que mai no et critiquen, ni et contradi-
uen, no reivindiquen la seva dignitat, els 
pots dominar un cop conegut el meca-
nisme de la seva psicologia… Molts, fins 
i tot, creuen que això és fidelitat i afecte 
i que, en conseqüència, és millor tractar 
amb ells que amb persones humanes, 
sempre exposat a la traïció… (és perillós 
tractar amb persones lliures!).

Però aquests, que copsen el llenguat-
ge de la creació i fins i tot parlen amb les 
criatures, resten en el llindar de la casa 
on es gaudeix de la veritable comunicació 
i comunió. El creient és capaç de discernir 
sempre el seu llenguatge, un llenguatge 
que és veritable paraula del Déu creador: 
la fe, i tot el que l’acompanya (la vida 
de l’Esperit), desperta i educa la vista i 
l’oïda, és a dir, el cor, per percebre un im-
mens missatge, el que transmeten la be-
llesa i perfecció de la natura. Situat com 
interlocutor, el creient mira de respondre 
(amb el sentiment, la paraula, el silenci, 
la contemplació, i també amb l’art, etc.) 
i en aquesta conversa experimentem una 
gran alegria.

I en aquest diàleg les coses creades 
assoleixen el seu sentit… i canten de goig.
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En comunió amb la Creació. 
L’admiració (31-7-2022)

L’impuls interior d’experimentar els es-
pais oberts, gaudir de la natura, especial-
ment en temps de vacances, és certament 
molt sa i saludable.

Tenint present l’ideal de vivència cristi-
ana davant la natura, voldríem que aquest 
impuls no acabés en tristesa i frustració, 
sinó que fos realment eficaç per a la nos-
tra vida, en continu avenç en camí de per-
fecció, en recerca d’una felicitat més gran.

Potser el problema és que hi ha mane-
res d’apropar-se a la natura en temps va-
cacional que poden abocar a la decepció, 
la buidor o el desencís. Això passa quan 
hi accedim amb la intenció de gaudir-ne, 
però apropiant-nos-en i consumint-la, 
com si fos un objecte que està simple-
ment a la nostra disposició. No som el 
rei de la creació? No som “els amos”? No 
tenim dret a descansar i gaudir després 
d’un curs carregat de treballs i dificultats?

En això consisteix el problema bàsic de 
la qüestió ecològica i, per extensió, de 
la nostra relació amb el món creat. És el 
problema del com veiem el món i com el 
tractem. Val la pena dedicar algun temps 
a pensar-hi. Si ho encertem, no sols tro-
barem més pau en el descans, sinó més 
claredat i encert en el treball quotidià.

La primera i fonamental actitud per as-
solir un creixement positiu en la nostra re-
lació amb la natura és assajar l’admiració, 
fins arribar a la sorpresa davant seu. Només 
qui ha desenvolupat mínimament aquesta 
capacitat d’admiració, pot gaudir de la seva 
bellesa. Perquè es tracta d’això mateix: gau-
dir de la bellesa que ens ve regalada.

Els filòsofs grecs, que van tenir la sort 
de pensar, fer-se preguntes, en el marc del 

sol radiant del nostre Mediterrani, deien 
que la filosofia naixia de l’admiració i de 
la sorpresa davant la naturalesa i el cos-
mos: el primer i fonamental pas era l’im-
pacte per l’harmonia i la bellesa que s’ob-
servaven en el cosmos. Uns altres filòsofs, 
passats segles, nascuts en latituds nòrdi-
ques, sota cels tapats, en atmosferes més 
fredes i fosques, van voler treure veritats 
del pou interior, de la raó humana. Una 
mirada a l’interior del jo, amb una impor-
tant fecunditat de pensament, però que 
acabaria amb el “jo” tancat en si mateix. 
Aquest entossudiment del “jo” en si ma-
teix va portar importants troballes, però 
no menys mals a la humanitat. Heus aquí 
una prova que l’entorn natural i la nostra 
mirada sobre ell és quelcom decisiu.

Aquesta actitud d’admiració l’esperem 
també dels mateixos científics i tècnics 
que investiguen la natura, el gran cosmos 
o el microcosmos. També aquí és decisi-
va l’actitud en la recerca. Generalment la 
troballa del funcionament que regeix un 
determinat aspecte de la natura va en-
caminat a poder-lo dominar. I amb el seu 
domini, com a apropiació, poder fer una 
cosa bona, com ara guarir malalties. Però 
també per fer negoci mitjançant la seva 
explotació. En benefici de qui? És una al-
tra qüestió. Però, en tot cas, és una me-
ravella trobar algun científic investigador 
que en ple treball s’atura i gaudeix com-
provant la bellesa i perfecció del cosmos.

Llavors hom fa el primer pas per al ve-
ritable goig.

Però fins aquí, només amb aquestes 
consideracions, s’intueix que allò de sa-
ber apropar-se al món creat està dema-
nant no poques actituds morals i espiri-
tuals. Pensem-hi, per al nostre bé i per al 
bé del món.
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  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

B i S B e  D i o c e S à

Al P. Manel Gasch i Hurios, abat de 
Montserrat 

Sant Feliu de Llobregat, 30-8-2022 

Estimat P. Abat: 
Moltes gràcies a tota la comunitat pel 

vostre record i la vostra felicitació amb 
motiu de la celebració de Sant Agustí. 

Seguim confiant en la vostra valuosa 
pregària. El Sant, que fou monjo i pastor, 
ens ajudi a mantenir-nos fidels a la missió 
que el Senyor ens encomana, en el marc 
d’un sa i autèntic sentit d’Església. 

Units sota la protecció de la Mare de 
Déu. 

Una abraçada fraterna a tota la comu-
nitat: 

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals



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

06
2 5 8 J u l i o l  -  A g o s t  2 0 2 2



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

06

2 5 9

[ ]

  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

S
ec

re
ta

ri
a 

G
en

er
al



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

06
2 6 0 J u l i o l  -  A g o s t  2 0 2 2

  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

Missatge d’acció de gràcies
pel fi de curs 

Benvolguts Sr. Bisbe, Vicari general, Vica-
ris episcopals, delegats i companys, 

aquest any m’han encomanat a mi fer 
aquest escrit per donar gràcies pel curs 
que hem tingut i que ja arriba a la seva fi. 

M’agradaria agrair en primer lloc a 
Nostre Senyor per haver-nos acompanyat 
en les tasques encomanades a cadascun 
de nosaltres, ja que sense el seu esperit 
no haguessin estat possibles. També re-
cordar que totes i cadascuna de les fun-
cions que nosaltres desenvolupem dintre 
d’aquesta “Casa” són per ajudar i desen-
volupar la feina de l’Església al territori 
de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 

Ha estat un curs complicat. Tots recor-
dem les pèrdues personals que hem tin-
gut dintre i fora del bisbat, la Covid que 
hem patit alguns de nosaltres amb més 
o menys intensitat, la Guerra d’Ucraïna, 
la inflació, etc... a més d’això, les nove-
tats implantades a nivell de gestió dintre 
de la Cúria, els directes de YouTube a la 
Catedral, la fallida del Servidor general a 
l’octubre de l’any passat, les inscripcions 
per a la celebració de la cloenda de la 
fase diocesana del Sínode, i poso entre 
cometes, “l’expansió de l’estimat progra-
ma ERP” per la majoria de Delegacions i 
departaments de la casa, que ben segur 

ens ajudarà a coordinar-nos millor perquè 
no se’ns escapi cap tema dels que ges-
tionem. 

A més, durant aquest curs hem tingut 
incorporacions de nous companys que 
tots ja coneixem i que ens ajuden a fer 
la nostra funció a la Diòcesi, la Mireia, la 
Vicky i l’Alfonso. 

Ben segur que tots tenim ganes 
d’aquestes merescudes vacances, però no 
oblidem que d’altres no podran gaudir ni 
de vacances ni de tenir una feina, ni d’un 
plat calent a la seva taula; recordem-los 
també i continuem sent generosos amb 
els més necessitats. 

Jo, per part meva, donar-vos les gràci-
es pel tracte que sempre em doneu, per 
la paciència que teniu quan soc insistent 
amb els temes que gestionem plegats, 
temes que desenvolupem o quan el sis-
tema va lent o algun programa no fa les 
coses com voldríem que les fes. 

Al setembre, si Deu vol, tornaré a do-
nar-vos la tabarra... 

Molt bones vacances!

Javier Oliveros,
Departament d’informàtica del Bisbat 

[ ]Cúria
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JULIOL

1-2 de juliol. XXI Jornades interdiocesa-
nes de responsables de Catequesi. Secre-
tariat interdiocesà de Catequesi. Acom-
panyar els qui acompanyen, al Seminari 
Conciliar de Barcelona.

2 de juliol. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Parròquia dels sants Just i 
Pastor de Sant Just Desvern on confereix 
el sagrament de la Confirmació.

3 de juliol. LIV Jornada per a la respon-
sabilitat en el trànsit, amb el lema: Maria 
es posà a caminar. 

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a 
la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de 
Molins de Rei on confereix el sagrament 
de la Confirmació.

El bisbe Agustí assisteix a la trobada 
de joves + 16 a Piera, organitzada per la 
Delegació diocesana de la Joventut.

4-7 de juliol. Sortida d’estiu dels semi-
naristes de Sant Feliu de Llobregat amb el 
bisbe Agustí a Santiago de Compostel·la.

 
6 de juliol. Sessió de formació AEBALL, 

de Càritas diocesana, a la Casa de l’Es-
glésia.

8 de juliol. Reunió del Consell episco-
pal, a la Casa de l’Església.

9 de juliol. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Parròquia de Santa Coloma 
de Cervelló amb la presa de possessió del 
nou rector, Mn. Samuel Gutiérrez Aparcero.

10 de juliol. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Baldiri, 
de Sant Boi de Llobregat, amb la presa 
de possessió del nou rector, Mn. Samuel 
Gutiérrez Aparcero.

11-15 de juliol. Convivències d’Escolans 
organitzat pel Seminari Conciliar de 
Barcelona, a la casa de colònies “El 
Collell” (Girona).

12 de juliol. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Patronat de la Fundació educa-
ció catòlica, a la Casa de l’Església.

13 de juliol. Sessió de formació AEBALL 
i sessió grupal d’eines TIC de Càritas dio-
cesana, a la Casa de l’Església.

14 de juliol. El bisbe Agustí, acompa-
nyat dels responsables de la Fundació 
Pere Tarrés, visita  les colònies del Grup 
de joves Xivarri, de la Parròquia Mare de 
Déu de Montserrat (Sant Boi de Llobre-
gat), a la Casa de Colònies el Puig, de 
Balenyà.

15 de juliol. Reunió del Consell episco-
pal, a la Casa de l’Església.

16 de juliol. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la capella de la Residència 
de la Mare de Déu del Carme, de Sant 
Feliu de Llobregat.

[ ]Crònica 
diocesana
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  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

V i D a  D i o c e S a n a

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia en 
el Monestir del Carmel de Vilafranca del 
Penedès en la festa de la Mare de Déu 
del Carme.

17 de juliol. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a l’església de la Mare de Déu 
de Montserrat, de Castelldefels, amb la 
presentació del nou vicari, Mn. Jordi Mon-
dragón.

18-20 de juliol. Reunió de bisbes de 
la Conferència Episcopal Tarraconense, a 
Salardú.

21-24 de juliol. IV Assemblea d’Acció 
Catòlica general. Trobada de laics de par-
ròquia. Anunciar Jesucrist amb obres i pa-
raules, a la basílica de la Sagrada Família 
de Barcelona.

24 de juliol. II Jornada mundial dels 
avis i persones grans. “A la vellesa conti-
nuaran donant fruit” (Sl 92, 15).

26-27 de juliol. El bisbe Agustí parti-
cipa en la reunió de la Comissió d’evan-
gelització, catequesi i catecumenat de la 
Conferència Episcopal Espanyola, a Ma-
drid.

29 de juliol. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia de final de curs de la Cúria 
diocesana, a la capella de la Casa de l’Es-
glésia.

30 de juliol. El bisbe Agustí presideix 
la missa funeral per Mn. Josep Casas Va-
qués, a la Residència Sant Josep Oriol.

AGOST

3-7 d’agost. Peregrinació europea de 
joves 2022 a Santiago de Compostel·la.

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

21-26 d’agost. Exercicis espirituals dels 
seminaristes en Etapa pastoral, a la Casa 
d’espiritualitat de Caldes de Montbui.

26 d’agost. Exèquies presidides pel 
bisbe Agustí pel traspàs de Mn. Jesús 
Mañé Montserrat. Parròquia de Sant Pere, 
de Sant Pere de Ribes.

28 d’agost. Onomàstica del bisbe 
Agustí.



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

06
2 6 4 J u l i o l  -  A g o s t  2 0 2 2

  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

Mn. Jesús Mañé i Montserrat 

Va morir el dijous, 25 d’agost de 2022, 
a l’edat de 90 anys, confortat amb els 
sagraments de l’Església.

Les exèquies de Mn. Jesús Mañé, presi-
dides pel bisbe Agustí Cortés, van tenir  
lloc el divendres, dia 26 d’agost, a les  11 
h, a la Parròquia de Sant Pere, de Sant 
Pere de Ribes (Plaça Marcer, 9), d’on era 
rector emèrit.

Mn. Jesús Mañé Montserrat va néixer a 
Llorenç del Penedès (Tarragona), el dia 10 
de juliol de 1932. Fill de Josep i Concep-
ció. Format al Seminari Conciliar de Bar-
celona, va ser ordenat sacerdot el 29 de 
juny de 1956, a la basílica de la Mare de 
Déu de la Mercè, de Barcelona.

Els seus primers nomenaments van 
ser:

02/07/1956 Vicari de la Parròquia del 
Santíssim Salvador (El Vendrell)

18/10/1959 Rector de les Parròquies 
d’Albinyana i les Peces (Tarragona)

18/01/1962 Rector de la Parròquia de 
Santa Magdalena (Bonastre)

L’11 de setembre de 1969 va ser nome-
nat Rector de la Parròquia de Sant Pere, 
de Sant Pere de Ribes. L’1 de juliol de 
1980 va ser nomenat encarregat de l’Es-
glésia de Sant Pere del Tacó, de Vilanova 
i la Geltrú. Jubilat canònicament el 6 de 
setembre de 2013.

Altres càrrecs no parroquials:
1973 Membre del Secretariat diocesà 

de catequesi del Garraf.
Actualment residia al Centre residenci-

al per a persones grans el Redós, de Sant 
Pere de Ribes.

Mn Josep Casas Vaqués 
Va morir el divendres 29 de juliol de 

2022, a l’edat de 91 anys. Mn. Josep Ca-
sas Vaqués, rector emèrit de les Parrò-
quies de Sant Pere de la Gornal i Sant 
Marçal, de Castellet i la Gornal.

La missa funeral la presidí el bisbe 
Agustí l’endemà dissabte, 30 de juliol, a 
les 10 h, a la Residència Sant Josep Oriol 
(Joan Güell, 198 – Barcelona).

Mn. Josep Casas Vaqués va néixer a 
l’Hospitalet de Llobregat, el dia 10 d’agost 
de 1930. Fill d’Alexandre i Maria. Format 
al Seminari Conciliar de Barcelona, va ser 
ordenat sacerdot el 17 de setembre de 
1961, a la Parròquia de Santa Maria, de 
Cornellà de Llobregat.

Els seus primers nomenaments van 
ser:

30/06/1962  Vicari de la Parròquia de 
Sant Genís (Agudells)

05/10/1962  Vicari de la Parròquia dels 
Sants Just i Pastor (Sant Just Desvern)

28/05/1963  Vicari de la Parròquia de 
Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú)

17/10/1964   Vicari de la Parròquia de 
Santa Dorotea (Barcelona)

06/09/1965  Vicari de la Parròquia Cor-
pus Christi (Barcelona)

30/06/1966  Vicari de la Parròquia Sa-
grada Família (Barcelona)

El desembre de 1971 fou nomenat Ad-
ministrador parroquial de la Parròquia de 
Santa Maria de Lavit i Sant Marçal de Ter-
rassola, de Torrelavit. Al gener de 1974 va 

[ ]Necrològiques
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  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

V i D a  D i o c e S a n a

ser nomenat Vicari de la Parròquia Santa 
Engràcia i Administrador parroquial de la 
Parròquia de Sant Joan Baptista, ambdu-
es de Montcada i Reixac. El novembre de 
1979 fou nomenat Administrador parro-
quial de la Parròquia de Sant Josep, de 
Sant Vicenç dels Horts. Més endavant, el 
juliol de 1995 és nomenat Rector de les 
Parròquies de Sant Pere de la Gornal i 
encarregat de la Parròquia de Sant Mar-
çal, de Castellet i la Gornal. D’aquesta 
última el van nomenar Rector el març de 
1999.  Jubilat canònicament el 15 de de-
sembre de 2006.

Altres càrrecs no parroquials:
1975 Capellà de les Dominiques de 

l’Anunciata, de Montcada i Reixac.
1976 Professor de religió INEM, Mont-

cada i Reixac.
1983 Professor de religió INEM, Sant 

Vicenç dels Horts.
Actualment residia a la residència sa-

cerdotal Sant Josep Oriol, de Barcelona.
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  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

Memòria del curs 2021-2022

En resum
L’inici del curs, amb el darrer quadri-

mestre del 2021 força intens, porta a 
plantejar en ferm la idea de contractar 
algú més a la Delegació, almenys a mitja 
jornada. Es materialitza al gener 2022, tot 
just després de Reis, en la persona de 
Vicky Zabaco. Això ha donat embranzida a 
la feina realitzada a la Delegació, sobretot 
en alguns aspectes més relacionats amb 
el camp audiovisual i les xarxes socials. 
Resten altres fronts més febles, encara 
per desenvolupar o que no poden des-
cuidar-se. 

Dimensió instrumental de la Delegació 
MCS, al servei d’altres delegacions i ins-
tàncies diocesanes

És un tret fonamental de la feina que 
desenvolupem i que sempre emergeix. 
Alguns exemples d’encàrrecs o peticions 
que s’han donat durant aquest curs són:

• Pastoral de la Salut. Campanya a fa-
vor de la vida, llei de l’eutanàsia. En 
col·laboració amb el Departament de 
noves tecnologies i la mateixa pas-
toral de la salut, suport a la retrans-
missió streaming de sessions forma-
tives (4-9-2022 i 13-11-2022). Difusió 
entre els mitjans de comunicació i 
el públic en general dels materials 

generats: fulletons, infografies, víde-
os, etc. sobre la llei de l’eutanàsia i 
el testament vital. Ajuda de suport 
tècnic a l’edició dels vídeos de la Jor-
nada formativa del SIPS sobre la dig-
nitat al final de la vida (31-5-2022). 

• Sínode 2021-2023. En particular, en 
la seva fase diocesana, desenvolu-
pada durant aquest curs. S’ha dis-
senyat un fulletó divulgatiu i altres 
materials, per explicar el procés 
sinodal al qual estàvem cridats a 
participar. Difusió de les activitats 
realitzades via Full dominical, web, 
xarxes... Edició d’algun vídeo, com el 
de la passejada sinodal a Sant Feliu 
de Llobregat. 

• Visita ad limina 2022. A través del 
web del Full dominical, dels vídeos 
i les xarxes hem intentat que tota 
la diòcesi i la cúria en particular po-
gués viure en comunió amb el bisbe 
aquest esdeveniment especial per a 
l’Església local.

• Família i Vida. Durant aquest curs s’ha 
celebrat l’Any de la Família Amoris 
Laetitia. S’ha procurat acompanyar 
amb la divulgació de l’esdeveniment 
al llarg del curs i particularment, en 
l’acte de cloenda realitzat el 26 de 
juny a Sant Pere de Ribes, amb el 
disseny del cartell i fulletó informatiu. 

• I en general, especialment en el 
terreny audiovisual, sigui en les re-
transmissions en directe via youtube 
(ordenacions, conferència quares-
mal), sigui en l’edició de vídeos: des 
de tutorials per ensenyar a utilitzar 
les noves webs parroquials, a vídeos 
per a les xarxes socials, el vídeo ho-
menatge als qui celebren aniversaris 
d’ordenació, etc. 

[ ]Mitjans de 
Comunicació
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  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

D e l e g a c i o n S  D i o c e S a n e S

Projectes pilotats des de la Delegació 
MCS o amb altres instàncies

• Memòria d’activitats Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat. L’edició d’aquesta 
memòria és quinquennal i se’n cuida 
la Comissió de la llei de transparèn-
cia, de la qual la Delegació forma 
part. La implicació abasta la coordi-
nació amb els dissenyadors i la im-
premta, recollida de textos i edició 
de vídeos vinculats als testimonis. 
Aquest projecte es clourà al mes de 
novembre 2022, amb la Jornada de 
Germanor. 

• Projecte vídeo presentació de la di-
òcesi. Enllaçat amb el projecte an-
terior, identifiquem la conveniència 
de disposar d’un vídeo presentació 
de la diòcesi en format breu, ja que, 
com a tal, no disposem de cap ele-
ment d’aquestes característiques, 
que permeti donar a conèixer qui 
som i què fem al bisbat de Sant Fe-
liu de Llobregat, amb un llenguatge 
entenedor per a qualsevol ciutadà. 
Està previst que es pugui estrenar 
al setembre 2022, al voltant del 18è 
aniversari de l’inici del ministeri del 
bisbe Agustí.

• Instagram. Iniciem la presència en 
aquesta xarxa social el dia de la 
Jornada mundial de les comunicaci-
ons socials, 29-5-2022, amb el de-
sig d’arribar a nous públics, com un 
nou canal per on transmetre la vida 
que existeix a la diòcesi, apropar la 
figura del bisbe, etc. A finals de juli-
ol tenim més de 200 seguidors i es 
presenta com la xarxa on hi ha més 
interacció amb el públic (més que 
twitter i youtube).

Reptes i crisis
Hi ha dos punts calents en l’atenció 

dels mitjans de comunicació i de l’opinió 
pública que ens afecten cíclicament: Im-
matriculacions i abusos a menors. També 
en aquest any s’han fet presents en diver-
sos moments. 

a. Octubre 2021. Abusos a menors. 
Referències del diari Ara.

b. Gener 2022. Immatriculacions 
després de la trobada Sánchez – 
Omella. 

c. Febrer 2022. Abusos a menors, a 
Castelldefels.

d. Març 2022. Immatriculacions i 
Sant Sebastià dels Gorgs.

e. Juny 2022. Abusos a menors. Refe-
rències de El País sobre presump-
te cas a Sant Feliu de Llobregat.

En totes aquestes situacions s’ha actu-
at com a Comitè de crisi i en coordinació 
amb el bisbe Agustí, intentant discernir 
quina era la resposta i l’actuació més 
adequada. Els resultats, els ressons ob-
tinguts als mitjans, han estat de diversa 
índole. Ens sembla que especialment re-
eixit el cas c), amb una actuació proacti-
va, no reactiva. 

Assemblea de delegatsde MCS a Màlaga 
Aquesta convocatòria anual de la Co-

missió episcopal de comunicacions soci-
als va tenir lloc del 21 al 23 de febrer. 
Hi van poder participar les dues persones 
contractades de la Delegació. La valoració 
és molt positiva, per les dues vessants 
característiques d’aquesta iniciativa: po-
nències formatives d’alt nivell i genera-
ció d’una xarxa de relacions molt positiva 
que ens ajuda després a la feina quotidi-
ana localment. 
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Punts a desenvolupar durant el proper curs
• Revitalitzar l’equip assessor de la 

Delegació. 
• Fer-se més presents als mitjans de 

comunicació locals.
• Implementar l’eina ERP a la feina de 

la Delegació, especialment en pro-
cessos de treball interdepartamen-
tals (per exemple, l’edició del But-
lletí oficial).

• Dinamitzar encara més el flux d’in-
formació i continguts entre els diver-
sos canals a disposició, també amb 
les parròquies, les altres delegaci-
ons, etc. Això revertirà en benefici 
de tots, amb una disponibilitat més 
gran al moment de demanar i facili-
tar informació i recursos. Exemple ja 
viscut d’això: campanes per la pau 
a Ucraïna. 

CALENDARI CURS 2022-2023
Data de la Jornada mundial de les co-

municacions socials: Diumenge de l’As-
censió, 21 de maig 2023.

Memòria del curs 2021-22

L’objectiu de curs ha estat l’adequa-
ció del currículum de Religió i Moral ca-
tòlica a la nova llei d’educació LOMLOE. 
La iniciativa de la revisió ha estat de la 
Comisión Episcopal para Enseñanza y la 
Cultura en un procés marcadament par-
ticipatiu i obert, amb voluntat de donar 
veu a experts i a docents, ja que el punt 
de mira de les assignatures ha de ser el 
perfil “de sortida” dels alumnes, és a dir, 
quines competències s’han assolit amb 
els continguts oferts.

S’han bandejat les diverses onades de 
la covid, la qual cosa ha condicionat l’or-
ganització dels centres, sobretot per als 
centres públics ha seguit sent excusa per 
arraconar la classe de religió i els seus 
alumnes.

L’escola concertada pateix el descens 
demogràfic, i per això lamentem la pèr-
dua d’alguna línia en centres cristians de 
la Diòcesi. Alhora, el descens de matrícula 
es tradueix en una precarització econòmi-
ca dels centres.

Activitats:
• Trobades pedagògiques mensuals 

per a docents (cafè dels divendres)
Es consolida la participació d’un grup 

de docents que un divendres al mes ens 
trobem,  preocupats i ocupats a millorar 

[ ]Ensenyament
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qüestions pedagògiques, sobretot, entorn 
a la classe de religió. A més, a partir de 
gener la convocatòria s’ha fet presencial.

També s’ha creat/consolidat el grup de 
mestres i professors d’autoformació de la 
diòcesi que han reflexionat sobre la pràc-
tica educativa en l’àmbit de la religió.

• Trobades diocesanes trimestrals. 
Anul·lades.

• L’aplec diocesà de mestres i profes-
sors cristians tampoc no es va con-
vocar.

• XVI Jornada interdiocesana de for-
mació a Tarragona, el 30 d’abril de 
2022.

Jornada de formació interdiocesana de 
professors i mestres de religió catòlica or-
ganitzada pel SIERC i la FECC. El centre 
Sant Pere i Sant Pau de Tarragona i el seu 
personal han acollit els participants. 

El format de la trobada s’ha ajustat de 
manera que ha estat més efectiva orga-
nitzativament. Les intervencions inicials 
han estat curtes, de 15 m. Els ponents 
han estat Mons. Joan Planellas, bisbe res-
ponsable de l’ensenyament de la religió 
catòlica a la CET, la Sra. Ivonne Griley, di-
rectora general d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya, la Sra. Raquel 
Pérez Sanjuan, directora de la Comisión 
Episcopal de Educación y Cultura de la 
CEE, i dos professors, la Sra. Yolanda Otal 
i el Sr. Manuel Andueza.

Del ventall de tallers oferts al matí se’n 
podien seleccionar dos.

També s’ha ofert la possibilitat d’infor-
mar-se de les novetats proposades per 
les diverses editorials.

Seguidament, un dinar de germanor.
Immediatament després s’ha presentat 

la visita cultural a una de les tres propos-
tes: visita a la Catedral, visita al museu 

bíblic  i visita a l’exposició dels primers 
cristians.

L’eucaristia de cloenda l’ha presidida 
Mons. Joan Planellas, bisbe encarregat 
del SIERC, a la Catedral de Santa Tecla 
de Tarragona.

• Entrega de records i premis als par-
ticipants en el Concurs bíblic de Ca-
talunya: s’envien directament a les 
escoles.

• Visites guiades d’alumnes d’ESO a la 
Casa de l’Església. Anul·lades. 

Altres activitats pròpies de la Delega-
ció:

• Acompanyament en la vida acadè-
mica, així com en l’àmbit personal, 
dels professors que exerceixen la 
tasca docent encomanada des de la 
Delegació.

Permanent incorporació i seguiment de 
nous docents que passen a formar part 
de l’escola pública com a mestres de Re-
ligió Catòlica.

• Enfortiment de les relacions  i dels 
contactes amb els sindicats i altres 
representants dels professors de re-
ligió catòlica.

Internet
www.facebook.com/ddensenyament
S’hi publiquen notícies i recursos per 

a l’aprofitament de professors i mestres, 
així com materials i reflexions pedagògi-
ques i teològiques.

ensenyament@bisbatsantfeliu.cat 
S’envia un mail periòdic a tots els pro-

fessors, mestres de les escoles públiques 
i concertades, així com a totes les esco-
les de titularitat eclesial. S’hi destaquen 
notícies d’interès, recursos per a l’aula, 
enllaços d’interès divers i s’hi adjunta el 

D e l e g a c i o n S  D i o c e S a n e S

http://www.facebook.com/ddensenyament
mailto:ensenyament@bisbatsantfeliu.cat
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Full diocesà dominical en format pdf.
www.bisbatsantfeliu.cat
Es manté actualitzada la secció de la 

Delegació de la pàgina web del Bisbat, 
amb les reflexions i recursos d’interès.

Reunions SIERC 
Les reunions mensuals de Delegats di-

ocesans d’ensenyament de Catalunya han 
estat telemàtiques fins a les dues darre-
res que s’han fet a la seu de la Tarraco-
nense.

Jornades de delegats de la CEE
Les jornades formatives de vicaris i de-

legats d’ensenyament que la CEE s’han 
convocat a Santiago de Compostel·la.

Fundació educació catòlica de la Diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat

La Fundació actua com a institució ti-
tular de l’escola La Immaculada de Sant 
Vicenç dels Horts. 

Es realitzen reunions periòdiques tele-
màtiques del Patronat de la Fundació.

S’impulsa la participació de les famí-
lies, així com la renovació del pla pas-
toral.

Es planteja una renovació de l’equip 
directiu. S’enceta un projecte de direcció 
per tres cursos en què es promocionarà la 
identitat cristiana del centre, la pastoral 
d’aula i l’ensenyament de la religió. En 
un altre àmbit, s’impartirà l’ensenyament 
del xinès i una metodologia alternativa 
d’aprenentatge de la matemàtica.

Propostes per al curs 2022-23
Trobades:

• 17 de setembre de 2022. 10,30-17,00 
h. Sortida a Vilanova i la Geltrú. Visi-
ta i pregària a la parròquia de Santa 
Maria de la Geltrú. Visita al Museu 

del ferrocarril. Museu romàntic. Dinar 
de germanor. Sessió formativa als lo-
cals de la parròquia de Sant Antoni 
Abat. Tema: La renovació del currí-
culum de religió catòlica.

• 26 de novembre de 2022. 10,00-
14,00 h: Trobada de formació i pre-
gària d’inici d’Advent. Tema: Els pes-
sebres. Casa de l’Església. (Gemma 
Subirana)

• Febrer de 2023. 9,00-17,00 h. Aplec 
diocesà de mestres i professors cris-
tians. Lloc a concretar.

• 20 de maig de 2023. 9,00-17,00 h: 
Entrega de premis del Concurs bíblic 
i Concert. Casa de l’Església.

• Jornada de formació interdiocesana 
per a mestres i professors de Religió 
de Catalunya. Data i lloc a concretar. 
Amb reconeixement del Departament 
d’ensenyament.

• Trobades mensuals presencials a la 
Casa de l’Església, l’últim divendres 
de mes, al vespre. 

Formació permanent:
Es preveu sol·licitar a l’ISCREB el reco-

neixement de les activitats de formació 
per tal que siguin acceptades com a vàli-
des pel Departament d’ensenyament. 

Les propostes presentades són les se-
güents:

El nou currículum de religió a la llei 
LOM-LOE. Adequació a la programació per 
competències-clau a la classe de religió.

Les unitats didàctiques de la 4a com-
petència artística amb referents de  la di-
òcesi.

Per això, es proposa que els profes-
sors de religió convidin els professors en 
pràctiques que cursin la DECA i així obrir 
oferta de la DECA en la Diòcesi a través 

http://www.bisbatsantfeliu.cat/
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de l’aula de l’ISCREB a Sant Boi.

Fundació Educació catòlica de la diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat

Implementar pàgina web.
Implantar una Formació del professorat 

en la identitat i la missió evangèliques.

Memòria del curs 2021 - 2022

Amb aquesta memòria del curs 2021–
2022, la Delegació diocesana de pastoral 
juvenil volem compartir les diverses acti-
vitats i línies de treball realitzades. 

Els primers mesos d’aquest curs han 
estat marcats per la pandèmia, per les 
diverses restriccions en la presencialitat, 
que indubtablement han marcat i condici-
onen el moment actual de la pastoral ju-
venil a la diòcesi. Les diverses parròquies 
i arxiprestats han fet esforços per a man-
tenir la convocatòria i l’activitat pastoral; 
a nivell del santfeliuJove ens ha costat 
més; la incertesa ens ha paralitzat més, i 
no ha estat fins al mes de juliol que hem 
convocat una trobada a nivell diocesà.

Equip de la Delegació 
Encara ens falten representants d’algu-

nes realitats, i alguns membres de l’Equip 
demanen ser substituïts; aquesta serà 
una tasca pel proper curs 2022–2023.

Actualment formen part de la Delega-
ció de joves:

La Meritxell Climent Borgoñoz, de l’ar-
xiprestat de l’Anoia

El Joan Montserrat Robert, de l’arxi-
prestat de Vilafranca del Penedès

El Carles Ruiz Gil, de l’arxiprestat de 
Sant Feliu de Llobregat

L’Ignasi Segura Renau, de l’arxiprestat 

D e l e g a c i o n S  D i o c e S a n e S

[ ]Joventut
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de Sant Boi de Llobregat
El Pau Montané Blázquez, de l’arxi-

prestat de Bruguers
El Sergi Anson Lorente, de l’arxiprestat 

del Garraf
El Carles Muñiz Pérez, de l’arxiprestat 

de Piera–Capellades

Trobada de Joves+16 
El diumenge 3 de juliol, vam desenvo-

lupar la Trobada de joves d’enguany, on 
com en els darrers anys vam deixar resso-
nar la Jornada mundial de Pregària per les 
vocacions. Vam aprofitar per a respondre 
el qüestionari “Escoltem-nos”, elaborat 
des de l’Equip del santfeliuJove, per tal 
de fer la nostra aportació al Sínode i per 
a dibuixar les accions pels propers cur-
sos.

Va haver-hi una senzilla presentació, 
una introducció a l’”Escoltem-nos”, un 
treball en grups i una posada en comú, 
el res de vespres i un sopar compartit i 
amenitzat amb una mica de música en 
directe.

Acompanyament
Aquest curs tampoc no hem pogut 

oferir la trobada diocesana adreçada als 
acompanyants. Sí que hem enviat un pa-
rell de c/e animant i donant eines per a 
desenvolupar aquest ministeri.

Vetlla a la Mare de Déu 
Aquest curs hem pogut organitzar con-

juntament amb el SIJ la Vetlla de la Imma-
culada, a la Basílica de la Mare de Déu de 
la Mercè de Barcelona. Joves d’arreu de 
la diòcesi hi han participat. També hem 
estat presents en la Vetlla de la Mare de 
Déu de Montserrat.

Centres d’esplai i Escoltisme 
Des de la Pastoral del lleure, un curs 

més s’ha seguit vetllant pels centres de 
lleure i les seves activitats. Hem continu-
at estant en contacte i interpel·lant els 
diferents agents de la Pastoral del lleu-
re: consiliaris, monitors, centres, consell 
directiu, parròquies i l’equip de Pastoral 
del lleure.

L’equip de Pastoral del lleure aquest 
curs ha continuat integrat per Elisenda 
Almirall Fusté, Alberto Hernández Ciprés, 
Carles Muñiz Pérez, com a delegat dioce-
sà de Joventut, Jordi Mondragón Bricullé, 
com a consiliari i Oriol Sánchez González, 
com a coordinador. Hem tingut reunions 
mensuals (la majoria en format telemàtic), 
on s’ha tractat sobretot l’acompanyament 
i motivació per tal que els centres desen-
volupin tasques educatives i pastorals.

A part de les reunions amb l’Equip du-
rant el curs també s’han realitzat diferents 
contactes amb aquells centres que han 
necessitat algun suport més concret. Tam-
bé s’ha motivat la participació i ens hem 
fet presents en les activitats i reunions 
relacionades amb la fe del MCECC.

Pastoral Vocacional
Des de Joventut hem motivat la parti-

cipació en les activitats programades per 
la Delegació de pastoral vocacional i hem 
continuat amb la reflexió de la importàn-
cia que els joves es preguntin per la seva 
vocació amb l’impuls de la cultura vocaci-
onal. El Delegat de joventut ha participat 
en l’equip de pastoral vocacional.

Servei
Al llarg d’aquest curs hem anat fent di-

fusió de les diverses iniciatives del grup 
de Càritas–Jove.
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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

Consell Pastoral Diocesà 
Els joves de la diòcesi estan represen-

tats al Consell pastoral diocesà, amb un 
representant provinent de les parròqui-
es i un altre provinent dels moviments; 
ara estem en el procés de substitució 
d’aquests representants.

Presència al territori
Enguany s’ha intentat que els mem-

bres de la Delegació tinguessin més pre-
sència en el territori i fessin d’enllaç i de 
pont de comunicació en les diverses par-
ròquies. La proposta “Escoltem-nos” ens 
hi ha ajudat.

SIJ 
En Carles Muñiz Pérez, com a delegat, 

ha assistit a totes les reunions del SIJ. 
El Secretariat interdiocesà de joves ha 

organitzat la Jornada d’animadors a Man-
resa, i el Pelegrinatge europeu de joves 
a Santiago de Compostel·la. En les dues 
iniciatives hi han participat joves de la 
diòcesi.

Escoltem-nos
Aquesta és una iniciativa de l’equip 

del santfeliuJove i ens ha permès conèixer 
una mica més les inquietuds dels joves 
de Vilanova i la Geltrú, de Sant Boi de 
Llobregat, del Prat de Llobregat, de Pi-
era, de Vilafranca del Penedès… El recull 
d’aquestes aportacions guiarà les prope-
res reunions de l’equip, i ens ajudaran a 
plantejar el nou curs. 

PEJ
Joves de les parròquies de Vilafranca 

del Penedès han participat durant el mes 
d’agost a la PEJ a Santiago de Compos-
tel·la i al camí previ organitzat des del SIJ. 

Durant el proper curs ens disposarem 
a participar a la JMJ de Lisboa, des de 
l’organització del SIJ.

Correus Electrònics i Xarxes socials
Des de la Delegació hem anat enviant 

informació a les parròquies, preveres i 
diaques, i joves, mitjançant el c/e. Hem 
mantingut la presència a les xarxes so-
cials, com el lloc web del santfeliuJove, 
el twitter, l’instagram i el facebook. I fi-
nalment hem tingut presència en el Full 
diocesà i el Butlletí diocesà.

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
El delegat ha fet l’aportació correspo-

nent a la memòria de la diòcesi que es va 
fer arribar a la Santa Seu en el context de 
la Visita ad limina del nostre bisbe.
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Memòria Curs 2022 

Mes de Febrer:
• Catequesi, preparació al sagrament 

del matrimoni.
• Exposició “La vocació al matrimoni” 

dins del marc de l’exhortació apostò-
lica Amoris Laetitia per dos membres 
de la pastoral juvenil, Ignasi Segura 
i Anna Grau.

• Publicació de materials, vídeos i tes-
timonis de matrimonis a l’app.

• Renovació del consentiment matri-
monial dins d’una celebració euca-
rística.

Mes de Març:
• Dins de les celebracions eucarísti-

ques es van seguir les indicacions 
del subsidi rebut de Madrid.

• El 25 de març, en la celebració euca-
rística dedicada a l’Encarnació, es va 
fer la monició ambiental i les oraci-
ons dels fidels.

• En el dia dedicat als ancians es va 
fer una oració especial i una cate-
quesi recordant la importància de la 
gent gran dins de l’Església.

Mes de Juny:
• El 26 de juny es va celebrar l’Eucaris-

tia de cloenda de l’Any de la família, 
a Sant Pere de Ribes, presidida pel 

nostre bisbe Agustí amb l’assistència 
de diversos grups, moviments i fe-
ligresos. Seguidament, a la sala de 
cinema, una catequesi sobre la vo-
cació al matrimoni; després, experi-
ències matrimonials, i per finalitzar 
un dinar de germanor en un espai 
concedit per l’ajuntament de Sant 
Pere de Ribes.

• Els delegats diocesans, Juan Anto-
nio i Maite van assistir a l’encontre 
mundial de cloenda de l’Any de la 
família, a Roma.

• Durant aquest curs l’equip de la De-
legació ens hem reunit en diverses 
ocasions presencials o per zoom per 
treballar tota les qüestions organit-
zatives de l’acte de cloenda de l’Any 
de la família.

Carta dels delegats de Família i Vida 
convocant la II Jornada dels avis i perso-
nes grans

Sant Feliu de Llobregat,  13-7-2022

Benvolguts i benvolgudes,
El proper diumenge, 24 de juliol, se ce-

lebra la II Jornada dels avis i de les perso-
nes grans i el papa Francesc ens convida 
a prendre consciència de la seva rellevàn-
cia en les nostres comunitats. Us enviem 
adjunt el seu missatge per a la jornada, 
en català i castellà, amb el lema «Encara 
donaran fruit a la vellesa» (Sl 92,15).

Amb motiu d’aquesta jornada, l’Esglé-
sia concedeix indulgència plenària als an-
cians i als qui els visiten, amb les condici-
ons que podeu trobar a  la pàgina web de 
la Conferència Episcopal Espanyola: 

https://www.conferenciaepiscopal.es/in-
dulgencia-plenaria-jornada-abuelos-2022/ 

[ ]Família i Vida

https://www.conferenciaepiscopal.es/indulgencia-plenaria-jornada-abuelos-2022/
https://www.conferenciaepiscopal.es/indulgencia-plenaria-jornada-abuelos-2022/
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El Dicasteri pels laics, la família i la 
vida ha elaborat un kit pastoral amb ins-
truccions per a la celebració de la jorna-
da. Consisteix en el missatge del Papa 
per a la jornada, la pregària oficial i les 
catequesis dels dimecres del Papa sobre 
la vellesa. Aquests textos van acompa-
nyats d’alguns suggeriments pastorals i 
litúrgics.

Aquesta II Jornada mundial dels avis 
i de les persones grans està en sintonia 
amb la intenció de pregària del papa 
Francesc en aquest mes de juliol, que 
és precisament “pels avis”, com podem 
veure en el seu vídeo:  https://youtu.be/
U1f5GaPu9lA.

També podreu trobar informació de la 
jornada en el full dominical del proper 
diumenge 24 de juliol.

Molt agraïts per la vostra col·laboració, us 
desitgem un bon estiu!

Salutacions cordials,

Juan Antonio Rodríguez Reyes i Maria 
Teresa Canut Álvarez

 Delegats

Memòria de la delegació de Pastoral 
Vocacional 2021-2022

La Delegació diocesana de Pastoral vo-
cacional de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, al llarg del curs 2021-2022, ha 
realitzat les següents activitats:

1. Reunions de la Delegació. 
Aquest curs l’Equip de la delegació ha 

tingut algunes baixes, degut al canvi de 
destí d’alguns religiosos, entre altres ra-
ons. L’Equip actual està format per:

Mn. Joan-Pere Pulido Gutiérrez, Dele-
gat. Mn. Carles Muñiz Pérez, en represen-
tació de la Delegació de joventut i Mn. Mi-
quel A. Jiménez, DP, en representació de 
la delegació per al diaconat permanent. 
I amb la col·laboració dels seminaristes.

L’Equip està valorant la seva ampliació.
Les reunions de l’Equip de la delegació 

s’han fet a la Casa de l’Església i les dates 
de les reunions han estat les següents: 
22 de setembre de 2021, 20 de gener, 19 
de maig i 23 de juny de 2022.

2. Comunicat a l’inici de curs. La Dele-
gació, com cada any ha enviat una carta 
a les parròquies, preveres i diaques, co-
munitats religioses i agents de pastoral, 
comunicant les activitats de la Delegació 
durant el curs 2021-2022. 

D e l e g a c i o n S  D i o c e S a n e S

[ ]Pastoral 
vocacional

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/eventi/2022/ii-giornata-mondiale-dei-nonni-e-degli-anziani.html
https://youtu.be/U1f5GaPu9lA
https://youtu.be/U1f5GaPu9lA
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3. Activitats realitzades.
a. Reflexió de la “Cultura vocacional”. 

Enguany aquesta reflexió ha estat 
centrada en l’enviament i propos-
ta de treball, personal i en grup, 
del material “La vocació cristiana” 
i que s’ha enviat a les parròquies i 
comunitats cristianes.

b. Pregària vocacional a la Cate-
dral-Parròquia de Sant Llorenç. 
S’han començat les pregàries del 
darrer dijous de mes a la Catedral, 
amb la presidència del bisbe Agus-
tí i la pregària de vespres i expo-
sició del Santíssim. Les pregàries 
s’ha retransmès per Streaming. Es 
valora positivament i amb més as-
sistència que quan es feien a la 
capella de la Casa de l’Església. 
Hi ha la proposta de poder-la fer 
també en les parròquies.

c. Cadena de Pregària per les vocaci-
ons. Un cop més durant el mes de 
novembre, i en coordinació amb 
les delegacions de pastoral voca-
cional de les diòcesis amb seu a 
Catalunya, s’ha fet la difusió de la 
Cadena de pregària per les voca-
cions. El lema d’enguany ha estat: 
El somni de la vocació. A la diòcesi 
hem continuat intentant omplir de 
pregària els dies 9, 19 i 29 de no-
vembre. El díptic de la Cadena de 
pregària ha recollit el testimoni 
de dues religioses de la Diòcesi: 
la Gna. Roselvi Izquierdo Escalan-
te, de les Germanes Carmelites de 
Sant Josep, de Sant Feliu de Llo-
bregat i la Gna. Ligia Villoria Cas-
tro, de las Siervas de San José, de 
Sant Vicenç dels Horts.

d. Trobada d’escolans i convivències 

d’estiu. Enguany la XXVIII trobada 
dels escolans: “Les Catacumbes 
de Sant Calixt”, s’ha fet el dia 30 
d’abril, al Seminari Conciliar de 
Barcelona. Les convivències d’es-
tiu estan programades de l’11 al 15 
de juliol a El Collell.

e. El dia del Seminari. El dia del Se-
minari s’ha celebrat el diumenge 
20 de març de 2022 amb el lema: 
“Sacerdots al servei d’una Esglé-
sia en camí”. S’ha enviat carta 
informativa i material per a les ca-
tequesis i celebracions litúrgiques. 
Cal destacar la col·laboració del 
seminaristes en l’elaboració del 
Full dominical i una carta del bis-
be Agustí convidant els preveres a 
valorar i celebrar aquesta jornada.

f. Jornada mundial de Pregària per 
les vocacions i vocacions natives. 
Enguany s’ha celebrat el diumen-
ge 8 de maig de 2022, Diumen-
ge del Bon Pastor i amb el lema: 
“Deixa la teva petjada, sigues tes-
timoni”. S’ha enviat carta signada 
pels delegats de Pastoral vocaci-
onal i missions i amb el material 
i subsidis corresponents. I la tro-
bada de joves +18, en relació a la 
Jornada, se celebrà diumenge 3 de 
juliol, a Piera.

g. Reunions de delegats de Pastoral 
vocacional de les Diòcesis amb seu 
a Catalunya, organitzades per la 
CET. El Delegat ha participat en les 
reunions programades, al Semina-
ri Conciliar de Barcelona i presidi-
des pel bisbe Salvador Cristau.

h. Reunions de delegats de Pastoral 
vocacional de les diòcesis espa-
nyoles, organitzades per la CEE. El 
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delegat ha assistit al XLIII Encon-
tre de delegats de Pastoral voca-
cional, els dies 16, 17 i 18 de maig 
de 2022, a Madrid i amb el tema: 
“La proposta vocacional: testimo-
nis que deixen petjada”.

4. Informació sobre el Seminari i se-
minaristes.

Enguany s’ha continuat la presència al 
Seminari de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, amb el Delegat diocesà per a la 
formació dels seminaristes de Sant Feliu 
de Llobregat.

Dates més significatives:
• Nombre de seminaristes en el curs 

2021-2022: 5 (Seminari Major).
• Ordenació diaconal  i presbiteral del 

seminarista Joan Francesc Cortès Ri-
bot, el 20 de juny i el 8 de maig, 
respectivament, a la Catedral.

• Sortida d’estiu dels seminaristes 
i el bisbe Agustí, del 4 al 7 de ju-
liol, a Santiago de Compostel·la. 
Memòria entregada a Secretaria ge-
neral, a Sant Feliu de Llobregat, el 
24 de juny de 2022.

Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Delegat de pastoral vocacional

Delegat diocesà per a la formació dels 
seminaristes de Sant Feliu de Llobregat

Convivència dels seminaristes amb el 
bisbe a Santiago de Compostel·la 

Aquesta setmana els nostres semi-
naristes han fet una escapada lúdica i 
de convivència a Galícia, per tal de po-
sar fi i beneir aquest any ple d’experi-
ències, aprenentatges i lliçons que mai 
no oblidaran. 

El viatge va tenir el punt de partida a 
Santiago de Compostel·la i des d’allà van 
aprofitar per visitar algunes de les ciutats 
del voltant, conèixer la cultura i, citant 
el seminarista Josep Sellarès: “prendre 
consciència que la història de la societat 
s’ha anat teixint al voltant de l’Església 
i aquesta s’ha acabat esdevenint pal de 
paller pel poble que viu en comunió“. 

L’itinerari que van seguir va ser d’allò 
més enriquidor, en tots els nivells. La pri-
mera visita va ser a Tui-Vigo, després van 
anar a la Coruña, a l’Illa d’A Toxa i per 
últim a O Grove. El Manolo Rodríguez, de 
la primera sortida destaca sobretot l’aco-
llida que van rebre per part del seminari 
de Vigo, sensació que és bastant similar 
amb la del seu company, Juan Eusebio 
Brea, qui posà èmfasi en el fet que “ens 
van fer sentir com a casa, i donen sen-
tit a l’experiència de ser una gran família 
catòlica“.

Una altra cosa que també destaquen 
tots els seminaristes sobre aquesta sorti-
da ha estat, tal com ens explica Mn. Joan 
Pere Pulido, formador per als seminaris-
tes del bisbat de Sant Feliu de Llobregat,  
“la possibilitat de conviure, compartir, 
conversar, entre nosaltres i amb el bis-
be Agustí, d’una forma tranquil·la i sense 
presses“, o “la capacitat de caminar junts 
amb una força més gran” explica el semi-
narista Juan Eusebio Brea.

Galícia està plena de paisatges i vis-
tes de la natura que deixen a qualsevol 
sense alè i que parlen de Déu en totes 
les seves magnituds i dimensions; és per 
això que hem volgut preguntar-los quina 
ha estat aquella petita perla preciosa que 
s’emportaran sempre al cor, i deixant de 
costat la familiaritat i la calidesa amb la 
qual els germans gallecs els han acollit, 

D e l e g a c i o n S  D i o c e S a n e S
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en Josep Sellarès ressalta, “l’obertura a 
l’acció de la providència” i en Manolo afir-
ma que “la catedral de Tui, la Col·legiata 
de la Coruña, la Ermita de las Conchas de 
O Grove, en totes elles hem celebrat l’Eu-
caristia i s’ha viscut una comunió sincera 
com a germans, entre nosaltres i en les 
comunitats que ens han acollit”; en canvi, 
per a Mn. Joan Pere, la seva perla precio-
sa ha estat “la visita a la Catedral de San-
tiago i l’acollida al Seminari de Vigo, una 
acollida fraterna amb el bisbe, formadors 
i seminaristes“. 

Per acabar, aquesta sortida ha servit 
per enfortir els llaços entre els seminaris-
tes, el bisbe i els formadors. Però, sobre-
tot, per aprendre a acceptar-se encara més 
i, com ens explica Josep Sellarès, “hem 
fet experiència de comunió a imatge del 
futur presbiteri, vincles de comunió afec-
tius i efectius entre els preveres i amb el 
bisbe” i, com comenta en Mateo Gómez, 
“aquest viatge ens ha fet enriquir i poder 
compartir l’experiència amb els nostres 
germans“.  El bisbe Agustí, per la seva 
banda, resumeix l’experiència d’aquests 
dies amb aquestes paraules: “el més im-
portant del viatge ha estat l’experiència 
d’una comunió eclesial visible i el seu 
efecte, val a dir, goig i estímul per apro-
fundir-la en la vida més quotidiana”.

Memòria del curs 2021-2022

- Temps de la Creació: “Una casa per a 
tothom? Renovant l’oikos de Déu” – Basí-
lica de la Sagrada Família – Diumenge 3 
d’octubre de 2021 a les 18 h. – Trobada 
ecumènica (entre els convocants hi ha la 
província eclesiàstica de Barcelona). Pre-
sideix el Cardenal Arquebisbe Joan Josep 
Omella.

- Setmana de pregària per la Unitat 
dels Cristians (del 18 al 25 de gener de 
2022): “Hem vist la seva estrella a Orient, 
i hem vingut a adorar-lo” (Mt 2, 2)

Dilluns 24 de gener de 2022- Trobada 
ecumènica a la catedral de Sant Feliu de 
Llobregat presidida pel Sr. bisbe Agustí 
Cortés. Participants: Pastor Miquel García 
de la Primera Església evangèlica de Sant 
Feliu de Llobregat, Sr. Lluís Brull, evangè-
lic, director del programa “Encuentros” i 
coordinador del Grup bíblic ecumènic de 
la parròquia de Sant Pere de Gavà, P. José 
Santos, prevere de l’Església ortodoxa 
Patriarcat de Sèrbia, Sr. Marian Mihaela, 
representant de l’Església ortodoxa Patri-
arcat de Romania, Mn. Xavier Artigas DP, 
delegat d’ecumenisme del bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat, Mn. Josep Maria Gó-
mez de Perugia, secretari de la comissió 
permanent de la delegació del Diaconat 

[ ]Ecumenisme 
i relacions 
interreligioses
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permanent del bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat. A l’acte també va intervenir la 
Coral Masquefa i un grup de Taizé. L’equip 
de la Delegació també hi era present (Sr. 
Daniel Sancho, historiador i Sra. Pilar Lo-
zano, biblista i directora del Secretariat 
d’animació bíblica del bisbat de Sant Fe-
liu de Llobregat). 

A Vilafranca del Penedès, a l’església 
de Sant Francesc, el Grup estable de dià-
leg i Consell ecumènic va celebrar un acte 
ecumènic, dins de la setmana de pregària. 

- Associació ecumènica cristians per 
terrassa – Sermó de les 7 paraules

15 d’abril de 2022 – Divendres Sant a 
les 10 h a la Seu d’Ègara – Esglésies de 
Sant Pere – Trobada ecumènica al voltant 
de les 7 Paraules: Mn. Xavier Artigas DP, 
reflexió de la 5ena paraula: “Déu meu, 
Déu meu, per què m’has abandonat?”.

- Informe de la Delegació d’ecumenis-
me i relacions interreligioses en relació 
al sínode. 

- En aquest curs han continuat actius 
el Grup estable de diàleg i Consell ecu-
mènic (evangèlics i catòlics) reunint-se a 
l’església de Sant Francesc, de Vilafranca 
del Penedès, el Grup de treball format pel 
pastors de la Primera Església evangèlica 
de Sant Feliu de Llobregat (Miquel García 
i Ismael Llaudis), Sr. Lluís Brull, evangèlic, 
Pilar Lozano, Directora del Secretariat de 
Pastoral d’animació bíblica del bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat i Mn. Xavier Arti-
gas DP, Delegat d’ecumenisme. També el 
Grup bíblic ecumènic de la parròquia de 

Sant Pere de Gavà (evangèlics i catòlics), 
fent estudi i pregària de la carta als Ro-
mans de l’apòstol Pau. 

- Blog - Butlletí ecumènic del Grup es-
table de diàleg i Consell ecumènic on es 
transcriuen reflexions en relació al diàleg 
ecumènic.

- Blog de Comentaris bíblics intercon-
fessionals. Comentaris bíblics, seguint 
el calendari litúrgic catòlic. Intervenen 
evangèlics, el P. Josep Moya, prevere de 
l’Església ortodoxa Patriarcat de Sèrbia i 
catòlics.

- Reunions de delegats d’ecumenisme 
de tot Catalunya al llarg de tot el curs.

- Mn. Xavier Artigas DP, a més de De-
legat d’ecumenisme i prèvia autorització 
del Sr. bisbe, aquest curs ha entrat a for-
mar part de la junta directiva del Centre 
ecumènic de Catalunya. 

La valoració d’aquest curs és raonable-
ment positiva, tot i que en l’àmbit de les 
relacions interreligioses pràcticament no 
hi ha hagut activitat. Aquest proper curs 
voldríem iniciar contactes amb altres reli-
gions en el territori de la nostra diòcesi. 
Sols a Vilafranca del Penedès hi ha un 
petit grup interreligiós del qual és mem-
bre en Daniel Sancho, membre també de 
l’equip de la Delegació, però ara mateix 
no té gaire activitat.
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Memòria del curs 2021-2022 

• El curs s’inicia amb l’elaboració del 
quadre de serveis dels diaques en 
les celebracions de la catedral amb 
participació del Sr. bisbe que, en 
base a la informació aportada per 
Mn. Joan-Pere Pulido, és realitzada 
per Mn. Josep M Gómez del Perugia 
i es distribueix entre els diaques de 
la diòcesi. 

• El 3 de desembre es participa en la 
Parròquia de Sant Pere de Gavà a 
l’admissió a Ordes, presidida pel bis-
be Agustí, dels candidats al diaconat 
permanent: Santiago B. Collantes, 
Manuel Arnedo, Francisco González i 
Antonio J. Herrera. 

• Del 4 al 7 de desembre es participa 
al XXXVI Encuentro de diáconos 
permanentes de las diòcesis 
españolas, que tractà el tema 
“El corazón diaconal de S. José”, 
presentant l’aspecte de la filiació (J. 
C Mateo), l’esponsalitat (P. Jara i L. 
Manzano) i la paternitat (J.C. Mateo) 
fent referència a la vivència diaconal 
d’aquestes tres dimensions. Seguí 
un col·loqui amb el Sr. Cardenal 
Carlos Osoro, i la darrera ponència 
tractà de la dimensió sinodal del 
ministeri diaconal (F. Cerro Chaves). 

• !4 de desembre: Reunió de la comis-

sió permanent a la casa de l’Església 
on es presenten les diferents iniciati-
ves per a considerar la dimensió di-
aconal del ministeri diaconal; es fan 
propostes pel nou curs i es parla de 
les iniciatives que s’han de dur a ter-
me: Festa patronal, recés de Quares-
ma, recés pels aspirants i candidats 
al diaconat, que es proposarà al Sr. 
Bisbe perquè el dirigeixi, i material 
per a treballar la sinodalitat. 

• 4 de gener: Reunió de la comissió 
permanent per a preparar la Festa 
patronal dels diaques de la Província 
eclesiàstica de Barcelona a la cate-
dral de sant Feliu, amb l’Eucaristia 
presidida pel Sr. Bisbe i la incògni-
ta de si es podrà fer un piscolabis 
posterior a la Casa de l’Església. 

• 21 de gener: Festa patronal dels di-
aques de la Província eclesiàstica de 
Barcelona. L’Eucaristia és presidida 
pel Sr. bisbe, Agustí Cortés, concele-
brada pel bisbe Javier Vilanova, i hi 
participen tres diaques assistents, un 
de cada bisbat de la PEB. Del nostre 
bisbat, Mn. Joan Josep Castaño, que 
celebra aquest any els 25 de la seva 
ordenació. El Full dominical del 6 de 
febrer fa una referència a la festa i, 
ateses les restriccions, no es realitzà 
el piscolabis inicialment previst. 

• 9 de febrer: Reunió de la comissió 
permanent en què es revisa la Fes-
ta patronal, es dona informació del 
recés de Quaresma per als diaques, 
que es celebrarà els dies 5 i 6 de 
març al Monestir de Sant Pere de 
les Puel·les, es prepara el recés per 
a aspirant i candidats a celebrar a la 
Casa de l’Església el dissabte 12 de 
març i es proposa Mn. Joan Peñafi-

[ ]Diaconat 
permanent
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el per a suplir el Sr. Bisbe, ja que 
no pot realitzar-lo atès que hi ha la 
presa de possessió del nou bisbe 
de Solsona. 

• 21 a 23 de febrer: Participació en les 
XVII Jornades per al clergat de la diò-
cesi a Montserrat amb el tema : “En 
l’any del Sínode: el ministre ordenat 
de la comunió, de la participació i de 
la missió” dirigit per Mons. Vicente 
Jiménez Zamora, arquebisbe emè-
rit de Saragossa i coordinador de 
l’equip sinodal en la CEE. 

• 5 i 6 de març: Participació al recés 
de Quaresma organitzat per l’Associ-
ació Sant Llorenç al Monestir de Sant 
Pere de les Puel·les, dirigit pel P. Jor-
di Latorre, SDB, de la mà de l’apòs-
tol St. Pau: 1) Cridats per Jesús com 
Pau, a ser apòstols al servei de l’Es-
glésia: Ac 9, 1-19. 2) Ens reconeixem 
pecadors i necessitats de conversió: 
Rm 7, 4-25. 3) La vida nova del bate-
jat, al servei de la missió i de la fra-
ternitat: Col 3, 1-17, Pau, l’home nou 
a imatge de Crist. 4) La saviesa de 
la Creu en la vida del cristià i en el 
discerniment pastoral: 1Cor 1,7-2,5. 

• 10 de març: Reunió de la comissió 
permanent, en què es comenta el 
recés de Quaresma i es parla del re-
cés per als aspirants i candidats, en 
què es presentarà el tema Quaresma 
i esperança, preparat per Mn. Peñafi-
el. Després d’un temps de reflexió 
i pregària es presentarà l’activitat 
pastoral dels diaques amb col·loqui 
i preguntes. 

• 12 de març: Recés a la Casa de l’Es-
glésia per als aspirants i candidats al 
diaconat de la diòcesi. Començà amb 
la celebració de la Paraula, presidida 

per Mn. Josep M. Gómez del Perugia, 
i després es presentà el tema elabo-
rat per Mn. Joan Peñafiel sobre “Qua-
resma i esperança” (que a causa de 
la covid no hi pogué assistir), on es 
considerà la seva relació amb la fe, 
les promeses de Déu, les expecta-
tives humanes, el camí, la pregària, 
la diaconia i la sinodalitat. Després 
d’una estona de reflexió i pregària, 
seguí una taula rodona on es pre-
sentà la Delegació per al diaconat de 
la diòcesi, experiències en l’exercici 
del ministeri a les parròquies i en 
altres àmbits (Pastoral penitenciària, 
Animació bíblica de la pastoral, Ecu-
menisme i diàleg interreligiós i Pas-
toral de la salut) i s’afavorí el conei-
xement entre diaques, i aspirants i 
candidats a aquest ministeri ordenat 
i les seves famílies. Al Full dominical 
del 27 de març se’n fa referència. 

• 20 de març: El Sr. bisbe confereix els 
ministeris del lectorat i l’acolitat a en 
Manuel Arnedo a la seva parròquia 
de Sant Esteve de Cervelló. El Full 
dominical del 3 d’abril es fa ressò de 
l’esdeveniment. 

• 27 de març: Participació en la con-
ferència quaresmal del Sr. bisbe a 
la catedral de Sant Llorenç sobre 
“L’avui de Déu” amb la participació 
d’alguns aspirants que hi assisteixen 
com a acòlits a l’Eucaristia posterior. 

• 6 d’abril: Reunió de la comissió per-
manent en què es valora la partici-
pació dels aspirants i diaconat i les 
seves famílies en el recés, la seva 
satisfacció per poder conèixer i par-
lar amb altres diaques i, a més de 
participar els diaques de la comissió 
permanent, s’agraeix la participació 
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de Mn. Florenci Travé i de Mn. Sebas-
tià Payà. S’envia una enquesta resum 
d’activitat a tots els diaques per a 
poder disposar d’informació sobre la 
seva tasca pastoral. Es fa present el 
Sr. bisbe a la reunió i es concreta la 
manera de fer intervenir els diaques 
perquè aportin els seus suggeriments 
a la vivència de la sinodalitat. 

• 13 d’abril: Participació dels diaques 
a la Missa crismal presidida pel Sr. 
bisbe a la catedral de Sant Llorenç. 
Es feu esment especial al 25è aniver-
sari d’ordenació del diaca Juan Josep 
Castaño. També hi varen participar 
alguns aspirants al diaconat com a 
acòlits ajudant a la celebració. 

• En els annexos es presenten, tant 
la carta adreçada a tots els diaques 
per a recollir les seves experiències 
i opinions sobre la sinodalitat, com 
els qüestionaris preparats que s’en-
vien setmanalment per a facilitar la 
recollida de les aportacions i pre-
parar l’assemblea extraordinària del 
col·legi diaconal, prevista pel diven-
dres 13 de maig per a presentar-ne 
les conclusions. 

• 11 de maig: Reunió de la comissió 
permanent on s’analitzen les aporta-
cions dels diaques sobre la sinodali-
tat i es prepara l’assemblea del dia 
13 de maig en què s’escoltaran les 
aportacions dels diaques i es presen-
taran les aportacions fetes a cadas-
cuna de les preguntes formulades als 
diaques que hi han volgut participar. 
També s’informa de l’admissió a or-
des de dos nous aspirants al diaco-
nat, prevista pel dia 25 de juny. 

• 13 de maig: Assemblea extraordinària 
del Col·legi diaconal sobre les apor-

tacions dels diaques al sínode, presi-
dida pel Sr. bisbe. Es presentaren les 
aportacions més significatives en re-
lació al discerniment i a la vivència de 
la sinodalitat a nivell personal, comu-
nitari i institucional. La presentació 
de les conclusions la varen fer els di-
aques Mn. Miquel Àngel Jiménez, Mn. 
Xavier Artigas, Mn. Josep M. Gómez 
del Perugia i Mn. Albert M. Manich. 
S’obrí un espai d’intercanvi i comen-
taris en què participaren el Sr. bisbe 
i els assistents. Es parlà de la neces-
sitat de procurar espais i temps per 
al discerniment i l’escolta, l’atenció a 
la pastoral de la salut i la penitenci-
ària, la importància de la revisió de 
vida, l’acompanyament en el treball 
pastoral, l’intercanvi d’experiències, i 
l’arrelament en la Paraula de Déu i en 
la seva transmissió a les comunitats 
mitjançant una preparació de les ho-
milies en clau de pregària. També es 
parlà de la manera de fer present, de 
manera significativa, l’Església en les 
petites comunitats allunyades dels 
grans nuclis urbans i de l’acompa-
nyament dels malalts terminals, quan 
hi ha dificultats per fer-hi arribar un 
prevere. Es remarcà la importància de 
l’acompanyament dels nous diaques 
facilitant espais d’escolta i acompa-
nyament, la promoció del ministeri 
diaconal. Es valorà molt positivament 
l’existència de la Delegació per al 
diaconat permanent a la diòcesi i la 
proximitat que sempre li ha manifes-
tat el Sr. bisbe. Hi ha una nota infor-
mativa sobre l’esdeveniment al Full 
dominical del 29 de maig. 

• 18 de juny: Participació a la sortida 
de final de curs dels aspirants i can-
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didats al diaconat de la PEB que es 
realitzà al nostre bisbat, començant 
amb l’Eucaristia a l’Església de Sant 
Martí Sarroca, visita al castell acom-
panyants pel diaca Genís Sans, di-
nar a la casa de Colònies Penyafort, 
on ens acollí el Vicari episcopal Mn. 
Xavier Aymerich, i posterior visita al 
Santuari de la Mare de Déu de Foix 
on es clogué la jornada amb la pre-
gària de vespres. 

• 25 de juny: Participació en l’admis-
sió a Ordes, presidida pel Sr. Bisbe, 
de Toni Oia i Felip Solé, aspirants al 
diaconat del nostre bisbat que, amb 
l’admissió, passen a ser candidats a 
aquest ministeri. A la cerimònia s’hi 
feren presents tres preveres, sis dia-
ques i quinze aspirants i candidats 
al diaconat a més de les comunitats 
parroquials d’on provenen (Sant Bal-
diri i Sant Joan de Mediona). Amb 
aquestes admissions, aquest curs hi 
ha hagut sis admissions a ordes i el 
conferiment d’un lectorat i acolitat, 
camí cap a l’ordenació diaconal. 

Mn. Albert M. Manich, Delegat

Memòria 2021 

A continuació la introducció a la Me-
mòria anual de la Delegació de missi-
ons, que podeu consultar íntegrament en 
aquest enllaç. 

Introducció
En aquesta memòria la Delegació de 

missions i direcció diocesana de les Obres 
missionals pontifícies de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat resumim les diferents 
activitats que fem per tal de promoure 
l’esperit missioner universal en la nostra 
diòcesi. Informem de la vida i necessitats 
de l’Església en els territoris de missió i en 
les Esglésies joves amb les quals coope-
rem. Convidem a ajudar-les, en els aspec-
tes espiritual, material i personal.

Actualitzem allò que sabem dels mis-
sioners: diocesans, religiosos i laics de 
la nostra diòcesi. Agraïm la col·laboració 
econòmica a les Obres missionals pontifí-
cies i les Missions diocesanes. Agraïm al 
Senyor el servei de les persones que Ell 
ha enviat, des de la nostra Església local 
a les terres de missió.

També volem desvetllar les nostres 
comunitats perquè prenguin les seves 
responsabilitats per oferir l’Evangeli als 
immigrants no cristians. Per això valorem 
els llocs de diàleg, de mutu testimoni de 
fe, de recerca sincera i humil de la Veritat.

[ ]Missions
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Ho compartim senzillament, cada any, 
amb vosaltres.

Mn. Manel Roig, delegat

Memòria de la Delegació per a la vida 
consagrada 

Al llarg del curs 2021-2022 ens hem 
reunit quatre cops. Tres cops al monestir 
de Sant Benet de Montserrat i un cop a 
la parròquia de Sant Esteve Sesrovires. 
La Delegació ha fet totes les activitats 
previstes. 

El dia 11 de desembre de 2021 es va 
celebrar a la Casa de l’Església la troba-
da-recés d’Advent. La xerrada va anar a 
càrrec del P. Josep M. Henríquez, OSB, 
presentant una reflexió sobre el Sínode 
i invitant les comunitats a treballar-hi. 
L’Eucaristia la va presidir el bisbe Agustí 
Cortés. 

El dia 2 de febrer de 2022 la Delega-
ció va celebrar la Jornada mundial de la 
Vida consagrada a la catedral de Sant 
Llorenç amb una Eucaristia presidida pel 
bisbe Agustí Cortés. El lema de la jornada 
era “La vida consagrada caminant junts”, 
acollint la proposta del Sínode. 

El 5 de març va tenir lloc  a la Casa 
de l’Església la trobada-recés de Quares-
ma. La xerrada va anar a càrrec del bisbe 
Agustí Cortés. Hi va haver un espai de 
pregària i silenci. L’Eucaristia la va presi-
dir el bisbe Agustí Cortés.

Per a la Jornada Pro Orantibus, que se 
celebra en la Solemnitat de la Santíssima 
Trinitat, diumenge 12 de juny, es va en-

[ ]Vida consagrada
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viar carta i cartell a cada Institut de Vida 
consagrada i també a les parròquies.  
Aquesta jornada està centrada en la vida 
contemplativa i es va demanar a les co-
munitats de renovar el seu compromís re-
ligiós. El lema de la jornada era “La vida 
contemplativa: llum en el camí sinodal”. 

S’ha assistit a les reunions de les Delega-
cions del bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

El Consell de la Delegació per a la Vida 
consagrada està format pel P. Josep M. 
Henríquez, OSB, que és el delegat, per 
la Gna. Maria Teresa Gamissans, religiosa 
carmelita de la Caritat Vedruna, i la Gna. 
Enriqueta Guarch, monja Benedictina del 
monestir de Sant Benet de Montserrat.

Ens les reunions que hem tingut hem 
fet una valoració de la vida consagrada al 
nostre bisbat, sobretot la vida monàstica. 
S’ha parlat dels capítols generals i provin-
cials que hi ha hagut, de les comunitats 
que s’han tancat, dels canvis de superiors 
i superiores, les vocacions i també de la 
vida de les comunitats de religiosos i re-
ligioses en general. 

El P. Josep M. Henríquez, OSB, delegat 
per a la vida consagrada, ha tingut algu-
nes reunions amb al bisbe Agustí Cortés 
per parlar de la vida monàstica femenina 
i també d’altres comunitats de religiosos i 
religioses. També el P. Josep M. Henríquez 
ha tingut alguna reunió amb alguna supe-
riora de comunitat.

Memòria de la Delegació curs 2021-2022 

Durant aquest curs 2021/22 la Delega-
ció ha realitzat les següents activitats:

Participació a les reunions de la Comis-
sió interdiocesana de litúrgia de la Confe-
rència episcopal  tarraconense (CIL)

- Reunió CIL núm. 197ena (21 octubre 
2021)

- Reunió CIL núm. 198ena (24 novem-
bre 2021)

- Reunió CIL núm. 199ena (28 juny 
2022)

Intervencions en celebracions litúrgi-
ques diocesanes

-  Missa crismal.
- Ordenació presbiteral de Mn. Xavier 

Montané Blázquez (24 octubre 2021).
- Ordenació presbiteral de Mn. Joan 

Francesc Cortès Ribot (8 maig 2022).
- Reunions preparatòries de la Missa a 

la basílica de la Sagrada Família de Bar-
celona, amb motiu de la fase diocesana 
del Sínode.

Altres
- Resposta al qüestionari sobre els mi-

nisteris laicals (CEE).
- Revisió de la traducció al català del 

ritus de la institució de catequistes.
- Gestions de finançament per a l’ad-

quisició dels exemplars dels missals des-
tinats a les parròquies de la diòcesi.

[ ]Pastoral 
sacramental i 
Litúrgia
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Memòria de la Delegació diocesana de 
pastoral de la salut  

Activitats del curs 2021-22
1.- Jornada formativa sobre el Testa-

ment vital. Les delegacions de Família i 
Vida i Pastoral de la salut van organitzar 
una jornada per a preveres i laics, espe-
cialment per aquells que vulguin informar 
sobre el Testament vital durant o al final 
de les misses. Els bisbes de la CET havien 
acordat que, a partir del 18 i 19 de se-
tembre, es difongui el Testament vital des 
de les parròquies i altres àmbits de l´Es-
glésia. Es vol sensibilitzar els feligresos 
sobre el valor de la vida i la necessitat de 
protegir-la davant la Llei de l´eutanàsia.

Va ser el dissabte 4 de setembre de 
2021 a la Casa de l´Església i Mons. Agus-
tí Cortés va presentar la importància del 
tema. Les ponències van ser:

- Eutanàsia i Cures Pal·liatives. Dra. 
Clara Gutiérrez. Experta en Cures pal·liati-
ves. Programa d´Atenció domiciliària (PA-
DES) de Sant Joan Despí/Cornellà.

- “El Testament vital”. Mn. Xavier So-
brevia. Delegat de Pastoral de la salut

Durant la jornada es va respondre a: 
Què és l´eutanàsia? Què són les cures pal-
liatives? Què diu el Testament vital que 
proposa l´Església? Per què signar el Tes-
tament vital ara? Què fer a les parròquies? 
On es signa? On s´ha de portar aquest 

document? Cal designar representants le-
gals? A qui dir-ho? 

2.- Jornada de visitadors voluntaris 
de la Pastoral de la salut del bisbat de 
Sant Feliu, el dissabte 13 de novembre 
a partir de les 10,30 h, a la Casa de l´Es-
glésia. Presencialment, hi van participar 
unes 55 persones. La sessió es va trans-
metre per streaming (https://youtu.be/GA-
zbK_9WtKk). Les conferències es poden 
visualitzar en l´apartat “en directe” del 
canal de YouTube del bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat.

Va presentar la Jornada Mons. Agustí 
Cortés i les ponències van ser: 

“Muerte digna o vida digna. La ame-
naza de la eutanasia”. Dr. Jesús Vaquero 
Cruzado. Metge especialista en Medicina 
familiar i comunitària. Expert en Cures 
pal·liatives. Coordinador de l´equip de 
pacient crònic complex del Baix Llobre-
gat. (527 visualitzacions per YouTube)

“La Llei de l´eutanàsia: com afecta 
als professionals de la salut?” Dr. 
Pablo Nuevo López. Professor de Dret 
constitucional. Universitat Abat Oliba CEU. 
(221 visualitzacions per YouTube)

3.- Campanya del malalt 2022. El 11 de 
febrer és la festa de Nostra Senyora de 
Lourdes i se celebra la Jornada mundial 
del malalt. El tema d´aquesta Jornada va 
ser “Acompanyar en el sofriment” i s´ins-
pira en la frase «Sigueu misericordiosos 
com el vostre Pare és misericordiós» (Lc 
6,36). Es va enviar per c/e: el missatge 
del Sant Pare per la Jornada.  Titulat: “Es-
tar al costat dels qui pateixen en un camí 
de caritat”; la presentació i el subsidi li-
túrgic; i els temes de formació, així com 
els cartells i les estampes amb la pregària 
de la Campanya a través de la valisa.

4.- Jornada d´agents de Pastoral de la 

[ ]Pastoral
de la salut

https://youtu.be/GAzbK_9WtKk
https://youtu.be/GAzbK_9WtKk


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

06

2 8 9

  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

D e l e g a c i o n S  D i o c e S a n e S

salut (capellans i laics que acompanyen 
la dimensió espiritual i religiosa en hos-
pitals o residències) sobre el tema Pre-
parem el sínode des de la Pastoral de la 
salut. Dimarts 1 de març a la Casa de l´Es-
glésia. Va presentar el tema Mons. Agustí 
Cortés i a partir d´unes preguntes es va 
treballar el sentit sinodal en l´Església 
des de la perspectiva de la Pastoral de la 
salut. Hi van participar vint-i-dues perso-
nes. S´adjunta a la memòria el resum de 
les aportacions.

5.- Text “La Pasqua del malalt” de Mn. 
Xavier Sobrevia, com a delegat de Pasto-
ral de la salut del bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, publicat a “Missa Dominical” 
(MD 202/07). S´adjunta el text.

6.- Pasqua del malalt. Es va celebrar 
el dissabte 21 de maig, a l’Hospital del 
Sagrat Cor de les Germanes Hospitalàri-
es de Martorell, amb la participació de 
més de dues-centes persones entre vo-
luntaris, malalts i professionals del món 
de la salut. Cal destacar la bona organit-
zació del centre que va acollir l´acte i la 
participació dels malalts del Parc sanitari 
de Sant Joan de Déu de Sant Boi i de la 
Residència Lourdes de Sant Just Desvern. 
El nostre bisbe, Mons. Agustí Cortés, va 
presidir l’Eucaristia i després del refrigeri 
va animar la festa una tuna de la Facultat 
de Medicina.

7.- Edició i difusió del document: “Eu-
tanàsia en xifres. Arguments per al de-
bat”. Es va preparar una recopilació de 
xifres i dades sobre els principals països 
on l’eutanàsia és legal. En la celebració 
de la “Pasqua del malalt”, el diumenge 
22 de maig, es presentà aquest treball 
per contribuir a un debat serè i realista 
sobre l´eutanàsia.  

Moltes de les dades recollides a “Euta-

nàsia en xifres: arguments per al debat” 
són obtingudes dels organismes oficials 
del país corresponent, altres de publica-
cions prestigioses, de centres de recerca i 
d’alguns mitjans de comunicació.

Aquesta recopilació de dades, “Euta-
nàsia en xifres: arguments per al debat” 
va ser preparada amb la col·laboració de 
l´Associació catalana d´estudis bioètics 
(ACEB) i es van editar 6.000 exemplars 
en català i 4.000 en castellà. També es 
va distribuir en pdf per mail i wap, i està 
disponible en català, castellà i anglès.

Es va fer una nota de premsa i diver-
sos mitjans de comunicació se’n van fer 
ressò. També es va presentar en la “Jor-
nada nacional de Pastoral de la salud” a 
Madrid del mes de setembre, on es va 
demanar si es podria actualitzar cada any. 
S´adjunta un exemplar

8.- L´equip de la delegació ha tingut re-
unions periòdiques per preparar i valorar 
les activitats. Aquest curs s´ha incorporat 
a l´equip de la delegació el pare Francisco 
Berola, germà camil, de la comunitat de 
Sant Pere de Ribes.

Des de la Delegació de Pastoral de la 
salut també s´ha donat difusió a jornades 
i activitats que han estat organitzades per 
altres entitats, com per exemple:

XVII Jornada del Servei d´atenció espi-
ritual i religiosa (SAER). Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu. Sant Boi de Llobregat. Tema: 
“Espiritualitat, nova medicina?”. Dimecres 
10 de novembre.

La Jornada Catalana de Pastoral de la 
salut, organitzada pel SIPS. Dissabte 6 de 
novembre al matí en el Seminari Conciliar 
de Barcelona. Les ponències van ser: “La 
mort i l’eutanàsia en la societat actual” 
per la Dra. Montserrat Esquerda Aresté 
(Directora Institut Borja de Bioètica); i 
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“Pandèmia i salut mental, com acompa-
nyament amb equips transversals” per 
Mn. Sebastià Aupí Escarrà (Hosp. J. Trueta 
de Girona) i Sr. Josep Antoni Boix (Hosp. 
SJD de Sant Boi). Del nostre bisbat hi van 
participar unes trenta persones.

Curs “Expert universitari en acompanya-
ment al procés de malaltia” de la Facultat 
de Filosofia de la Universitat Ramon Llull 
i amb el suport del SIPS. Iniciarà el gener 
de 2022. Del nostre bisbat tenim constàn-
cia que s’hi va inscriure una persona.

Jornada formativa dels Serveis atenció 
religiosa catòlica hospitalària (SARCH). 
Organitzat pel SIPS a Barcelona. Amb el 
tema: “Els professionals al voltant de 
l’eutanàsia”. 24 de març de 2022. Po-
nents: Sr. José Corbella Duch, advocat i 
assessor jurídic de l’Hospital Santa Creu 
i Sant Pau de Barcelona. Dra. Montserrat 
Esquerda Areste, metgessa i directora de 
l’Institut Borja de Bioètica.

Jornada formativa “Dignitat al final de 
la vida i eutanàsia”. Organitza: Secretariat 
Interdiocesà de Pastoral de la salut de la 
CET. Lloc: CaixaFòrum Barcelona. Dia: di-
marts 31 de maig de 2022.

Benvinguda, presentació i pregària. 
Mons. Salvador Cristau, bisbe de Terrassa, 
i Mn. Joan Bajo, coordinador del Secreta-
riat interdiocesà de Pastoral de la salut.

“Vida digna i mort digna”. Dr. Jesús 
Vaquero. Metge especialista en Medici-
na familiar i comunitària. Expert en Cu-
res pal·liatives.

“Com actuar quan es demana anticipar 
la mort?” Dr. Christian Villavicencio. Metge 
especialista en geriatria. Expert en Cures 
pal·liatives. Professor de Cures pal·liatives, 
Universitat internacional de Catalunya.

Presentació de la Llei de l´eutanàsia 
3/2021. Dra. Francisca Pérez-Madrid. Ca-

tedràtica de Dret eclesiàstic, Universitat 
de Barcelona.

“Com afecta la Llei de l´eutanàsia als 
professionals i el dret a la objecció de 
consciència”. Dr. Pablo Nuevo. Professor 
de Dret constitucional, Universitat Abat 
Oliba CEU.

“L’atenció pal·liativa de qualitat com a 
dret humà fonamental”. Dr. Xavier Gómez-
Batiste. Director de la Càtedra de Cures 
pal·liatives, Universitat de Vic UVIC-UCC.

“Atenció pastoral al final de vida”. Mn. Xa-
vier Sobrevia. Delegat de Pastoral de la salut 
de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

Xavier Sobrevia Vidal
Delegat de Pastoral de la salut del 
bisbat de Sant Feliu de Llobregat
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Memòria 2020-2021

A continuació transcrivim un extrac-
te d’alguns capítols de la Memòria, que 
podeu consultar íntegrament en aquest 
enllaç 

Introducció
Cada any recordem que la memòria 

anual de Càritas diocesana és sempre me-
mòria agraïda. Per a nosaltres la mirada 
al passat sempre desperta lloança a Déu 
que ha permès de trobar-se la persona 
necessitada amb la persona generosa. Es-
sencialment 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 sols veu aquesta llum en la llunyania 
de la fi de la història, sinó que interpre-
ta 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, fer present avui la veritat 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

Presentació 
L’esperança és un dels principals va-

lors de treball de Càritas. Ens ho recorda 
el bisbe Agustí en l’escrit de presenta-
ció de la memòria del 2021. Esperança 
davant de tantes situacions viscudes en 
primera persona per tanta gent a la qual 
volem fer present en la memòria que te-
niu a les mans.

En tot projecte vital, l’estabilitat per-
sonal i familiar és fruit de factors com 
l’estabilitat laboral, poder disposar d’una 
llar en condicions, tenir relacions socials, 
participar socialment i cívicament, gaudir 
de bona salut emocional, psicològica i 
fins i tot espiritual. Que tot rutlli ens fa 
mirar endavant amb l’esperança que po-
dem gaudir del benestar i la tranquil·litat 
necessària per a nosaltres mateixos i pels 
nostres. Quan aquesta mirada endavant 
és un cúmul de problemes, incerteses, de 
portes tancades... es cau en la desespe-
rança per la realitat crua i insuportable en 

[ ]Càritas 
diocesana

https://www.caritassantfeliu.cat/wp-content/uploads/2022/06/2021low-1.pdf
https://www.caritassantfeliu.cat/wp-content/uploads/2022/06/2021low-1.pdf
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P a S t o r a l  S o c i a l

què es viu cada dia. Aleshores el futur no 
es veu clar.

Tots els que formem Càritas i segur 
que també totes les persones, comunitats 
parroquials, administracions, empreses i 
institucions que ens ajuden en la nostra 
tasca, estem al servei de les persones 
disposades a trobar junts oportunitats de 
canviar la mirada sobre aquest futur. Tam-
bé per oferir eines i oportunitats reals per 
canviar aquest futur.

El lema de la memòria d’enguany, 
“Quan el futur no es veu clar...” és la 
constatació del que hem vist el 2021 a 
Càritas, realitat que ve de lluny. És però, 
alhora, una clara invitació a posar al dar-
rere d’aquest lema expressions com “Es-
tem amb tu!” o “Compta amb nosaltres!”. 
Llegiu la memòria, quedeu-vos amb els 
testimonis, interpreteu les dades... però 
sobretot vegeu al darrere les milers 
d’oportunitats que amb total esperit de 
servei oferim a les persones que acollim 
i acompanyem perquè el seu futur canviï, 
perquè es vegi més clar.

Gràcies a totes i tots que ho feu possi-
ble, any rere any!

Ramon E. Carbonell Pujol  
Director
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Presentación de la Peregrinación Europea 
de Jóvenes en Santiago

Este martes a las 10:30 horas, en la Ofi-
cina del Peregrino de Compostela, Mons. 
Francisco José Prieto, obispo auxiliar de 
Santiago de Compostela, y Raúl Tinajero, 
director de la Subcomisión Episcopal para 
la Juventud y la Infancia de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), han presenta-
do a los medios de comunicación la Pe-
regrinación Europea de Jóvenes (PEJ), en 
la que participarán 12 mil peregrinos de 
España, Portugal e Italia, del 3 al 7 de 
agosto en la ciudad del Apóstol.

La Peregrinación Europea de Jóvenes 
(PEJ) es el encuentro en el que jóvenes de 
todo el continente europeo acuden pere-
grinando a la tumba del apóstol Santiago 
en los Años Santos Compostelanos.

En su intervención, Mons. Prieto ha 
destacado la importancia de la acogida 
“Santiago es una ciudad hospitalaria que 
sabe lo que significa la hospitalidad del 
peregrino, del que se pone, día tras día, 
calza sus sandalias, pone su mochila al 
hombro y decide que en su vida hay ca-
mino porque hay meta”. También ha se-
ñalado dos ideas para los jóvenes en su 
peregrinación a Santiago: “que se pongan 
en pie, que se pongan en camino y con 
ellos, en estos momentos, renazca la es-
peranza” y que “que sean ellos mismos. 

Ser uno mismo significa autenticidad, 
transparencia, verdad, coherencia”.

Al mismo tiempo, Raúl Tinajero ha ex-
presado que “los jóvenes en esta edad se 
plantean lo que quieren ser de mayores: 
qué hay en mi corazón que me inquie-
ta y a que quiero dar respuesta. Uno de 
los objetivos fundamentales de cualquier 
pastoral con jóvenes es el acompaña-
miento en esta etapa tan crucial como es 
la del discernimiento vocacional”.

Del 3 al 7 de agosto, la ciudad de San-
tiago acogerá a estos 12 mil jóvenes que 
llegarán a la ciudad  siguiendo las once 
rutas del camino de Santiago.  Junto a 
ellos llegará a Santiago  55 obispos  de 
España, Italia y Portugal, junto a 370 sa-
cerdotes,  400 miembros de vida consa-
grada. Además de un amplio número de 
obispos de la CEE, también participarán 
obispos de Italia y Portugal —entre los 
que se encuentran el obispo auxiliar de 
Lisboa y presidente de la Comisión Epis-
copal de Laicado y Familia del país luso, y 
el director de Juventud de la Conferencia 
Episcopal Italiana—.

Durante las jornadas del jueves al sá-
bado, se ofrecerá un amplio programa de 
actividades que incluye  espacios y mo-
mentos para la formación, la oración y el 
ocio. Por las mañanas, se impartirán cate-
quesis en diferentes puntos de la ciudad. 
Por la tarde, se ofrecerán talleres y otras 
actividades. Finalmente, por la noche, 
están previstos diferentes  espectáculos, 
conciertos, visitas culturales y turnos de 
oración en los templos compostelanos.

Para los jóvenes peregrinos se han pre-
parado también tres espacios específicos: 
se podrá celebrar el sacramento de la Re-
conciliación bajo el lema «El abrazo del 
amor» situado junto al templo parroquial 

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

de San Fructuoso; en San Martín Pinario, 
se inaugurará el Pórtico de la Vocación en 
que los jóvenes podrán profundizar en el 
discernimiento vocacional; por último, en 
la Casa Diocesana de Ejercicios Espiritua-
les, cada día, abrirá sus puertas el Ágora, 
un espacio sinodal de escucha y diálogo.

Además, todos los días, del 3 al 6, ha-
brá cinco espacios de animación musical 
y evangelización por la ciudad de Santia-
go, en horario de mañana y tarde.

La Peregrinación Europea de Jóvenes 
(PEJ) es el encuentro en el que jóvenes de 
todo el continente europeo acuden pere-
grinando a la tumba del apóstol Santiago 
que, en su última convocatoria en el año 
2010, contó con aproximadamente unos 
8 mil peregrinos. De este modo, la PEJ 22 
constituye el mayor evento de la Pastoral 
Juvenil de España de la última década, el 
primero tras la pandemia de la covid-19.

Missatge del papa Francesc per a la 
XXXVII Jornada Mundial de la Joventut

Roma, Sant Joan del Laterà, 15-8-2022

«Maria se n’anà decididament» (Lc 1,39)
20 de novembre de 2022

Benvolguts joves,
El tema de la JMJ de Panamà va ser: 

«Soc l’esclava del Senyor, que es com-
pleixin en mi les teves paraules» (Lc 1,38). 
Després d’aquest esdeveniment, repre-
nem el camí cap a un nou destí —Lisboa 
2023—, deixant que ressoni als nostres 
cors la urgent invitació de Déu a aixe-
car-nos. El 2020 vam meditar la paraula 
de Jesús: «Jove, a tu et dic, aixeca’t!» (Lc 
7,14). L’any passat ens vam inspirar en la 
figura de l’apòstol sant Pau, a qui el Se-
nyor Ressuscitat digué: «Aixeca’t: et faig 
testimoni del que has vist» (cf. Ac 26,16). 
En el tram que encara ens queda abans 
d’arribar a Lisboa, caminarem juntament 
amb la Verge de Natzaret que, immedia-
tament després de l’anunciació, «se n’anà 
decididament» (Lc 1,39) per anar a ajudar 
la seva parenta Elisabet. El verb comú als 
tres temes és aixecar-se, una expressió 
que —és bo recordar-ho— adquireix tam-
bé el significat de “ressorgir”, “despertar 
a la vida”.

En aquests últims temps, que han es-

[ ]Santa Seu
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tat tan difícils, quan la humanitat, prova-
da ja pel trauma de la pandèmia, es veu 
esquinçada pel drama de la guerra, Maria 
reobre per a tots i especialment per a 
vosaltres, que sou joves com ella, el camí 
de la proximitat i de la trobada. Espero, 
i crec fermament, que l’experiència que 
molts de vosaltres viureu a Lisboa l’agost 
de l’any vinent representarà un nou co-
mençament per a vosaltres, joves, i —
amb vosaltres— per a tota la humanitat.

Maria s’aixecà
Maria, després de l’anunciació, hauria 

pogut concentrar-se en si mateixa, en les 
preocupacions i temors ocasionats per la 
seva nova condició. Però no; ella va con-
fiar plenament en Déu. Pensava més aviat 
en Elisabet. Es va aixecar i va sortir a la 
llum del sol, on hi ha vida i moviment. 
Encara que l’anunci impactant de l’àngel 
hagi provocat un «terratrèmol» en els 
seus plans, la noia no es deixa paralitzar, 
perquè dins d’ella hi ha Jesús, el poder de 
la resurrecció. Dintre seu ja porta l’Anyell 
immolat, però sempre viu. Es va aixecar 
i es va posar en marxa, perquè estava 
segura que els plans de Déu eren el millor 
projecte possible per a la seva vida. Maria 
es va convertir en el temple de Déu, imat-
ge de l’Església en camí, l’Església que 
surt i es posa al servei, l’Església porta-
dora de la Bona Notícia.

Experimentar la presència de Crist res-
suscitat en la pròpia vida, trobar-lo «viu», 
és l’alegria espiritual més gran, una ex-
plosió de llum que no pot deixar a ningú 
«aturat». Ens posa en moviment immedi-
atament i ens impulsa a portar aquesta 
notícia als altres, a donar testimoni de 
l’alegria d’aquesta trobada. És el que va 
animar la pressa dels primers deixebles 

els dies següents a la resurrecció: «Les 
dones, amb por, però amb una gran ale-
gria, se n’anaren del sepulcre i van córrer 
a portar l’anunci als deixebles» (Mt 28,8).

Els relats de la resurrecció utilitzen 
sovint dos verbs: despertar i aixecar-se. 
Amb ells, el Senyor ens insta a sortir a 
la llum, a deixar-nos portar per Ell per a 
creuar el llindar de totes les nostres por-
tes tancades. «És una imatge significativa 
per a l’Església. També nosaltres, com a 
deixebles del Senyor i com a comunitat 
cristiana, estem cridats a aixecar-nos ràpi-
dament per entrar en el dinamisme de la 
resurrecció i deixar-nos guiar pel Senyor 
en els camins que Ell ens vol mostrar» 
(Homilia en la solemnitat de sant Pere i 
sant Pau, 29 de juny de 2022).

La Mare del Senyor és model dels jo-
ves en moviment, no immòbils davant del 
mirall contemplant la seva pròpia imat-
ge o «atrapats» a les xarxes. Ella esta-
va totalment orientada cap a l’exterior. 
És la dona pasqual, en permanent estat 
d’èxode, de sortida de si mateixa vers el 
gran Altre que és Déu i vers els altres, els 
germans i les germanes, especialment els 
més necessitats, com ho va ser la seva 
parenta Elisabet.

...i se n’anà decididament
Sant Ambròs de Milà, en el seu comen-

tari a l’Evangeli de Lluc, escriu que Maria 
se n’anà cap a la muntanya perquè «ple-
na de goig i de pressa […] se sentia im-
pulsada pel desig de complir un deure de 
pietat, anhelant prestar els seus serveis, 
i ràpida per la intensitat de la seva ale-
gria. Plena ja totalment de Déu, on podia 
dirigir-se Maria amb pressa sinó vers les 
altures? En efecte, la gràcia de l’Esperit 
Sant ignora la lentitud». La pressa de Ma-
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D o c u m e n t S

ria és, per tant, la sol·licitud del servei, de 
l’anunci joiós, de la resposta ràpida a la 
gràcia de l’Esperit Sant.

Maria es va deixar interpel·lar per la 
necessitat de la seva cosina anciana. No 
es va fer enrere, no va restar indiferent. 
Pensava més en els altres que en ella ma-
teixa. I això va donar dinamisme i entusi-
asme a la seva vida. Cadascú de vosaltres 
es pot preguntar: com reacciono davant 
les necessitats que veig al meu voltant? 
Penso immediatament en una justificació 
per a desentendre’m, o m’interesso i em 
poso a disposició? Per descomptat, vosal-
tres no podeu resoldre tots els problemes 
del món. Però potser podeu començar 
amb els més propers, amb els problemes 
de la vostra pròpia zona. A la Mare Teresa 
li digueren un cop: «El que vostè fa és 
només una gota a l’oceà». I ella respon-
gué: «Però si no ho fes, l’oceà tindria una 
gota menys».

Davant d’una necessitat concreta i 
urgent, cal actuar amb rapidesa. Quan-
tes persones en el món estan esperant 
la visita d’algú que els atengui! Quantes 
persones grans, quants malalts, presos, 
refugiats necessiten la nostra mirada 
compassiva, la nostra visita, un germà o 
una germana que trenqui les barreres de 
la indiferència!

Benvolguts joves, quines «presses» 
us mouen? Què us fa sentir l’impuls de 
moure-us, tant que no podeu quedar-vos 
quiets? Molts —afectats per realitats com 
la pandèmia, la guerra, la migració forço-
sa, la pobresa, la violència, les catàstrofes 
climàtiques— es pregunten: per què em 
passa això a mi? Per què justament a mi? 
Per què ara? Per això, la pregunta central 
de la nostra existència és: per a qui soc jo? 
(cf. Exhort. ap. postsin. Christus vivit, 286).

La pressa de la jove de Natzaret és la 
dels qui han rebut dons extraordinaris del 
Senyor i no poden deixar de compartir, 
de fer desbordar la immensa gràcia que 
han experimentat. És la pressa dels qui 
saben posar les necessitats dels altres 
per damunt de les seves. Maria és un 
exemple de persona jove que no perd el 
temps buscant l’atenció o l’aprovació dels 
altres —com passa quan depenem dels 
«m’agrada» a les xarxes socials—, sinó 
que es mou per a cercar la connexió més 
genuïna, la que sorgeix de la trobada, de 
compartir, de l’amor i del servei.

A partir de l’anunciació, des que va 
anar per primera vegada a visitar la seva 
cosina, Maria no deixa de creuar espais 
i temps per a visitar els seus fills ne-
cessitats de la seva ajuda sol·lícita. El 
nostre caminar, si està habitat per Déu, 
ens porta directament al cor de cadas-
cun dels nostres germans i germanes. 
Quants testimonis ens arriben de perso-
nes «visitades» per Maria, Mare de Jesús 
i Mare nostra! A quants llocs remots de 
la terra, al llarg dels segles —amb apa-
ricions o gràcies especials— Maria ha 
visitat el seu poble! Pràcticament no hi 
ha cap lloc en aquesta terra que no hagi 
estat visitat per ella. La Mare de Déu 
camina enmig del seu poble, moguda 
per una tendresa amorosa, i assumeix 
les seves angoixes i vicissituds. I allà 
on hi ha un santuari, una església, una 
capella dedicada a ella, els seus fills hi 
acudeixen en gran nombre. Quantes ex-
pressions de pietat popular! Els pelegri-
natges, les festes, les súpliques, l’aco-
llida d’imatges a les llars i tantes altres 
són exemples concrets de la relació viva 
entre la Mare del Senyor i el seu poble, 
que es visiten mútuament.
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La pressa «bona» sempre ens empeny 
cap amunt i cap als altres

La pressa bona sempre ens empeny 
cap amunt i cap als altres. També hi ha 
una pressa que no és bona, com per 
exemple la que ens porta a viure super-
ficialment, a prendre-ho tot a la lleugera, 
sense compromís ni atenció, sense parti-
cipar realment en les coses que fem; la 
pressa de quan vivim, estudiem, treba-
llem, sortim amb els altres sense posar-hi 
seny i, molt menys, el cor. Pot passar en 
les relacions interpersonals: en la famí-
lia, quan no escoltem realment els altres 
ni els dediquem temps; en les amistats, 
quan esperem que un amic ens entre-
tingui i satisfaci les nostres necessitats, 
però l’evitem immediatament i acudim 
a un altre si veiem que està en crisi i 
ens necessita; i fins i tot en les relacions 
afectives, entre promesos, pocs tenen la 
paciència de conèixer-se i entendre’s a 
fons. Podem tenir aquesta mateixa acti-
tud a l’escola, a la feina i en altres àmbits 
de la vida quotidiana. Doncs bé, totes 
aquestes coses viscudes amb presses és 
poc probable que donin fruit. Hi ha el risc 
que restin estèrils. Això és el que llegim 
al llibre dels Proverbis: «Els projectes del 
diligent porten guanys; els de l’impacient, 
només pèrdues» (21,5).

Quan Maria va arribar finalment a la 
casa de Zacaries i Elisabet es va produir 
una trobada meravellosa. Elisabet havia 
experimentat una prodigiosa intervenció 
de Déu sobre ella, que li havia donat un 
fill a la seva edat. Hauria tingut raons 
suficients per a parlar primer d’ella ma-
teixa, però no estava plena d’ella, sinó 
inclinada a acollir la seva jove cosina i 
el fruit del seu ventre. Tan bon punt va 
escoltar la seva salutació, Elisabet es va 

omplir de l’Esperit Sant. Aquestes sorpre-
ses i irrupcions de l’Esperit passen quan 
experimentem la veritable hospitalitat, 
quan posem al centre l’hoste, i no nosal-
tres mateixos. Això és també el que veiem 
en la història de Zaqueu. A Lluc 19,5-6 
llegim: «Quan Jesús va arribar en aquell 
indret [on era Zaqueu], alçà els ulls i li di-
gué: “Zaqueu, baixa de pressa, que avui 
m’haig d’hostatjar a casa teva”. Ell baixà 
de pressa i el va acollir amb alegria».

A molts de nosaltres ens ha passat 
que, inesperadament, Jesús va sortir al 
nostre encontre: per primera vegada, ex-
perimentàrem en Ell una proximitat, un 
respecte, una absència de prejudicis i 
condemnes, una mirada de misericòrdia 
que no havíem trobat mai en els altres. 
No sols això, també sentírem que Jesús 
no en tenia prou amb mirar-nos des de 
lluny, sinó que volia estar amb nosaltres, 
volia compartir la seva vida amb nosal-
tres. L’alegria d’aquesta experiència va 
despertar en nosaltres una pressa per 
acollir-lo, una urgència per estar amb Ell i 
conèixer-lo millor. Elisabet i Zacaries aco-
lliren Maria i Jesús. Aprenguem d’aquests 
dos ancians el significat de l’hospitalitat! 
Pregunteu als vostres pares i avis, i tam-
bé a la gent gran de les vostres comu-
nitats, què significa per a ells ser hospi-
talaris amb Déu i amb els altres. Us farà 
bé escoltar l’experiència dels qui us han 
precedit.

Benvolguts joves, és l’hora de tornar 
a emprendre sense demora el camí de 
les trobades concretes, d’una veritable 
acollida dels que són diferents a nosal-
tres, com va passar entre la jove Maria i 
l’anciana Elisabet. Només així superarem 
les distàncies —entre generacions, entre 
classes socials, entre ètnies i categories 
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de tot tipus— i fins i tot les guerres. Els 
joves són sempre l’esperança d’una nova 
unitat per a la humanitat fragmentada i 
dividida. Però solament si tenen memò-
ria, només si escolten els drames i els 
somnis de la gent gran. «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» 
(Missatge per a la II Jornada mundial dels 
avis i de la gent gran). Cal una aliança 
entre els joves i la gent gran, per a no 
oblidar les lliçons de la història, per a su-
perar les polaritzacions i els extremismes 
d’aquest temps.

Escrivint als efesis, sant Pau va anunci-
ar: «Ara, en canvi, viviu en Jesucrist. Ales-
hores éreu lluny, però ara la sang del Crist 
us ha apropat. Ell és la nostra pau. De 
dos pobles n’ha fet un de sol, destruint 
el mur que els separava» (2,13-14). Jesús 
és la resposta de Déu als desafiaments 
de la humanitat a cada època. I aques-
ta resposta, Maria la duia dins quan va 
anar a l’encontre d’Elisabet. El regal més 
gran de Maria a la seva parenta anciana 
va ser dur-li Jesús. Certament, l’ajuda con-
creta també és inestimable. Però res més 
podria haver omplert la casa de Zacaries 
d’una alegria i un significat tan grans com 
la presència de Jesús en el si de la Verge, 
que s’havia convertit en el sagrari del Déu 
viu. En aquesta regió muntanyosa, Jesús, 
només amb la seva presència, sense dir 
cap paraula, va pronunciar el seu primer 
«sermó de la muntanya»: va proclamar 
en silenci la benedicció dels petits i els 
humils que es confien a la misericòrdia 
de Déu.

El meu missatge per a vosaltres, joves, 
el gran missatge del qual és portadora 
l’Església, és Jesús! Sí, Ell mateix, el seu 

amor infinit per cadascú de nosaltres, la 
seva salvació i la nova vida que ens ha 
donat. I Maria és el model de com acollir 
aquest immens do en les nostres vides 
i comunicar-lo als altres, fent-nos alho-
ra portadors de Crist, portadors del seu 
amor compassiu, del seu generós servei 
a la humanitat que pateix.

Tots junts a Lisboa!
Maria era una jove com molts de vos-

altres. Era una de nosaltres. El bisbe To-
nino Bello va escriure sobre ella: «Santa 
Maria, [...] sabem prou bé que vas ser 
destinada a singladures a alta mar, però 
si t’obliguem a navegar a vela propera a 
la costa, no és perquè vulguem reduir-te 
als nivells del nostre petit cabotatge. És 
perquè, veient-te tan a prop de les plat-
ges del nostre desànim, ens pugui salvar 
la consciència que també nosaltres hem 
estat cridats a aventurar-nos, com tu, pels 
oceans de la llibertat» (María, mujer de 
nuestros días, Paulinas, Madrid 1996, 11).

Des de Portugal, com vaig recordar en 
el primer Missatge d’aquesta trilogia, els 
segles xv i xvi, nombrosos joves —molts 
d’ells missioners— se n’anaren cap a ter-
res desconegudes, per a compartir també 
la seva experiència de Jesús amb altres 
pobles i nacions (cf. Missatge de la JMJ 
2020). I a aquesta terra, a principis del 
segle xx, Maria va voler fer una visita es-
pecial, quan des de Fàtima va llançar a 
totes les generacions el poderós i admi-
rable missatge de l’amor de Déu que cri-
da a la conversió, a la veritable llibertat. 
A cadascun i cadascuna de vosaltres us 
renovo la meva calorosa invitació a par-
ticipar en el gran pelegrinatge intercon-
tinental de joves que culminarà en la JMJ 
de Lisboa l’agost de l’any que ve; i us 



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

06
3 0 2 J u l i o l  -  A g o s t  2 0 2 2

  T O R N A R  A  L ’ I N I C I

recordo que el proper 20 de novembre, 
solemnitat de Crist Rei, celebrarem la Jor-
nada Mundial de la Joventut a les Esglé-
sies particulars de tot el món. En aquest 
sentit, el recent document del Dicasteri 
per als Laics, la Família i la Vida —Orien-
tacions pastorals per a la celebració de la 
Jornada Mundial de la Joventut a les Es-
glésies particulars— pot ser de gran aju-
da per a totes les persones que treballen 
a la pastoral juvenil.

Benvolguts joves, somio que a la JMJ 
torneu a experimentar l’alegria de la tro-
bada amb Déu i amb els germans i les 
germanes. Després de llargs períodes de 
distància i aïllament, a Lisboa —amb l’aju-
da de Déu— redescobrirem junts l’alegria 
de l’abraçada fraternal entre els pobles i 
entre les generacions, l’abraçada de la re-
conciliació i la pau, l’abraçada d’una nova 
fraternitat missionera! Que l’Esperit Sant 
encengui en els vostres cors el desig d’ai-
xecar-vos i l’alegria de caminar tots junts, 
en estil sinodal, abandonant les falses 
fronteres. El moment d’aixecar-se és ara! 
Aixequem-nos sense demora! I, com Ma-
ria, portem Jesús dins nostre per comuni-
car-lo a tothom. En aquest bell moment 
de les vostres vides, seguiu endavant, 
no posposeu el que l’Esperit pot fer en 
vosaltres. De tot cor beneeixo els vostres 
somnis i els vostres passos.

Francesc, papa

Presentación de la etapa continental del 
Sínodo sobre la sinodalidad 

El 26 de agosto de 2022, en la Sala 
de prensa del Vaticano, se realizó una 
rueda de prensa de presentación de la 
etapa continental del proceso sinodal 
2021-2023.  La rueda de prensa comenzó 
con una presentación en vídeo del viaje 
sinodal por el mundo. El himno es el ela-
borado por la Conferencia Episcopal de 
las Antillas. Video de la rueda de prensa 
(traducción al español).

https://youtu.be/opIuP8fNVnM
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