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Se’ns ha manifestat, manifestem-lo
5 de gener de 2014
Comencem aquest any les nostres reflexions dominicals a les portes de la solemnitat de
l’Epifania, que és la “manifestació” de Jesús als
pagans en la figura d’aquells tres personatges
arribats de l’Orient llunyà i que ha donat peu a
tan variades celebracions a les nostres comunitats i als nostres carrers. Totes elles amb un
denominador comú molt interessant: una festa
associada a la idea de regal i d’il·lusió compartida per grans i petits. I és que
Jesús ha estat el més gran regal de Déu a la nostra humanitat.
Certament a dia d’avui, les nostres realitats culturals, socials i eclesials
són molt complexes i, de vegades, ambigües, però aquest és el nostre present. I és el temps oportú en el que els cristians som cridats a manifestar
la fe en Jesucrist “llum del món”, intentant promoure una adhesió global a
la seva persona i fent present l’evangeli i la seva força humanitzadora. I no
ho hem de fer només criticant o lamentant-nos, o encara menys de manera
prepotent com els qui han d’ensenyar a uns altres (que sempre i únicament
han d’aprendre), sinó compartint l’experiència d’haver trobat Jesús i tot
allò que aquest fet ha aportat a les nostres vides. Això ens demana superar
l’anèmia del nostre catolicisme i les seves inèrcies, i més davant els grans
interrogants dels nous escenaris.
Hi ha qui ha comparat la nostra situació amb la necessitat de desembussar desguassos: quan als nostres carrers hi ha desguassos embussats, la
pluja forma basses i així roman fins que no descobreix una escletxa per on
circular... Seria bo identificar els possibles embussos en el nostre viure cristià
que estan dificultant la circulació del nostre testimoniatge, la manifestació
lliure i explícita de la nostra fe i de la nostra pertinença eclesial.
Com afirma expressament el Missatge final del Sínode sobre Evangelització (2012), per tal d’evangelitzar cal tenir persones i comunitats
evangelitzades, i fa una crida a la nostra conversió perquè la debilitat dels
deixebles de Jesús pesa sobre la credibilitat de la missió. Conscients del fet
que el Senyor és el guia de la història i que, per tant, el mal no tindrà la
darrera paraula, els bisbes inviten els cristians a vèncer la por amb la fe i a
mirar el món amb serenor i coratge perquè, tot i les seves contradiccions i
reptes, continua essent el món que Déu estima. Per tant, res de pessimisme: la globalització, la secularització i els nous escenaris de la societat, les
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migracions, amb les seves dificultats i sofriments, cal que siguin oportunitat
d’evangelització. Perquè no es tracta de trobar noves estratègies per difondre
l’Evangeli com un producte de mercat, sinó de redescobrir les maneres amb
les quals les persones s’apropen a Jesús.
La nostra esperança és ‘certesa’ fundada sobre la promesa de Déu
que ens assegura que la història s’orienta cap a “cel nou i terra nova” (Apoc
21,1). Aquesta certesa és la que ens ha de cremar per dins i ha de sostenir
el nostre testimoni en l’Església i en el món.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Una segona promoció
12 de gener de 2014
En l’Exhortació apostòlica “EvangeliiGaudium”, el Papa Francesc ens
fa una crida als batejats a viure en un estat permanent de missió recuperant
la frescor original de l’Evangeli, trobant nous camins i mètodes creatius i
no deixant les coses com estan, sinó procurant créixer pastoralment amb
prudència i audàcia.
He trobat especialment brillant un principi que el Bisbe de Roma proclama demanant treballar amb llums llargues: diu que “el temps és superior
a l’espai” i que cal treballar a llarg termini sense obsessionar-se per resultats
immediats. Invita a entregar-se generosament i a no desanimar-se davant
els possibles fracassos o els fruits escassos, perquè la fecunditat és moltes
vegades invisible, inabastable, no sempre pot ser comptabilitzada.
En aquesta mateixa línia, quan a l’Església de Lleida hem fet l’opció de
preparar allò que diem agents de pastoral i animadors de comunitat, tenim
molt present que l’evangelització a la que ens envia Jesús és una carrera
de fons amb un component vocacional que s’ha de traduir en disponibilitat
per a la Missió. Però també cal una formació acurada que possibiliti llegir
la vida des de la fe, ordinàriament proclamada, viscuda i celebrada amb
altres: allò que hem de transmetre de paraula i d’obra és la fe de l’Església.
Per a aquest aprenentatge i experiència en un espai comunitari i amb la
necessària profunditat teològica i pastoral, tenim a Lleida, des de més de
25 anys, l’inestimable servei del nostre Institut de Ciències Religioses (IREL),
un servei que mai no agrairem prou.
6

Com us vaig comunicar el proppassat novembre, hi ha un grup de setze
persones que han fet aquest camí durant un temps i, ara, volem encetar
una segona promoció amb persones que estiguin disposades a revitalitzar
la seva fe i a posar-se al servei dels germans, enviats pel Bisbe. Com diu
el Papa: “si aconsegueixo ajudar una sola persona a viure millor, això ja
justifica l’entrega de la meva vida”.
Confiem que les nostres comunitats parroquials, delegacions o moviments presentin algun dels seus membres, després del corresponent
discerniment compartit.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Donem-los acollida fraterna
19 de gener de 2014
Els immigrants no deixen de ser notícia per molts motius no sempre
fàcils d’objectivar, però per a l’Església són fills i filles de Déu i la consciència
cristiana no ens permet mirar cap a un altre costat ignorant-los i menys amb
l’argument que també els d’aquí en tenim, de problemes.
Pot ser que la intensitat de la immigració hagi minvat en els últims
temps, però sabem que arrancar-se de la família, desarrelar-se de la cultura
pròpia, aprendre una llengua desconeguda, viure amb el sentiment que
molts desconfien de tu, ha de suposar un bon patiment amb conseqüències
difícils de valorar.
Gràcies a Déu són moltes les persones i grups cívics i eclesials sensibles
que brinden als immigrants un tracte digne i humà donant-los ajuda. És de
7
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Cal una bona preparació perquè l’evangelització -diu el Papa Francescimplica un camí de diàleg i col·laboració amb realitats polítiques, socials,
religioses i culturals. Demana evangelitzadors capaços d’obrir-se a l’acció de
l’Esperit i, amb la seva força, anunciar la novetat de l’evangeli amb audàcia,
en veu alta i en tot temps i lloc, i moltes vegades a contracorrent. És clar que
això no s’improvisa sinó que demana formació. Com apunta l’Exhortació
a la que estem fent referència des del principi, es tracta d’evangelitzadors
que preguen i treballen, conscients que la missió que se’ns encomana és
una passió per Jesús i, al mateix temps, una passió pels germans, sobretot
pels més necessitats. En les nostres relacions humanes cal donar raó de la
nostra esperança, però sempre buscant el bé dels altres, la felicitat dels altres.
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justícia reconèixer que la consciència social ha millorat molt a les nostres
terres. Però encara hi ha molts que se’ls miren només amb curiositat, amb
indiferència o amb recel. I he pogut comprovar en les trobades de la Visita
Pastoral que hi ha cristians que també participen dels prejudicis comuns a
la nostra societat.
En la Bíblia podem trobar missatges que ens donen llum i ens han
de fer pensar. Freqüentment els immigrants són associats als orfes i a les
vídues que, aleshores, eren considerats els grups més desprotegits. Invitaria
a llegir alguns fragments del capítol 24 del Deuteronomi, entre els més
significatius. Déu demana al seu poble actituds de justícia i, fins i tot, amor
a l’immigrant (Lev 19,33).
D’altra part, coneixem molt bé les afirmacions de Jesús (Mt 25,31-46)
identificant-se amb els qui tenen fam o set, els malalts, els nus, els presoners... i els forasters (immigrants).
Som, doncs, davant una realitat que també ha tractat moltes vegades
la Doctrina Social de l’Església (cfr. Gaudium et Spes 66, 68) i el Magisteri.
Una realitat certament complexa que no podem deixar de banda i a la que
només bastaria aplicar allò que anomenem misericòrdia i actuar en conseqüència, deixant-nos afectar personalment i identificant-nos amb aquests
germans i la seva problemàtica.
Els immigrants han de trobar entre nosaltres una acollida digna i, si
parlem de les comunitats de l’Església, una nova llar. Necessiten llocs on
trobar-se i els nostres locals parroquials o escolars poden facilitar-los espais
on compartir experiències i donar-se suport mútuament.
Cal obrir-los els nostres grups i celebracions o iniciatives catequètiques
als immigrants cristians. Podem promoure espais de diàleg i pregària amb
els cristians d’altres confessions. I, fins i tot, els immigrants de religió no
cristiana haurien de poder trobar en nosaltres una mà estesa i la necessària
consideració a les seves particularitats.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
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26 de gener de 2014
El diumenge és una de les primeres i més originals institucions cristianes pel fet que el Senyor Jesús va ressuscitar i es va manifestar als seus
«el primer dia de la setmana», com testifiquen els evangelis. Sabem que el
diumenge, dia del Senyor, ha estat des del principi un espai gojós per als
cristians i també que el diumenge, i les festes del calendari cristià, forma
part del patrimoni cultural d’una fe que s’ha encarnat en els pobles de la
nostra geografia europea i arreu del món.
Tanmateix, per a moltes persones, el diumenge és un dia gairebé
justificat només per la necessitat de recuperar energies per a la resta de la
setmana, de descansar d’alguns excessos, de canviar de tasca, d’estar amb
la família o de dedicar-se als seus “hobbys”.
Caldria que els deixebles de Jesús visquéssim els dies festius d’una
manera testimonial, com a espais privilegiats per a expressar la nostra
identitat cristiana i, al mateix temps, manifestant la nostra solidaritat en
Crist amb tots. El diumenge i les festes cristianes posseeixen valors que són
acceptats comunament per la nostra societat pluralista i secularitzada. Han
vingut acompanyant l’existència de les persones i dels pobles, adaptant-se
al cicle vital de la naturalesa i a l’evolució del conjunt de les distintes tasques
que van construint la societat i donen un color particular a la vida. Aquest
aspecte de la nostra cultura, originàriament cristià, no sempre és percebut
i valorat per influència d’un ambient que sembla voler eliminar del teixit
social la referència a Déu i a la transcendència.
Hem de compartir l’alegria de les festes (cfr. Rom 12,15; Lluc 15,6.9)
del calendari cristià que jalonen l’any i que tenen també la capacitat de
donar una resposta a la recerca d’un significat per a l’oci i el temps lliure
que pateix l’home modern. Hem de fer veure que si fem festa no és per
entretenir-nos o matar el temps, sinó que poder viure més de gust i passar-s’ho bé és un do de Déu i com una inclusió de l’eternitat en la vida de
cada dia. Els dies festius són oportunitats de viure i experimentar l’alegria
com una penyora i bestreta de la felicitat plena que només s’aconseguirà
més enllà de les fronteres d’aquest món, quan les lluites donaran pas a la
pau, els recels i els odis a la reconciliació, el dolor al consol i els esforços
dels homes al descans de Déu.
El dia que Joan Baptista, dient “mireu l’anyell de Déu” (Jn 1,36), va
assenyalar la presència de Jesús enmig nostre, va obrir al món un camí
d’esperança que hem de fer més activa entre tots, vivint amb entusiasme i
testimoniant la pròpia fe sense complexes, estimant el món i el temps que
ens han tocat i lluitant per millorar-lo.
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Intentem participar amb goig d’aquesta presència, de manera especial
en l’Eucaristia del diumenge, “el primer dia de la setmana”.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Les paraules ja no cremen
2 de febrer de 2014
He trobat una reflexió que els joves de “Cristianisme i Justícia” van
fer pública a finals de 2012 i he volgut rellegir-la a la llum d’altres reflexions
del Papa Francesc cridant-nos a viure el Goig de l’Evangeli (24-11-2013).
Ells deien: No volem ser una generació perduda! Vivim amb dificultat la
construcció d’un itinerari vital amb sentit a partir d’una vocació discernida.
Sentim la necessitat de trobar vies d’implicació en la recuperació de certs
valors i d’una visió humanitzadora del món. És més, constatem que ja s’estan
donant iniciatives locals, senzilles, de caràcter col·lectiu i transformador que
són anticipacions d’un futur que està per venir. Des d’aquí volem fer una
crida a l’esperança, a l’alegria (que hauria de ser tan pròpia dels qui ens
diem cristians) i a caminar cap a nous horitzons…
Efectivament, no som una generació perduda: el successor de Pere
ens crida a voler compartir la passió per Jesús i pels germans, superant
la tristesa individualista dels qui es tanquen en els propis interessos sense
deixar espai per als altres. Serà la manera de sentir renéixer l’alegria que
ens fa bategar el cor d’entusiasme per fer el bé.
Però cal que cada batejat renovi el trobament personal amb Jesucrist
o, almenys, prengui la decisió de deixar-se trobar per Ell, d’intentar-ho
cada dia sense parar. La societat tecnològica ha aconseguit multiplicar les
ocasiones de plaer, però troba molt difícil engendrar l’alegria. Per això cal
beure de debò en la font de l’amor sempre més gran de Déu que se’ns va
manifestar en Jesucrist.
La proposta cristiana mai no envelleix encara que travessi èpoques
fosques i febleses eclesials. Si els joves de Cristianisme i Justícia ens deien, fa
catorze mesos, que la polarització ideològica feia el diàleg cada vegada més
difícil i la cerca de consensos una quimera; que la cultura líquida dominant
(Bauman) ha tornat asèptic el llenguatge habitual, fent que les paraules ja no
cremin perquè allò essencial ha perdut consistència i tot se’ns escapa entre
els dits; ara, el bisbe de Roma ens anima a tornar a la font i a recuperar la
10

Per això, qui vulgui viure amb dignitat i plenitud no té millor camí que
reconèixer l’altre i buscar el seu bé. La vida s’acreix donant-la i es debilita
en l’aïllament i la comoditat. Quan l’Església convoca a la tasca evangelitzadora, no fa més que indicar als cristians aquest veritable dinamisme de la
realització personal: que la nostra vida s’obté i madura a mesura que hom
l’ofereix per donar vida als altres.
Per Pentecosta, l’Esperit fa sortir de si mateixos als Apòstols i els infon
la força per anunciar la novetat de l’Evangeli amb audàcia i fins i tot a contracorrent. Invoquem-lo avui, ben recolzats en la pregària, sense la qual tota
acció corre el risc de quedar-se buida i l’anunci finalment mancat d’ànima.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Un món nou, projecte comú
9 de febrer de 2014
Mans Unides ens torna a posar davant els ulls una realitat que coneixem
prou bé i en la que hem de seguir sentint-nos implicats: la fam al nostre món
és més que evident i ens ha de preocupar aquesta realitat que, en alguns
països, va fent-se crònica i deshumanitzadora.
La campanya 2014 ens crida a fer “un món nou”, afegint-hi “projecte
comú”, una especificació que pot resultar molt familiar en la nostra Església
Diocesana que està procurant anunciar l’evangeli i servir els germans tenint com a referent permanent el lema “entre tots i per al bé de tothom”:
projecte comú, complementarietat i treball en xarxa. És una bona manera
de contribuir a fer passar el nostre món de condicions menys humanes a
condicions més humanes, per a cadascú i per a tothom (cfr. Populorum
Progressio 20-21). Amb aquestes paraules tan precises concretava Pau VI
allò que ell anomenava el veritable desenvolupament i per al qual, deia, no
basten persones tècniques, ens calen també pensadors de reflexió profunda
que busquen un humanisme nou, que permeti a l’home modern trobar-se a
si mateix, assumint els valors superiors de l’amor, de l’amistat, de la pregària
i de la contemplació.
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frescor original de l’Evangeli, per tal que brollin nous camins, mètodes creatius, altres formes d’expressió, signes més eloqüents i paraules carregades
de renovat significat per al món actual.
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És evident que, encara avui, cal contribuir més i més a la promoció
del bé comú i al desenvolupament de condicions de vida més humanes on
tothom senti respectada la seva dignitat i pugui gaudir d’allò necessari, material i moralment parlant. I cal seguir denunciant com a menys humanes
aquelles condicions de vida que priven a les persones dels mínims per a
poder viure amb una certa dignitat, també material i moral. Això ens demana
també lluitar contra les causes que ho impedeixen: l’egoisme de persones
i estructures abusives i injustes.
Hi ha, a més, una qüestió que fa augmentar la injustícia en les relacions:
establir la competitivitat com a norma de progrés i de creixement.
Si la força que mou l’actuació és, sobretot, la competitivitat i el profit,
no pot haver món nou ni projecte comú. Perquè són plantejaments que
ens impediran sempre ser solidaris de debò i ens fan mirar l’altre –persona,
poble o país– com quelcom de qui es pot treure partit, del qui hom pot
aprofitar-se’n. Les persones passen així a ser considerades, preferentment,
instruments per aconseguir alguna cosa. D’aquí a l’explotació de la gent hi
ha una passa molt curta: la convivència s’establirà sobre relacions de força
i de poder, i els més dèbils sempre estaran condemnats a perdre, i augmentaran els exclosos. Així desapareix la lògica de la gratuïtat en favor de
l’oportunisme i el consum. És allò contrari a l’humanisme integral perquè
s’estimula l’individualisme i no el sentit de comunitat i fraternitat que és allò
que fa considerar tothom com a subjecte de drets (i deures) amb la mateixa
dignitat. Tots cridats per Déu –com tu i jo– a participar del banquet de la
vida. És clar que també per això caldrà despertar la consciència religiosa
de persones i pobles.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Poble de Déu, Església que avança
16 de febrer de 2014
Així com en altre temps Israel peregrinava pel desert, ara els seguidors de Jesús hem de tenir molt clar que no és un eufemisme parlar d’una
“Església en marxa”, és quelcom constitutiu de la pròpia identitat. Això
ens demana acceptar el devenir com una dimensió pròpia i essencial. Som
sempre en camí vers la ciutat futura.
12

Tanmateix aquesta provisionalitat constitutiva mai no s’ha de veure
com una fuga del món sinó, ben al contrari, com quelcom que ha de fer
més vives les responsabilitats i que ha d’estimular en nosaltres, cristians, una
gran sol·licitud per al treball present i, encara més, sabent que condiciona
la nostra pròpia salvació eterna (cfr. Gaudium et Spes 21 y 43). L’Església
(i tots els seus membres) es troba “en el món” i no ha estat treta fora de la
seva pròpia realitat humana.
Precisament aquesta mateixa historicitat és la que ens imposa viure
en un règim de vels, d’obscuritat, de distàncies, d’aprenentatge, d’etapes
intermèdies, de demora, de progressivitat, de camins a recórrer. És la
condició pròpia de tot allò temporal i, en el cas de l’Església, és el propi
d’un Poble portador de Déu, que ha de difondre i fer visible el seu Misteri a
través del temps com una mediació o “poble sacramental”. Per això també
la necessitat de la seva “visibilitat” institucional, limitada i imperfecta, signe i
vel al mateix temps, funcional però necessària (cfr. Lumen Gentium 9 i 48).
Animo tots els batejats a seguir caminant com a peregrins que saben
que encara no han arribat a la meta i, per això, de cap manera ens podem
instal·lar en idees o pràctiques religioses inamovibles, actituds inflexibles i
formes de vida que no admeten revisió o posada en crisi. Un cristià o un
grup que creu en Jesús s’ha de qüestionar de manera permanent ja que,
per voluntat de Jesús, forma part d’“un Poble en camí”, en marxa cap a
la plenitud. Un poble de pecadors, de peregrins que ja se saben regenerats
per la Mort i Resurrecció del Senyor, tot i que encara no han arribat a
l’etapa definitiva.
El Papa Francesc no cessa d’insistir, amb gestos i paraules, en la necessitat de què tots i cada un dels membres de l’Església, i totes les nostres
estructures i institucions, adoptem una actitud de discerniment i conversió
permanent. Això implicarà, en la vida i en la missió de l’Església, una presa
de posició clara, precisa i inequívoca, sobre la preeminència absoluta dels
valors evangèlics.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
13
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Del fet que l’Església sigui “peregrina”, el Concili Vaticà II dedueix
que és “imperfecta”, que ha de prendre consciència de la seva relativitat
en molts aspectes –atès que únicament el Senyor és “Absolut”–, i que cal
viure en contínua renovació, en recerca permanent i en actitud d’“escolta”
de l’Esperit i de les seves exigències cada dia (cfr Lumen Gentium 2 i 39).
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Educar acompanyant
23 de febrer de 2014
Els 50 anys de l’experiència educativa de l’Esplai Epis em dóna ocasió
per a reflexionar sobre alguns aspectes de la difícil tasca d’educar, sense
oblidar que els primers agents de l’educació d’un fill són els seus pares i
fent una crida a la necessària articulació amb totes les instàncies educatives.
Cal sempre una complementarietat entre els pares i els educadors d’un
moviment, d’una escola o d’una parròquia. L’educació és multiforme i les
tasques educatives són un àmbit on la creativitat és incessant i hi ha molts
papers a desenvolupar.
Sense voler simplificar podríem dir que tota acció educativa, per la
seva naturalesa, té com a primer objectiu fer créixer en la llibertat i en la
responsabilitat. Són indispensables perquè les persones puguin assumir les
seves tasques en la societat.
Educar, a més, suposa també transmetre alguns valors fonamentals:
una justa llibertat davant les coses, respecte per l’altre, sentit de la justícia,
capacitat d’acolliment, diàleg, disponibilitat desinteressada, servei generós,
solidaritat... Per sí mateixos, aquests valors contribueixen a desenvolupar
persones vertaderes, justes, generoses, fortes i bones. I més si tenen com
a fonament l’amor, valor generador de la resta de valors (tot i que amb la
paraula amor arribem a designar realitats molt dispars i, de vegades, més
que discutibles). Aniria bé reflexionar a fons sobre 1Corintis 13, que defineix
perfectament les qualitats d’un amor veritable: “és pacient, és bondadós;
no té enveja, no és altiu ni orgullós, no és groller ni egoista, no s’irrita ni
es venja; no s’alegra de la mentida, sinó que troba el goig en la veritat; tot
ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta”.
Però hi ha un particular a tenir en compte en l’educació: en l’etapa
d’infància i adolescència, tots necessitem referents fixes i estables que ens
puguin orientar. Això s’ha de traduir per part de l’educador en l’exercici
respectuós, ferm i confiat, de l’autoritat, practicat com un servei amorós
sempre amb el diàleg necessari i acompanyat del testimoniatge del propi
exemple, que és allò que el fa creïble. Avui es parla molt de l’educació en
valors, però aquesta és totalment inútil sense models a imitar. No podem
pretendre inculcar en els altres una escala de valors que no sigui present en
la pròpia vida (cosa especialment important per als pares i mares). Això ens
porta directament al problema de la coherència i de la humilitat: coherència
entre allò que diem i allò que fem, i humilitat per a reconèixer els nostres
propis errors i començar de bell nou.
Convindrà, doncs, reflexionar primer sobre les nostres actituds abans
de posar en solfa les d’aquells que acompanyem en la nostra acció educa14

Caldrà saber conjugar amor i llibertat amb responsabilitat, límits i no
permissivitat. Amb raó s’ha dit sempre que educar és un art.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Anem a trobar-nos amb Pere
2 de març de 2014
A més d’algunes trobades amb el Papa que els bisbes tenim ocasió de
viure per diferents motius, n’hi ha una de més oficial i sistemàtica que hem
d’acomplir periòdicament amb aquell que ha rebut del Senyor l’encàrrec i
la capacitat de confirmar als seus germans (Lc 22,32). Oficialment es diu
“Visita ad limina apostolorum” (al llindar dels apòstols) i en ella presentem la
situació de les nostres Esglésies diocesanes, mantenint un valuós intercanvi
sobre la preocupació per la vitalitat de l’Església, els reptes i dificultats, les
inquietuds i esperances de la nostra acció pastoral. És una bona manera
d’enfortir els vincles estretíssims que ens uneixen amb la Seu Apostòlica.
El bisbe de Roma, successor de l’apòstol Pere, és el Pastor universal, principi i fonament visible de la comunió i de la unitat de l’Església i
el Papa Francesc ho està complint d’una manera admirable, exercint la
caritat pastoral i guiant el Poble de Déu. De fet, molts ho estan valorant,
inclosos no creients, i aprecien l’autoritat moral i el servei impagable que
el Papa presta al món defensant els drets humans, la dignitat de la persona
i la causa de la pau.
Moltes coses han canviat en l’àmbit social, econòmic i també religiós,
donant pas a maneres de pensar i viure que ens afecten a tots i que a tots
ens interessa il·luminar evangèlicament. Els bisbes, atenent als problemes
i expectatives de les nostres comunitats davant aquestes noves situacions,
ens sentim interpel·lats a procurar acompanyar els germans amb iniciatives
pastorals adients. Cal ajudar-nos els uns als altres a encertar i, en aquesta
tasca, comptem de manera especial amb la guia del Papa, Cap del Col·legi
apostòlic.
El Concili Vaticà II (1962-65) ens va dir de moltes maneres que viure
la fe en les promeses de Déu i viure la caritat ens porta a comprometre’ns
en la construcció de un món digne de l’home (GS 34.38-40.43). I, després,
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dora. Allò que sigui realment important per a nosaltres, ho serà també per
a ells, encara que momentàniament no ens ho sembli.
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el Concili Provincial Tarraconense (1995) demanava revitalitzar la comunitat cristiana en la perspectiva de la missió ajudant a refer l’experiència de
Déu. En fidelitat a aquests plantejaments, la nostra Diòcesi ha volgut anar
traduint-los pastoralment amb iniciatives dirigides a: la revitalització de les
comunitats cristianes prioritzant la comunió eclesial (entre tots) i establint
ponts de diàleg amb la societat (per al bé de tothom); prestant una particular
atenció a la religiositat popular i oferint possibilitats de formació als batejats
i als agents de pastoral amb especial profunditat (IREL).
Tot això i més ho presentaré al Papa Francesc en nom i representació
vostra aquests primers dies del mes de març, gaudint una vegada més de la
proximitat del Successor de Pere, sentint-nos confirmats en la fe, enfortits en
la comunió eclesial, impulsats a un nou i més vigorós compromís apostòlic,
i cridats a revifar les nostres arrels cristianes.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Un servei educatiu per al bé de la persona
9 de març de 2014
La meva reflexió avui va dirigida als pares i mares i a la seva important tasca de triar col·legi per al seu fill o filla i decidir si el matriculen o no
en l’assignatura de Religió. Però, aprofitant l’avinentesa, vull també agrair
l’impagable servei de tants mestres i professors que porten cada dia a les
aules la il·lusió d’ajudar a créixer els alumnes en el difícil art de responsabilitzar-se de la pròpia vida i de contribuir al bé de tothom. En les meves
visites pastorals he pogut comprovar-ho amb goig.
Estic segur que pares i mares, al moment d’elegir, tindreu en compte
el bon nivell científic i tècnic del Centre i també si el seu projecte educatiu
inclou clarament el propòsit de fer emergir en els vostres fills la capacitat
de discernir allò que dóna sentit a la seva vida: la convicció que la persona
ha de ser respectada sempre i mai no és un mitjà per a res; que el respecte
i la cooperació amb la diversitat és una qualitat; que la pau i el diàleg és el
camí per a conviure i progressar amb equitat; que la justícia i la veritat són
un bé comú; que la corrupció i l’abús del més feble danya les persones i
són una ofensa greu...
Els cristians sabem que aquests són valors derivats de la comprensió del
missatge religiós i moral de la persona, la paraula i la vida de Jesús. Per això
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La classe de Religió Catòlica dóna a conèixer també la persona de Jesucrist com aquell qui ha realitzat plenament la vocació humana, proposant-lo
com el referent en qui emmirallar-se per a configurar la visió de la vida, de
les relacions, del futur i dels valors per tal d’aconseguir ésser persona més
feliç i ciutadà més lliure i responsable.
Animo, doncs, les mares i pares a reflexionar l’elecció de centre
educatiu per al vostre fill o filla, així com sobre la seva matriculació en l’assignatura de Religió. És un moment significatiu per a contribuir a dotar els
vostres fills d’un patrimoni humà i d’esperança, i també al desenvolupament
de la societat.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe.
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Déu segueix esperant respostes
16 de març de 2014
En celebrar el dia del seminari, recordo alguns joves que m’han dit
sentir-se atrets al sacerdoci ministerial. Hi ha qui ha decidit donar el pas i
d’altres que no s’han atrevit a dir ni sí ni no: diuen que no ho descarten.
Això pot semblar senyal de prudència però, de fet, és reflex de la indecisió
i inseguretat que acompanya a tantes persones. La nostra és una cultura
que ens fa fugir de compromisos, sobretot si són de per vida.
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us proposo que considereu l’assignatura de Religió i Moral Catòlica com allò
que és: un servei educatiu per al bé de la persona i, en conseqüència, un bé
per a tothom. És una autèntica plataforma de diàleg sistemàtic entre la fe
i la cultura, entre la raó científica i la raó espiritual i religiosa, que il·lumina
les relacions humanes, coopera a afavorir la reflexió, a adquirir criteris
fonamentats i raonats que disposin l’alumne a actuar segons els valors, a
descobrir l’horitzó del sentit que té la vida i a implicar-se amb els altres.
És, a més, un servei a les famílies que voleu que els vostres fills aprenguin
aquells llenguatges, símbols i continguts religiosos que impregnen totalment
la vida i la cultura del nostre país en molts nivells. Inclòs en l’àmbit més
profund del sentit de la vida, de la concepció de la persona humana i de la
societat, dels drets humans, de la idea de treball, de progrés, de llibertat,
de compromís, d’economia, de creació artística... hi ha coses que no es
poden entendre bé sense tenir en compte l’aportació fonamental de la fe
cristiana, com il·lustren historiadors i sociòlegs.
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Una de les respostes més curioses que he trobat ha estat aquella de “jo
tinc altres projectes”. Algú pot qualificar-ho com una demostració de llibertat
però manifesta un plantejament equivocat perquè, en tema de vocacions
d’especial consagració, allò que compta és “quin projecte pot tenir Déu
sobre mi” i no tant el meu possible projecte. Tu i jo som subjectes lliures
per a decidir sí o no, però sempre com una resposta gratuïta a la crida que
Déu posa davant la nostra consciència, valent-se de diferents circumstàncies.
El Papa Francesc ho explicava així el proppassat juliol: “es tracta d’escoltar Jesús que ens diu, no necessàriament amb paraules, ‘Tu ets important
per a mi, et vull, compto amb tu’. Comprendre això és el secret de la nostra
alegria. Convertir-se en capellà no és abans de res una elecció nostra. No
em fio del jove que diu: He triat aquest camí. No m’agrada això! Més bé
és la resposta a una crida i a una crida d’amor. Sento alguna cosa dins que
m’inquieta, i jo responc sí. El Senyor ens fa sentir aquest amor a través de
nombrosos signes que podem llegir en la nostra vida, a través de nombroses persones que posa en el nostre camí. Es tracta de no tancar-se, sinó
d’obrir-se i lliurar-se a testimoniar el seu Evangeli en el servei a l’Església”.
Naturalment també cal una formació acurada i per això són els anys
de Seminari. Cal una formació equilibrada: humana, espiritual, intel·lectual
i pastoral o apostòlica. És aquesta última la que demana que la formació
es realitzi amb una certa experiència de vida comunitària. El Papa arriba a
dir: és millor el pitjor seminari que cap seminari.
I a l’Evangeli trobem també una recomanació de Jesús a tenir en compte: “La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a
l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors” (Lc 10,2). Aquests segadors
no són triats mitjançant “càstings”, campanyes publicitàries o maratons de
generositat. És Déu qui tria i envia en missió. Per això és important la pregària vocacional en les nostres comunitats i la vida de pregària d’aquell que
se sent cridat al sacerdoci ministerial. El camp a conrear és del Senyor, no
és nostre, i això demana relació constant amb Ell per assegurar la fidelitat
al “seu” projecte.
Demanem que aquells que senten la crida tinguin el coratge necessari
per a dir sí, com Maria de Natzaret, i prenguin les decisions definitives amb
llibertat i sense por. El Senyor coneix prou bé les nostres limitacions i també
la nostra generositat. Deixem-lo fer i Ell actuarà.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
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23 de març de 2014
Tots hem viscut diferents etapes (unes més pacífiques i d’altres una
mica més problemàtiques) en les que s’han anat succeint noves conviccions i esperances, canvis que ens han fet, i ens fan encara, revisar coses
i replantejar-ne d’altres. El temps de Quaresma és bona oportunitat
per repassar i renovar el nostre trobament personal amb Jesucrist. En
qualsevol lloc i situació en què ens trobem, la Quaresma “és un bon
moment per dir-li: Senyor, m’he deixat enganyar, de mil maneres vaig
escapar del vostre amor, però aquí estic una altra vegada per renovar la
meva aliança amb vós. Us necessito. Rescateu-me novament, Senyor,
accepteu-me un cop més entre els vostres braços redemptors. No fugim
de la resurrecció de Jesús, no ens declarem mai morts, passi el que passi.
Que res no pugui més que la seva vida que ens llança cap endavant!”
(cfr Evangelii Gaudium, 3).
Ens ha tocat viure un temps i en un món bastant complex i els membres de l’Església hem d’enfrontar experiències de poca valoració o de
marginació social, però no podem sucumbir a les corrents excessivament
negatives ni sublimar els nostres conflictes, fent-nos els màrtirs. La nostra
vida cristiana i el nostre testimoniatge comporten passió i glòria i, malgrat
tot, sabem que “l’aportació de l’Església en el món actual és enorme. I
el nostre dolor i la nostra vergonya pels pecats d’alguns membres de
l’Església, i pels propis, no han de fer oblidar quants cristians donen la
vida per amor, ajudant a viure i tractant de comunicar valors en ambients
hostils, i lliurant-se de moltes altres maneres i mostrant així aquest immens
amor a la humanitat que ens ha inspirat el Déu fet home” (cfr Evangelii
Gaudium, 76).
Cal, doncs, que procurem viure el tresor de la fe i de la nostra pertinència a l’Església amb realisme i amb els peus a terra, enmig de claredat
i d’ombres, de goig interior i dificultats exteriors però renovant la nostra
confiança en Aquell que ens ha cridat a una col·laboració activa. Tenim
la certesa que les nostres capacitats, unides al poder de l’Esperit Sant que
habita en cadascú de nosaltres des del dia del baptisme, ens permeten donar
una resposta cada dia més adient al projecte de Déu. La nostra debilitat
compta sempre amb la seva fidelitat que mai no defrauda. Com diu sant
Pau: “sabent que la misericòrdia de Déu ens ha confiat aquest servei, no
ens acovardim. Portem aquest tresor en gerres de terrissa, perquè quedi
ben clar que aquest poder incomparable ve de Déu, i no pas de nosaltres.
Ens veiem oprimits pertot arreu, però no esclafats; sense camins a seguir,
però no sense sortida” (2Cor 4,1.7-8).
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Preparant-nos per a la Pasqua

Diòcesi

Que el compromís de caminar en la fe i de comportar-nos d’una manera
coherent amb l’Evangeli ens acompanyi en aquest temps de Quaresma fent
un bon camí cap a la Pasqua.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Un camí per acollir la paraula
30 de març de 2014
Un dels dos objectius prioritaris que ens vàrem marcar per aquest curs
va ser “Donar prioritat a la lectura creient de la Bíblia per revitalitzar la fe”
i una manera d’aprofundir la Paraula de Déu és l’anomenada lectio divina
que, com molts ja sabeu, és un itinerari en quatre etapes: lectio, meditatio,
oratio i contemplatio. Aquest temps litúrgic pot ser un bon moment per
a practicar-la.
Primer llegim un passatge de la Bíblia vàries vegades, i ens preguntem
“Què diu el text en si mateix?”. Cal llegir de manera atenta i respectuosa,
aturant-se i reposant sobre el text; volent descobrir el missatge de fe, el camí
que està invitant a fer. Tant de bo la lectura personal es pogués complementar amb la comunitària, sumant-hi els diferents carismes i sensibilitats
per a descobrir amb més plenitud la riquesa del missatge.
Després ve la meditació d’allò que hem llegit, creant recolliment en el
nostre interior, posant-se a l’escolta com Samuel (1S 3,10) i preguntant-nos
davant el mirall de la Paraula: Què em diu aquest text? D’aquesta manera
interioritzem i aprofundim en la pròpia vida, deixant-nos interpel·lar per
la Paraula i buscant descobrir el missatge del text per a la nostra situació
personal, comunitària i social. Perquè nosaltres no llegim la Bíblia per a
saber més coses sobre ella o per curiositat sinó per a entendre la nostra
vida. En les seves pàgines no hi ha receptes, sinó pistes fonamentals per a
orientar la nostra existència i això demana una mirada penetrant sobre les
coses que ens passen a nosaltres i a la gent que ens envolta. Jesús ressuscitat segueix fent-se present en el camí de la vida, en les Escriptures, en la
fracció del pa i en la comunitat.
El tercer pas és l’oració, adreçant-nos explícitament al Déu que ens
ha parlat. La pregunta és: Aquest text què em fa dir-li a Déu? Responem
amb la súplica, l’acció de gràcies, la lloança… completant així el diàleg que
Ell mateix comença. Perquè escoltem a Déu quan llegim la seva Paraula i
20

Arribem així a la contemplació activa, deixant-se afectar en el nostre
interior per la presència de Crist, i preguntant-nos “Què cal fer ara per
realitzar aquesta Paraula en la vida de cada dia?”. La lectura de la Bíblia és
una lectura compromesa, té com a meta la vida, la nostra i la dels altres.
Al descobrir el seu missatge deixant-nos interpel·lar, la Paraula de Déu ens
dóna un impuls per a la vida i ens obre un camí de conversió. Déu se’ns
dóna a conèixer amb l’experiència del cor. Contemplem, doncs, amb serenor el seu misteri.
La lectio divina és una trobada amb la Paraula en quatre etapes viscudes amb l’esperit del Salmista: “La vostra paraula fa llum als meus passos,
és la claror que m’il·lumina el camí” (Salm 119 [118], v.105).
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
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li parlem quan li dirigim la nostra oració presentant-li la pròpia disposició,
per tal que vulgui transformar els nostres pensaments i les nostres accions.
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Confirmacions
Durant aquest trimestre, el Sr. Bisbe, Mons. Joan Piris,
ha conferit el sagrament de la Confirmació
als joves que s’esmenten a continuació:
nois

noies

Febrer

15

P. Sant Salvador.......................................2

1

Febrer

16

Puigverd de Lleida.....................................9

3

Febrer

22

P. Sant Ignasi..........................................15	14.

14

Febrer

28

P. Sant Martí............................................4

6
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Consell Presbiteral
Sessió del dia 9 de desembre de 2013
Hi són presents tots els consellers. Modera la sessió Mn. Daniel Gómez.
S’aprova l’acta de la sessió anterior de 7 d’octubre de 2013, amb una
esmena que presenta Mn. Pardell, puntualitzant millor el text.
Tema primer: Pressupost diocesà per l’exercici 2014. Mn. Xavier
Jauset, ecònom diocesà.
Mn. Jauset, explica que els pressupostos diocesans per a l’exercici
2014 ja han estat aprovats pel Consell Diocesà d’assumptes econòmics.
Mn. Jauset desglossa detalladament els pressupostos, per a la informació
dels membres del Consell Presbiteral.
Respecte a la retribució dels preveres enguany serà de 943 € en 14
pagues.
Els consellers es mostren favorables als pressupostos, en una
votació amb tres vots en contra.
Informacions i reflexió comuna:
a) Davant la complexitat de la nostra pastoral a les comunitats...
Advent, com preparem aquest moment?
Un conseller explica que el sentit d’aquest punt seria veure com som
cova de Betlem per preparar la vinguda de Crist a les nostres comunitats.
El Sr. Bisbe recorda com el papa Francesc està insistint en què els
germans es respectin i no es critiquin. Ell, personalment, va iniciar l’advent
amb la jornada de portes obertes a la cúria i pisos del seminari, fent així la
realitat diocesana de camí cap a Betlem.
Un conseller, explica que seria bo que tinguéssim una major disposició
interior sobretot en les obres de caritat, en aquest Advent. La nostra disponibilitat també entra en reflexió en aquest temps d’Advent.
Un conseller, explica que a la Pastoral de la Salut també intenten donar
esperança especialment als malalts en aquest temps d’advent, a traves de fulls
amb un missatge, ambientació de la capella... També intenten sensibilitzar
als nens de col·legis, sobre els malalts que passaran el Nadal a l’hospital.
Un conseller, parla de l’esforç personal en aquest temps de parlar
positivament dels altres.
Un conseller, ja es fan signes diocesans molt importants i la gent s’adona d’ells, com els pisos, la fira del voluntariat, el sínode sobre la família. En
tot cas cal seguir militant sobre aquests signes presents.
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b) Treball conjunt dels Arxiprestos i les Àrees de Cooperació.
Quins passos anem donat i com ens ajuda?
Mn. Josep A. Jové, explica la darrera reunió entre arxiprestos i caps
d’àrea. Al febrer hi ha programada una altra reunió per veure necessitats
fonamentals que trobem a les nostres comunitats, intentant canviar la idea
de què cada parròquia tingui tots els serveis.
Sr. Bisbe, vol saber si realment s’estan donant casos pràctics sobre tot
això, sobre necessitats de cada parròquia, o si tot es una mica hipotètic.
Un conseller, afirma que s’està als inicis en aquest tipus de procés i
aviat això donarà fruit. S’està mirant que és el que tenim, que oferim i que
necessitem, que podem compartir...
Mn. Joan Jové, destaca que s’està fent una ànima comuna de la reunió
d’arxiprestos i àrees.
c) Sínode de Bisbes: Els desafiaments pastorals sobre la família,
en el context de l’Evangelització.
Sr. Bisbe, el sínode aquest és extraordinari i per tant només assistiran
els presidents de les conferències episcopals. Hi ha una consulta als episcopats i d’aquí es fa arribar a les parròquies i comunitats. Cada bisbe escull
la manera de fer-ho a la seva Diòcesi.
Cada bisbat elaborarà una síntesi de les respostes rebudes, que enviarà
a la Conferència Episcopal. La consulta, el fet de fer-la, és una novetat i és
important que ho hagin plantejat així. Són moltes les preguntes i algunes
són difícils i per això cada comunitat ha de decidir a quines respon.
Mn. Ramon Prat, ha d’haver-hi una pedagogia en la manera de presentar les preguntes i que tothom pugui contestar lliurement però amb una
mirada creient, per evitar que es generin desencisos.
c) Casa Sacerdotal de Lleida: treball que s’està realitzant per al
bé comú.
El Sr. Bisbe explica que l’equip de responsables es reuneix periòdicament. Aquestes reunions són positives, es van encaixant les missions de
cadascú i el paper de cada competència.
La comunitat de religioses ha de deixar el seu servei a la Casa per
l’envelliment de les pròpies germanes i la manca de vocacions que fa que
no pugin continuar.
El Sr. Bisbe està buscant una altra comunitat de religioses que les
puguin reemplaçar en aquesta tasca.
Essent les 14 hores i sense cap altre assumpte a tractar, el Sr.
Bisbe va agrair el treball fet i clogué la sessió amb una pregària.
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Nomenaments
Gener
Dia 25
Sr. Josep Antoni de la Fuente Vilches, Secretari general de Càritas
Diocesana i membre del Consell Diocesà de Càritas de Lleida.
Sra. Mª Teresa Betriu Miquel, Sra. Adelina Gay Solana i Sra. Mª
Carmen Blanch Llagostera, representants de les Càritas parroquials al
Consell Diocesà de Càritas de Lleida
Sra. Montserrat Claveria Quintillà, Sra. Montserrat Calvet Farreres i Sra. Mª Carmen Cancho Victorio, representants - responsables
de programa de Càritas de Lleida
Febrer
Dia 6
Mn. Xavier Navarro Llesta, Rector de la Unitat Pastoral 16 (Àger
i la seva Vall).
Dia 19
Mn. Víctor Manuel Espinosa Oller, membre del Col·legi de Consultors, per un període de cinc anys.
Mn. Gerard Soler Quintillà, Consiliari dels Grups d’Amistat i Oració
Sr. Laureano Sánchez Castillo, membre del Consell de Pastoral
Diocesà.
Març
Dia 21
P. Ignasi Salat Suñé, s.j., Administrador Parroquial de la Parròquia
Mare de Déu del Roser, de Gimenells.
El Sr. Bisbe ha cessat de la cura pastoral de la Parròquia al Sr. Francisco
Torres Pascual, atès la renúncia dels càrrecs pastorals de Mn. Josep Maria
Novell Encinar, que passa a situació d’Emèrit.
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Necrològica
Mn. Luís Martínez Bello
Mn. Luís Martínez Bello, fill de: Ignacio i de Modesta, va néixer a Sena
(Osca), el dia 22 de desembre de 1931.
Va cursà els seus estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida entre els
anys 1946 i 1958 i fou ordenat prevere al servei de la nostra Diòcesi l’any
1958 per Mons. Aurelio del Pino Gómez.
Va desenvolupà el seu ministeri pastoral a les parròquies de Monzón,
Puebla de Fantova, Benavente de Aragón, Erdao, Bafalluy, Santalecina,
Estiche, Altorricon, Algayón, Pomar de Cinca, Conchel, Zaidín, Baldellou,
Casserras del Castillo, Estaña, Estopiñan, Benabarre, Litera, Luzas, Tolva,
Antenza, totes elles, actualment, del Bisbat de Barbastro Monzón.
L’any 1994 fou nomenat rector de la parròquia Mare de Déu del Roser,
a Gimenells, càrrec pastoral que va ocupà fins l’any 2001 en què es jubilà
i va anar a viure a la Casa Sacerdotal de Lleida.
Va morí el dia 23 de febrer de 2014, i ja descansa en la pau del Senyor.
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Avisos, facultats i prescripcions
per a l’any 2014
I. Sagraments
Baptisme
“El lloc propi de la celebració dels sagraments és aquell en el qual
l’Església es fa visible i s’edifica com a tal a nivell local, això és l’església
catedral i l’església parroquial. És per això que aquestes esglésies tenen
necessàriament font baptismal. En aquests espais, solemnement dedicats
al Senyor i que palesen manifestament la funció maternal de l’Església,
és on s’ha de celebrar el baptisme i, sense el permís explícit de l’Ordinari
del lloc, no s’ha de fer en altres esglésies o oratoris, de per si mateixos
no orientats a tal finalitat i tampoc a les clíniques o en cases particulars”
(Directori de Pastoral Sacramental, primera part, Els sagraments de la
iniciació cristiana, Baptisme. Conferència Episcopal Tarraconense, 2000,
n. 56; en endavant: DPS).
“Ara bé, l’Ordinari del lloc, escoltat el parer del rector i per atendre les
necessitats dels fidels, pot permetre o manar que hi hagi una font baptismal
en una altra església o oratori dintre els límits de la parròquia. I és obvi que,
si en cas de necessitat –perill de mort– o per llunyania o altres circumstàncies s’hagués de fer fora de l’esmentada església o oratori,el Baptisme se
celebra en qualsevol lloc, cercant el més adient i digne entre els possibles”.
(DPS, N. 57).“En general, doncs, l’adult s’ha de batejar a la catedral o a
l’església parroquial pròpia i l’infant a la catedral o església parroquial dels
seus pares, és a dir, on tenen el domicili o el quasidomicili. D’altra banda,
haurà de constar l’autorització del rector propi per batejar en una església
parròquia que no sigui la pròpia de l’adult o dels pares de l’infant”. (DPS n.
58). En referència al Baptisme, recordem les “Propostes per a una acció
conjunta a la Diòcesi de Lleida” publicades al fulletó “Suggeriments en
ordre a la Pastoral del Baptisme”. Lleida, setembre 2003.
1. Cal tenir una acollida bondadosa i cordial respecte als pares
que vénen a demanar el Baptisme per als seus fills, però sense amagar
la importància del sagrament i valorar-ne les exigències. (1.1)
2. Dues o tres trobades de preparació amb els pares. (I.3)
3. Fer participar d’alguna manera membres de la comunitat
parroquial, tant en les trobades de preparació com en la celebració
del Baptisme i pastoral post-baptismal. (I.5)
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4. Comunicació al rector de la parròquia pròpia dels pares, quan
se celebri el Baptisme en parròquia diferent (I.6) (A la Cúria, hi ha
impresos ad hoc)
5. Creació d’un grup d’acció de pastoral post-baptismal (parroquial, arxiprestal, diocesà) (3.4)
6. Es demana que s’impliquin en tota aquesta pastoral del Baptisme les Delegacions, especialment la de Catequesi i Litúrgia. (1.5, 3.5)
7. Es prega als rectors que facin arribar a la Cúria qualsevol material que utilitzin per a la pastoral del Baptisme (preparació, celebració,
post-baptisme). Pot ser de profit per a altres parròquies.
Confirmació
“El lloc habitual de la celebració del sagrament de la confirmació és
l’església catedral o l’església parroquial. Per la dimensió de catolicitat que
comporta la gràcia de la Confirmació, que vincula més estretament el batejat a la missió de l’Església, pot ser bo agrupar els candidats de diverses
parròquies en una mateixa celebració, principalment quan els confirmants
de cada parròquia són molt pocs” (DPS. Confirmació, n. 142).
En principi, no es permès de celebrar aquest sagrament a les capelles
o oratoris dels col·legis.
Penitència
Facultat d’oir confessions
El Sr. Bisbe concedeix la facultat d’oir confessions a tots els sacerdots
de la clerecia secular residents en aquesta diòcesi i que la tingueren fins al
moment present. De la mateixa manera, el Sr. Bisbe, concedeix la facultat
d’oir confessions en tot el territori de la diòcesi, als sacerdots membres
d’instituts religiosos o de societats de vida apostòlica que resideixen de
manera habitual en la diòcesi, i tenen rebuda, del superior competent, la
facultat a què es refereix el cànon 969, 2.
Absolució de censures
En el temps de compliment pasqual, tots els sacerdots podran absoldre,
en l’acte de la confessió sagramental, de les censures latae sententiae no
declarades ni reservades a la Seu Apostòlica.
Així mateix, aquesta facultat s’estén a tots els sacerdots que escoltin
confessions durant el temps i en el lloc que es donen missions, cursets de
cristiandat i exercicis espirituals.
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“La confessió individual i íntegra i l’absolució constitueixen l’únic mode
ordinari amb què un fidel conscient de pecat greu es reconcilia amb Déu i
amb l’Església” (cànon 960).
“No pot impartir-se l’absolució a diversos penitents alhora sense una
confessió individual prèvia i amb caràcter general”, si no es donen conjuntament les dues condicions assenyalades al cànon 961: imminent perill de
mort i necessitat greu.
La reunió de grans masses de fidels per a celebracions penitencials no
justifica per ella mateixa l’absolució col·lectiva.
Correspon sols al Bisbe diocesà d’establir si hi concorren les condicions
requerides al cànon 961. El qui ha rebut vàlidament l’absolució general esdevé obligat a fer “una confessió individual”, segons disposa el cànon 962, 1.
Eucaristia
Facultat de celebrar
a) Tots els sacerdots poden celebrar dues misses el mateix dia, amb
causa justa.
b) Els rectors i responsables de les esglésies tenen facultat per celebrar
tres misses els diumenges i festes de precepte.
c) En virtut de facultats especials, atorgades per Rescripte de la Congregació per al Culte Diví i Disciplinar dels Sagraments, es concedeixen, a
més, les següents autoritzacions:
1. Tots els sacerdots amb responsabilitat parroquial, poden celebrar tres misses, àdhuc els dies feiners, sempre que ho exigeixi una
necessitat pastoral.
2. Els sacerdots que tenen confiades tres o més parròquies, poden
celebrar quatre misses els diumenges i dies de precepte, igualment per
necessitat pastoral.
Els altres sacerdots, per poder fer ús d’aquestes facultats, caldrà
que ho sol·licitin oportunament.
Pel que fa referència a l’aplicació de la segona, tercera i/o quarta
missa, s’ha d’observar el que es determina en l’apartat “estipendis”
d’aquests avisos.
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Temps de celebració de la Missa
En el cànon 931 es determina que la celebració i administració de
l’Eucaristia poden fer-se tots els dies i a qualsevol hora, amb les excepcions
que s’estableixen en els temps litúrgics.
Missa pro populo
Segons el cànon 534,1 del vigent Codi de dret canònic, els rectors
estan obligats a aplicar la missa pel poble tots els diumenges i festes que
siguin de precepte en la diòcesi.
Estipendis
Els sacerdots que celebren dues o més misses en un mateix dia, en virtut
del cànon 951, poden rebre estipendi per la segona, tercera o quarta missa,
aplicant per la intenció del Bisbe diocesà, o per la intenció particular, de tal
manera que donin comptes i lliurin l’estipendi a la Col·lectoria de Misses, a
favor de la Caixa Diocesana de Compensació. L’estipendi actual establert
per la Conferència Episcopal Tarraconense és de 10 euros.
Comunió més d’una vegada al dia
Les disposicions canòniques vigents permeten que, qui ja ha rebut la
Santíssima Eucaristia, pugui rebre-la de nou per segona vegada el mateix
dia, solament dins de la celebració de l’eucaristia en la que participi, salvant
el que prescriu el cànon 921 en cas de Viàtic.
La comunió a les persones en situació irregular
L’Exhortació apostòlica “Familiaris Consortio”, de l’any 1981, en el
seu n. 84, diu: “l’Església reafirma la seva praxi de no admetre a la comunió eucarística als divorciats que es casen una altra vegada, ja que llur estat
i situació de vida contradiuen objectivament la unió d’amor entre Crist i
l’Església, santificada i actualitzada en l’Eucaristia.”
En el cas de catòlics que prefereixen contreure només matrimoni civil,
i difereixen el religiós, “els pastors de l’Església no podran admetre’ls als
sagraments” (Exh. Ap. “Familiaris Consortio”, n. 82).
Tots aquests, així com les parelles que viuen en situació irregular, i de
manera que provoquin escàndol al Poble de Déu, tot i estar exclosos de la
comunió eucarística, s’han de sentir fills estimats de l’Església, i esperonats
a la reconciliació sagramental.
“El Sínode dels Bisbes ha confirmat la praxi de l’Església, fundada
en la Sagrada Escriptura (cf. Mc 10,2-12), de no admetre als sagraments
els divorciats casats de nou, perquè el seu estat i la seva condició de vida
contradiuen objectivament aquesta unió d’amor entre Crist i l’Església que
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Exposició del Santíssim Sagrament
Els cànons 941-943 estableixen les normes sobre l’exposició del
Santíssim Sagrament, tant amb el copó com amb la custòdia. L’exposició
es pot fer de manera habitual a les esglésies i oratoris en els quals està permès de tenir reservada la Santíssima Eucaristia, complint les disposicions
litúrgiques (vegi’s el Ritual de la Sagrada Comunió i del culte a l’Eucaristia
fora de la Missa).
Tanmateix, es recorda:
a) durant l’exposició del Santíssim Sagrament, no es permet la celebració de la Santa Missa a la mateixa nau de l’Església.
b) durant l’exposició, les pregàries, cants i lectures han d’organitzar- se
de manera que els fidels, amb esperit d’oració, lloïn Crist, el Senyor.
Comunió sota les dues espècies
Prèvia una convenient catequesi i segons el prudent criteri dels rectors
i responsables d’esglésies, poden administrar la Sagrada Comunió sota les
dues espècies, en els casos previstos en el número 283 de l’OGMR (Missal
Romà, 3ª edició típica 2002), a saber:
1. Als neòfits adults en la missa que segueix al seu baptisme; als confirmats adults en la missa de la seva confirmació; als batejats que se’ls rep
en comunió amb l’Església.
2. Als contraents en la missa del seu matrimoni.
3. Als diaques en la missa de la seva ordenació.
4. A l’abadessa en la missa de la seva benedicció; a les verges en la
missa de la seva consagració; als qui professen, als pares, familiars i germans
de religió en la missa de la seva primera renovada o perpètua professió
religiosa, en el cas que, en la mateixa missa, emetin o renovin els vots.
5. Als qui són instituïts en algun ministeri, en la missa de la seva
institució; als auxiliars missioners laics, en la missa en què públicament
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se significa i actualitza en l’Eucaristia. Tanmateix, els divorciats tornats a
casar, malgrat la seva situació, continuen pertanyent a l’Església, que els
vetlla amb especial atenció, amb el desig que, en el que puguin, conreïn un
estil de vida cristià mitjançant la participació en la santa Missa, encara que
sense combregar, l’escolta de la paraula de Déu, l’adoració eucarística, la
pregària, la participació en la vida comunitària, el diàleg amb un prevere de
confiança o un director espiritual, el lliurament a obres de caritat i de penitència, i la tasca educativa dels fills.” (Exhortació Apostòlica Sacramentum
Charitatis, de Benet XVI, nº 29)
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reben la seva missió. Així mateix a d’altres, en la missa en què reben
missió eclesiàstica.
6. En l’administració del Viàtic, al malalt i a tots els presents, quan la
missa se celebra a la casa del malalt, segons les normes del dret.
7. Al diaca i al ministre, quan exerceixen la seva funció en la missa.
8. Quan té lloc una concelebració:
a) A tots els qui en la concelebració exerceixen un ministeri litúrgic, i
a tots els alumnes del Seminari que prenguin part en la mateixa.
b) En les seves pròpies esglésies o oratoris, a tots els membres dels
instituts que professen els consells evangèlics o d’altres societats en les que
es consagren a Déu amb vot, entrega o promesa; a més, a tots els qui en
les cases d’aquests instituts i societats hi viuen dia i nit.
9. Als sacerdots que assisteixen a grans celebracions i no poden celebrar o concelebrar.
10. A tots els qui en una tanda d’exercicis espirituals tenen una missa
especial durant aquests mateixos exercicis i participen activament en ella;
a tots els qui prenen part en reunions d’alguna assemblea pastoral, en la
missa que se celebra en comú.
11. Als qui s’enumeren als apartats 2 i 4, en la missa dels seus jubileus.
12. Al padrí, padrina, pares o consorts, i als catequistes laics, en la
missa que se celebra com a iniciació d’un adult batejat.
13. Als pares, familiars i insignes benefactors que prenen part en la
missa d’un neosacerdot.
14. Als membres de la comunitat, en la missa conventual o de “comunitat” segons la norma del n. 76 de la susdita “Ordenació”.
Correspondrà al Bisbe diocesà decretar les condicions en què es pugui
rebre la Comunió sota les dues espècies.
Festes de sant Josep i sant Jaume
Tots els fidels diocesans queden exempts de l’obligació d’oir Missa en
els dies de les Solemnitats de sant Josep, espòs de la Verge Maria i sant
Jaume, apòstol (19 de març i 25 de juliol, respectivament) llevat, naturalment, de quan s’escaiguin en diumenge.
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Oli dels malalts
El cànon 1003, 3 permet, a tots els preveres, que puguin portar amb
ells l’oli beneït, a fi i efecte que, en cas de necessitat, puguin administrar el
sagrament de la unció dels malalts.
Matrimoni
Lloc de celebració
Segons el cànon 1115, els casaments s’han de celebrar en la parròquia
on un dels contraents té el domicili o el quasidomicili o ha residit durant
un mes; per celebrar-los en un altre lloc es requereix llicència de l’Ordinari
propi o del rector propi.
Per poder celebrar un matrimoni en una capella privada cal la llicència
de l’ordinari del lloc (c. 1228). Es recorda que en virtut de Decret de data
20 de març de 2000, pel qual es denega el permís per a la conversió de la
capella privada del Senyoriu de Margalef en oratori, queden prohibits els
matrimonis en dita capella llevat del cas que algun dels contraents tingui un
parentiu de consanguinitat o afinitat fins al sisè grau inclusivament amb els
amos del Senyoriu de Margalef.
Orde sacerdotal
Lloc de celebració
Els qui reben el sagrat orde del diaconat ho podran fer a la seva
església parroquial, o en aquella en què hagin desenvolupat la seva tasca
pastoral durant el període de formació al Seminari; en canvi, el lloc propi
de la celebració del sagrat orde del presbiterat, serà l’església mare, a saber,
la Catedral.

II. Catequesi sacramental
Primera comunió
La catequesi de primera comunió dura dos anys, i els seus destinataris
són els nens i nenes de nou a onze anys. (Projecte global de pastoral catequètica. Orientacions i línies d’acció. SIC., 2000, n.101).
Recordem aquí la normativa diocesana en la pastoral de la Primera
Comunió, segons el decret de Mons. Francesc Xavier Ciuraneta, signat el
3 de setembre de 2004:
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Tenint en compte que els sagraments de la Iniciació Cristiana cal rebre’ls dintre d’un procés catequètic continuat, tot el que aquí es diu
vol fer referència específicament a la recepció de la Primera Comunió
per part dels nens i nenes en situació normal.
1. Al Bisbat de Lleida la preparació per a la Primera Comunió
durarà dos cursos complets.
2. Aquests dos anys poden ser 2n i 3r de Primària, o 3r i 4t.
3. El textos obligatoris que s’estableixen per al Bisbat de Lleida
són els del SIC (Secretariat Interdiocesà de Catequesi) “Jesús és el Senyor”. Qualsevol altre text s’entendrà en tot cas com a complementari.
(Cf. c.775-776 del CIC)
4. Durant aquests dos anys de catequesi es procurarà de fer un
mínim de tres reunions per any amb els pares, no solament de
caràcter organitzatiu, sinó principalment formatiu. És d’aconsellar que
en cada parròquia s’estableixi d’alguna manera la catequesi familiar,
en què intervinguin els pares. (cf. c.774,2)
5. Respecte als catequistes, la Delegació Diocesana de
Catequesi organitzarà cada any a principi de curs i a nivell diocesà
“l’enviament” dels Agents de Pastoral Catequètica, donant-li la màxima
solemnitat. També se li encomana de confeccionar un programa de
formació integral permanent per a catequistes. A nivell de parròquies
i d’arxiprestats es procurarà tenir molt presents els Agents de Pastoral
Catequètica i organitzar-los trobades, recessos, etc... La Diòcesi de
Lleida pren com una opció prioritària l’atenció formativa i espiritual
als catequistes.
6. La Catequesi ha d’incloure també elements celebratius. Per
tant, en la preparació per a la primera comunió és de cabdal importància la participació de nens i pares a la Missa dominical. Els rectors
i catequistes insistiran en aquesta necessitat i en la seva profunda coherència amb el sagrament que rebran. Al mateix temps procuraran
que la Missa dominical sigui el més entenedora i participativa possible,
segons les normes litúrgiques vigents.
7. Respecte als infants que es preparen a la Primera Comunió
i no estan batejats encara, caldrà d’alguna manera personalitzar
amb ells i els seus pares la preparació del baptisme, per tal que no el
considerin com un simple requisit per a poder combregar.
8. El lloc més adient de la celebració de la Primera Comunió és la
parròquia o les altres esglésies on s’han preparat els infants. S’estimula
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9. Quan les circumstàncies demanin una celebració individual
de la Primera Comunió, o en lloc diferent dels esmentats en el paràgraf
anterior, caldrà sempre presentar el justificant d’haver-se fet la preparació convenient. I s’intentarà vincular la celebració a la Missa dominical.
10. Seguint les normes de l’Església, caldrà donar importància a
la recepció del sagrament de la Penitència o reconciliació abans
de la Primera Comunió, recalcant lògicament el sentit joiós i pasqual
del sagrament del perdó. Es recomanen al menys dues celebracions
del sagrament abans de la Primera Comunió.
11. Per donar la comunió amb les dues espècies, caldrà haver
fet una preparació acurada i tenir el parer favorable dels pares. De
tota manera mai es pot imposar.
12. Cal tenir present que la celebració de la Primera Comunió
és una veritable “festa”. L’Església promou lògicament aquest clima
festiu. Però voldria que s’excloguessin totes aquelles manifestacions
que, per l’exageració, desvirtuen moltes vegades el sentit més profund
de la festa cristiana. S’encomana a la Delegació de Catequesi que,
d’acord amb el Sr. Bisbe, editi unes orientacions adreçades als pares
perquè, des del començament de la catequesi i d’una forma concreta,
coneguin i entenguin el pensament de l’Església al respecte.
13. Finalment, i per tal de reprendre la realitat de què els sagraments de la Iniciació Cristiana, en aquest cas la Primera Comunió,
demanen un continu creixement en la fe, cal donar la màxima importància a la post-comunió. En aquest sentit es demana el treball
coordinat de les Delegacions de Catequesi, Pastoral juvenil, Pastoral
del Lleure i Família i Vida, perquè es proporcioni a les parròquies i
arxiprestats tots els mitjans possibles per poder atendre de la millor
manera la formació dels infants un cop feta la Primera Comunió.
(Veure el fulletó “Pastoral de la Primera Comunió” Bisbat Lleida
2004, pp. 17-19)
Confirmació
“Atesa la complexitat catequètica de l’adolescència, la catequesi
s’hauria d’organitzar segons les condicions de cada lloc, reconeixent tot
l’esforç que es fa per l’educació de la fe en aquestes edats. Tanmateix, cal
tendir a fer la catequesi d’adolescents com un procés catequètic a l’interior
del qual se situa, com un moment catequètic significatiu, la recepció del
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a parròquies i col·legis a trobar fórmules que permetin una màxima
col·laboració en la preparació catequètica i en la mateixa celebració.
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sagrament de la Confirmació, no pas com el seu punt final. Un procés en
què s’hauria de caminar més a promoure moments intensos de formació i
experiència cristiana, com són recessos, convivències, etc. i a una atenció
més personalitzada dels adolescents... La durada d’aquesta catequesi serà
de dos anys. (Projecte global de pastoral catequètica. Orientacions i línies
d’acció. SIC, 2000, n. 115).
Matrimoni
Els nuvis han d’accedir al sagrament del matrimoni amb ple coneixement de les propietats i peculiaritats del matrimoni cristià. A tal efecte,
s’exhorta als promesos a participar en les diferents modalitats de preparació
al matrimoni, organitzades per la Delegació diocesana de Família i Vida.
Respecte a la instrucció de l’expedient matrimonial, cal consultar el
Decret de Mons. Francesc Xavier Ciuraneta, de 26 de novembre de 2001
(Veure BOB, 1r trimestre 2002, pp. 7ss.)
Pel que fa als cassos dels expedients que han de passar per la Cúria
per ser autoritzats, cal afegir-hi tots aquells en què un dels contraents o els
dos són estrangers.

III. Com actuar en cas d’abandonament de la fe catòlica
En cas de què un batejat, major d’edat, demani oficialment que se’l
consideri fora de l’Església catòlica, s’haurà d’actuar de la següent manera:
1. Cal que adreci oficialment al Sr. Bisbe o a la Vicaria General un
escrit, degudament signat, amb les seves dades identificatives i expressant
la parròquia (del Bisbat de Lleida) on va estar batejat i la data del baptisme.
2. Aquest escrit haurà d’estar acompanyat de fotocòpia del NIF, convenientment autenticada.
3. L’escrit en qüestió es guardarà en l’arxiu corresponent de la Cúria
Diocesana.
4. El rector de la parròquia del Baptisme rebrà de la Cúria Diocesana
una comunicació al respecte. Abans d’estendre una partida de la inscripció
corresponent de baptisme, s’haurà de consultar la Cúria Diocesana.
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Concerts a les esglésies
Per autoritzar la celebració de concerts a les esglésies, ni que pertanyin
a religiosos exempts, els rectors de les mateixes hauran de sol·licitar, amb
la deguda antelació, permís del Bisbe diocesà.
Tal com disposen les normes de la Santa Seu i de la Conferència
Episcopal Espanyola, la susdita autorització solament es pot concedir quan
els mencionats concerts:
a) no puguin realitzar-se en altre lloc adequat,
b) s’estimi que serien útils per als fidels,
c) es tracti de concerts de música religiosa.
En el cas d’autoritzar-se aquests concerts de música sacra, s’observaran
les següents disposicions:
a) El Santíssim Sagrament caldrà que estigui retirat de l’església i dipositat de forma decorosa en una capella aïllada, o bé a la sagristia,
b) Si s’haguessin de vendre entrades i distribuir-se programes, tot això
es farà fora de l’església,
c) Tots els assistents observaran un capteniment i una actitud correctes.
Així mateix, es recorda que durant la celebració de la Santa Missa cal
evitar la realització de qualsevol classe de dansa, com ara sardanes, jota, etc.
Ús de locals de l’Església per a actes no eclesials
Es requereix autorització expressa del Bisbat per a cedir els locals de
l’església a grups no eclesials per un període perllongat o per a reunions
d’una certa periodicitat, ni que sigui per objectius d’interès general de la
comunitat. Es considera impròpia, i per això mateix, no es pot autoritzar,
la cessió d’aquests locals, ni tan sols ocasionalment, per a reunions o activitats de grups polítics o sindicals, o promoguts pels mateixos, qualsevol
que sigui el seu objectiu i la ideologia que inspiri al grup. En altres casos, el
responsable del local, podrà accedir a la seva cessió ocasional, sempre que
es compleixin les normes assenyalades. (BOB març-abril 1979. pàg. 72)
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V. Secretaria General
Duplicats de llibres parroquials
Els senyors rectors enviaran a la Secretaria General, abans de l’últim
dia del mes de març, els duplicats dels llibres parroquials de baptismes,
matrimonis, confirmacions i defuncions de l’any proppassat.
Així mateix, estan obligats a enviar els duplicats dels anys anteriors,
si no els haguessin tramès.
Revisió dels llibres de Baptisme i Matrimoni
El cànon 555, 1, 3r diu que l’arxiprest “té l’obligació i el dret de procurar que els llibres parroquials estiguin correctament omplerts i degudament
guardats”. Haurà de vetllar, a la vegada, a fi que estiguin actualitzats.
Arxiu Diocesà
En l’Assemblea de la Conferència Episcopal Espanyola celebrada al
novembre de 1980, es van dictar unes “Normas sobre Patrimonio artístico
e histórico de la Iglesia” que, entre altres són les següents:
1. “Que es compleixi amb cura l’acord de la XVIII Assemblea Plenària
(2-7 juliol 1973, Acta 63, full 57) de què «els arxius parroquials amb més
antiguitat de cent anys es transfereixin a l’Arxiu General Diocesà».
Aquest acord urgeix més en el cas de fonts documentals que estiguin en
perill d’abandó, deteriorament o robatori.”
2. Trametre a l’arxiu una copia dels plànols de construccions noves
propietat de l’Església o de la parròquia.
3. Les Parròquies, Delegacions i Institucions diocesanes, a final
d’any, conforme a l’escrit del Bisbe de Lleida “Les Delegacions Diocesanes Dinamitzadores de la Pastoral”, Curs Pastoral 2004-2005, 5.3, 2,
“han d’elaborar cada curs una memòria de les activitats.” Dita memòria
ha d’abastar tot el que pugui servir per a donar una idea de la vitalitat de
la Parròquia, Delegació o Institució pertinent. És convenient que a l’Arxiu
Diocesà hi hagi còpia d’aquesta memòria.
4. Vegi’s al respecte el Decret del Bisbe, Administrador Apostòlic.
Mons. Javier Salinas, de 14 de febrer de 2008, publicat al BOB del 2008,
pp. 20-21.
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Col·lectes manades
Segons el n. 1 del Decret de data 19 de desembre de 2001, continuen
com obligatòries les següents col·lectes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Santa Infància, el penúltim diumenge de gener.
Seminari, en el dia de sant Josep o el diumenge indicat.
Càritas Diocesana, el dia de Corpus.
Mans Unides contra la Fam, segon diumenge de febrer.
Domund, penúltim diumenge d’octubre.
Germanor, diumenge abans de Crist Rei.

La col·lecta d’aquests dies haurà d’entregar-se íntegra als objectius
propis de la Jornada corresponent.
Es prescriuen, a més, aquestes altres jornades amb la corresponent
col·lecta:
1. Missions Africanes i Seminari Nacional de Missions Estrangeres,
dia d’Epifania
2. Vocacions Hispanoamericanes, primer diumenge de març. Optativa
3. Sants Llocs, el Divendres Sant.
4. Clergat Indígena, el primer diumenge de maig.
5. Mitjans de Comunicació Social, últim diumenge d’abril.
6. Per al Papa, dia de sant Pere i sant Pau.
Respecte a les jornades de l’apartat anterior, i a la col·lecta corresponent,
• Cal que els rectors de parròquies i encarregats de les esglésies de
la diòcesi parlin, ni que sigui breument, del sentit de la jornada i
la necessitat que té d’ajuda econòmica.
• Que un percentatge de la col·lecta del dia s’aplicarà a la Jornada
que se celebra.
• Aquest percentatge el podran determinar el rector i la comissió
econòmica de la parròquia, tenint en compte la pròpia sensibilitat
i la del poble en relació a la jornada en qüestió, l’actualitat de la
mateixa jornada i també les necessitats de la pròpia parròquia.
Aranzels
Segons el Decret de data 19 de desembre de 2001, s’estableixen el
següents aranzels a tot el territori de la diòcesi:
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Celebració del baptisme, 30 euros.
Celebració de l’enterrament i funeral, 62 euros (actualitzat).
Celebració del matrimoni en la parròquia pròpia, 100 euros.
Expedient matrimonial, 12 euros.
Certificacions, 2 euros.
Obres en temples i cases parroquials
Queda constituïda, en virtut del Decret de 19 de desembre de 2001,
la “Comissió d’Obres de Temples i Cases Rectorals”, que estarà composada, per part de la Cúria diocesana, per l’Ecònom Diocesà, pel Director
del Departament de Patrimoni Artístic i Cultural, i per l’Arquitecte Tècnic
Diocesà; i per part de la Parròquia, pel seu Rector, per l’Arxiprest de la
demarcació i per dos o més laics de la Parròquia.
Les ajudes econòmiques i subvencions per a l’any vinent, s’hauran de
demanar al Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics, abans d’acabar
el mes de desembre de l’any anterior.
Presentació dels comptes i Llibres d’Administració
Es recorda als senyors administradors de béns eclesiàstics, qualsevol que
siguin, parroquials o d’associacions públiques canòniques erigides, l’obligació
que tenen de rendir comptes de l’administració al Rvdm. Ordinari tots els
anys, segons el prescrit pels cànons 305 i 1287, havent-hi de presentar
al Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics, el Llibre de Caixa, els
fulls del balanç de resultats i el pressupost de l’any següent, per a la seva
aprovació, abans de l’últim dia del mes de març.
Marmessors de causes pies
De conformitat amb el que disposen els cànons 1301 i 1302, tots
aquells que rebin o hagin rebut béns destinats a Causes Pies han d’informar
al Rvdm. Ordinari i donar-li comptes oportunament.
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Oficina d’informació
Comunicat
de la reunió núm. 209

En començar, el Cardenal Lluís Martínez Sistach ha tingut un record
i una pregària pel Cardenal Ricard Maria Carles, arquebisbe emèrit de
Barcelona, traspassat el 17 de desembre de 2013 i per Mons. Pere Tena
i Garriga, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, que va morir el passat 10 de
febrer de 2014.
Mons. Francesc Pardo, com a president del Secretariat Interdiocesà de
Pastoral de Joventut (SIJ), acompanyat d’alguns membres del SIJ, la Sra.
Marisa Jiménez, Mn. Jordi Callejón i la Sra. Anna Robert, han informat
els bisbes dels diferents aspectes organitzatius i de contingut de l’Aplec de
l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves de les deu diòcesis catalanes i
de les illes Balears i Andorra, que tindrà lloc a Banyoles, bisbat de Girona, el
proper dissabte 7 de juny, vigília de la festa de la Pentecosta, i que enguany
té com a lema És el Senyor.
Mons. Francesc Pardo, acompanyat de Mn. Jordi Font, consiliari
nacional de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, ha informat
els bisbes de diverses qüestions relacionades amb l’escoltisme. També ha
informat d’alguns projectes del Moviment de Centres d’Esplai Cristians.
Els bisbes han preparat la Visita «ad limina apostolorum», a Roma,
que portaran a terme del dia 3 al 8 del proper mes de març. Aquesta visita
té un important significat per fer visible la unitat i la comunió dels successors
dels Apòstols amb el successor de Sant Pere i de les Esglésies locals amb
l’Església de Roma.
Està previst que el Papa Francesc rebi els bisbes de les dues províncies eclesiàstiques que formen la Conferència Episcopal Tarraconense el
divendres 7 de març, al matí.
Els bisbes catalans veneraran els sepulcres dels Sants Apòstols Pere i
Pau i s’entrevistaran també amb els responsables de diversos dicasteris de
la Cúria Romana.
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Els dies 13 i 14 de febrer de 2014 ha tingut
lloc la reunió n. 209 de la Conferència Episcopal
Tarraconense (CET), a la casa d’exercicis «Sant
Ignasi» de Sarrià, a Barcelona. La reunió ha estat
presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona i primat, i hi han assistit tots
els seus membres.

Els bisbes demanen als fidels, ja des d’ara, la pregària per la persona
del Sant Pare Francesc i el seu ministeri d’unitat en la comunió, i també per
tots els Bisbes de Catalunya que faran la Visita, per tal que sigui un moment
de gràcia per a les nostres Esglésies diocesanes, perquè, renovades per
l’Esperit Sant, puguin dur a terme la seva missió evangelitzadora.

C. E. Tarraconense

Així mateix, els bisbes han aprovat la revisió del 1r volum de la Litúrgia
de les Hores, que comprèn els temps litúrgics de l’Advent i del Nadal. El
text revisat l’han presentat Mons. Joan Enric Vives, president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, i Mn. Joan Baburés, delegat de Litúrgia de
Girona; en ell hi han treballat també els altres delegats de Litúrgia de les
diòcesis catalanes, així com altres experts.
Mons. Vives, secretari de la CET, ha presentat als bisbes el Balanç
econòmic de l’any 2013 i el Pressupost de l’any 2014 del Fons Comú Interdiocesà, els quals han estat estudiats i aprovats. Els bisbes han tractat també
diverses qüestions relatives a ensenyament, catequesi i apostolat seglar.
El Matrimoni i la Família ha estat el tema de la XXVI reunió de treball
de la CET amb els professors de les Facultats de Teologia (FTC) i de Filosofia (FFC) de Catalunya. Hi han assistit, per part de la FTC, el degà Dr.
Armand Puig i els professors Margarida Bofarull, Joan Planellas i Domènec
Valls, i per part de la FFC, el degà Dr. Jaume Aymar i els professors Sílvia
Coll-Vinent, Ignasi Roviró i Francesc Torralba.
La reunió de treball ha començat amb la presentació de dues ponències
que han anat a càrrec del Dr. Francesc Torralba i la Dra. Margarida Bofarull.
Un llarg diàleg entre els bisbes i els professors assistents ha seguit a les
ponències i ha contribuït a la preparació de les qüestions que el Sant Pare
Francesc ha plantejat per al proper Sínode dels Bisbes.
Barcelona, 14 de febrer de 2014,
festivitat de Sant Ciril i Sant Metodi,
patrons d’Europa.
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Actes violents d’interrupció del Culte Diví
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Recomendaciones a las diócesis y protocolo de actuación
ante actos violentos de interrupción del culto divino,
ceremonias litúrgicas y allanamiento de templos.
Ante los recientes hechos acaecidos en diversas ciudades, accediendo
violentamente o mediante la coacción al interior de templos e interrumpiendo actos de culto u obstaculizando la celebración de la Eucaristía, etc.,
así como ante otros lamentables acontecimientos de análoga naturaleza
intimidatoria en diversos lugares de España, la Conferencia Episcopal
Española formula las siguientes recomendaciones sobre el mejor modo de
proceder en tales casos.

C. E. Espanyola

1. Regulación jurídica
Para el ordenamiento jurídico español, se incurre en responsabilidad
penal cuando por uno o varios ciudadanos se realiza una acción que contraviene el Código Penal o alguna de las leyes penales especiales. Normas
jurídicas que protegen los valores mínimos imprescindibles de convivencia
social, y que constituyen la protección básica de vida en comunidad y del
fundamento del orden político y la paz social.
El Código Penal español vigente, aprobado por Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, regula en los artículos 522 a 526, los
delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos
y el respeto a los difuntos.
Las citadas disposiciones penales establecen lo siguiente:
Artículo 522
Incurrirán en la pena de multa de cuatro a diez meses:
1. Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza
o cualquier otro apremio ilegítimo impidan a un miembro
o miembros de una confesión religiosa practicar los actos
propios de las creencias que profesen, o asistir a los mismos.
2. Los que por iguales medios fuercen a otro u otros a practicar
o concurrir a actos de culto o ritos, o a realizar actos reveladores
de profesar o no profesar una religión, o a mudar la que profesen.
Artículo 523
El que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho,
impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones,
ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas
inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de
Justicia e Interior, será castigado con la pena de prisión de seis
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meses a seis años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado
al culto, y con la de multa de cuatro a diez meses si se realiza en
cualquier otro lugar.
Artículo 524
El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de profanación en ofensa de los
sentimientos religiosos legalmente tutelados será castigado con
la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.
1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los
que, para ofender los sentimientos de los miembros de una
confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por
escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de
sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también
públicamente, a quienes los profesan o practican.
2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente
escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión
o creencia alguna.
Artículo 526
El que, faltando al respeto debido a la memoria de los
muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un
cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere,
alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o
nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses
o multa de seis a 10 meses.
Como se ve, las anteriores conductas previstas y penadas en el Código
Penal dentro del título correspondiente a los delitos contrarios a la Constitución, castigan la comisión de hechos atentatorios contra los derechos
fundamentales y libertad de conciencia y los sentimientos religiosos.
Los ciudadanos que incurran en las anteriores conductas son, por tanto,
infractores del ordenamiento jurídico del Estado y pueden ser castigados
con las penas previstas en los anteriores preceptos.
2. Forma de actuación ante tales hechos
En la hipótesis de que se produzcan hechos descritos en los preceptos penales antes reseñados, en cualquier templo u otro lugar de culto, se
deberían adoptar las siguientes medidas:
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Artículo 525

Procurar la pronta finalización de la acción violenta llamando a la
calma de los fieles y de cuantos participan en la ceremonia religiosa profanada o interrumpida e invitar a los agresores o alborotadores a cesar en su
actitud violenta y delictiva.
Sin emplear en absoluto la violencia respecto de quienes cometan
la acción o empleando esta en el caso de ser absolutamente imprescindible
para evitar daños mayores, siempre en forma defensiva y proporcionada,
limitada exclusivamente a repeler la agresión padecida, pero sin generar
nueva violencia.
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Continuar la actividad litúrgica o pastoral en cuanto sea posible
adoptando las medidas de aseguramiento que, en la medida de lo posible,
impidan la reiteración de la agresión.
Alertar inmediatamente de tales hechos, a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (Policía o Guardia Civil), así como a la Policía
autonómica o local, si fuese necesario, para custodiar el orden público o
restablecer la normalidad perturbada.
Contactar a la mayor brevedad posible con los servicios sanitarios,
si hubiesen existido daños personales o producido lesión sobre alguno de
los fieles presentes.
3. Documentación y prueba de los hechos
Una vez ocurridos hechos de esta naturaleza, por quien dirija la actividad sacramental o pastoral perturbada o por el personal encargado de la
gestión del templo se debe:
Hacer acopio de cuantas pruebas documentales gráficas (videos,
fotografías, etc.) hubiesen podido ser tomadas por los presentes en el momento de producirse los hechos violentos.
Tomar nota de la identidad y datos de contacto (domicilio, teléfono
y correo electrónico) de los fieles o personas asistentes a la ceremonia que
hubiesen presenciado la agresión o los hechos violentos, sean o no fieles
habituales de la parroquia.
Tomar nota de las personas lesionadas y realizar un inventario
de los daños producidos sobre las cosas, especialmente de las que pudiesen tener un valor simbólico religioso (objetos litúrgicos, de culto divino u
ornamentación sagrada, aunque carecieren de valor económico) así como
de aquellos bienes de valor artístico o cultural y de aquellos otros que siendo propiedad de la Iglesia o de los fieles hubiesen sufrido desperfectos o
hubiesen sido sustraídos por los violentos durante la agresión.
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4. Información sobre los hechos al Obispo o Superior
El sacerdote, párroco o superior religioso del templo o lugar profanado
dará inmediata cuenta de lo acaecido al Obispado.

El anterior documento será custodiado por el Obispado que determinará, si la prudencia lo exigiera, la ampliación de las anteriores diligencias
informativas sobre personas o bienes, que ya hubiesen sido elevadas por el
sacerdote, párroco o superior al Obispado.
5. Denuncia de los hechos
El sacerdote, párroco o superior del templo, junto con el Canciller
del Obispado o persona en la que el Sr. Obispo delegue y, si fuera posible,
con la supervisión de la persona que se ocupe de la asistencia jurídica del
Obispado, procederán con prontitud a la denuncia de los anteriores hechos al Juzgado de Instrucción de Guardia, Policía, Guardia Civil o Policía
autonómica competente, preferentemente el mismo día o el siguiente a la
producción de los hechos.
En la denuncia se describirán con todo detalle los hechos ocurridos
en el templo en la forma indicada anteriormente para informar al Obispado, expresando toda la información disponible relativa a testigos y daños
personales y materiales y aportando al Juzgado de Instrucción de Guardia,
a la Policía o a la Guardia Civil la documentación probatoria que hubiera
podido obtenerse, o bien la identidad y datos de contacto de las personas
que pudiesen disponer de ella, así como toda información conocida respecto
de los autores de la agresión.
6. Nota o comunicado de prensa por el Obispado
A los efectos de que la información sobre los hechos violentos acaecidos
sea completa y adecuadamente trasladada a la opinión pública, y responda
a la realidad de los hechos, el Obispado redactará una nota o comunicado
de prensa describiendo brevemente los hechos violentos, sus consecuencias
y condenando los mismos, así como informando de su oportuna denuncia
ante el Juzgado, la Policía o la Guardia Civil.
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Además de la narración oral de los hechos, se redactará un breve
informe en el que se consignarán con todo detalle los hechos acaecidos en
el templo profanado, con expresión pormenorizada de las circunstancias de
personas, hora, tiempo, lugar y daños personales y materiales producidos
por la agresión violenta, si estos existieren, y la identidad de los testigos, así
como la de los autores de la agresión, si esta fuera presuntamente conocida
por alguno de los presentes durante los hechos.

Los párrocos y superiores del templo o lugar de culto profanado, que
probablemente serán objeto de atención por parte de los medios de comunicación durante los días u horas siguientes a la producción de los hechos,
procurarán ser moderados en sus declaraciones públicas remitiéndose,
preferentemente, a las acciones legales y al comunicado oficial emitido
por el Obispado.
Las personas encargadas habitualmente de la comunicación en cada
una de las diócesis procurarán instruir con carácter previo sobre este punto
a los sacerdotes que hubiesen padecido la agresión, así como de la adecuada atención a los medios de prensa a los efectos de que la información
trasladada a la opinión pública sea completa y veraz.

C. E. Espanyola

Dr. Silverio Nieto Núñez
Director Servicio Jurídico
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Sant Pare
Quaresma 2014
Missatge del Sant Pare Francesc
Per enriquir-nos amb la seva pobresa
(cf. 2Co 8,9)
En ocasió de la Quaresma us proposo algunes
reflexions, a fi que us serveixin per al camí personal
i comunitari de conversió. Començo recordant
les paraules de sant Pau: «Coneixeu prou bé la
generositat de nostre Senyor Jesucrist; ell, essent ric, es va fer pobre per
vosaltres, perquè us enriquíssiu amb la seva pobresa» (2Co 8,9). L’Apòstol
es dirigeix als cristians de Corint per encoratjar-los a ser generosos i ajudar
els fidels de Jerusalem que passen necessitat. Què ens diuen, als cristians
d’avui, aquestes paraules de sant Pau? Què ens diu avui, a nosaltres, la
invitació a la pobresa, a una vida pobra en sentit evangèlic?
La gràcia de Crist
En primer lloc, ens diu quin és l’estil de Déu. Déu no es revela mitjançant el poder i la riquesa del món, sinó mitjançant la debilitat i la pobresa:
«Essent ric, es va fer pobre per vosaltres.» Crist, el Fill etern de Déu, igual
al Pare en poder i glòria, es va fer pobre; va descendir enmig nostre, es
va acostar a cadascun de nosaltres; es va despullar, es «va fer no res», per
ser en tot semblant a nosaltres (cf. Fl 2,7; Heb 4,15). Quin gran misteri
és l’encarnació de Déu! La raó de tot això és l’amor diví, un amor que és
gràcia, generositat, desig de proximitat, i que no dubta a donar-se i sacrificar-se per les criatures a les quals estima. La caritat, l’amor és compartir
en tot la sort de l’estimat. L’amor ens fa semblants, crea igualtat, enderroca
els murs i les distàncies. I Déu va fer això amb nosaltres. Jesús, en efecte,
«va treballar amb mans d’home, va pensar amb intel·ligència d’home, va
obrar amb voluntat d’home, va estimar amb cor d’home. Nascut de la Maria
Verge, es va fer veritablement un de nosaltres, en tot semblant a nosaltres
excepte en el pecat» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22).
La finalitat de Jesús en fer-se pobre no és la pobresa en ella mateixa,
sinó —diu sant Pau— «perquè us enriquíssiu amb la seva pobresa». No es
tracta d’un joc de paraules ni d’una expressió per a causar sensació. Al
contrari, és una síntesi de la lògica de Déu, la lògica de l’Amor, la lògica
de l’Encarnació i la Creu. Déu no va fer caure sobre nosaltres la salvació
des dalt, com l’almoina de qui dóna part del que per a ell és superflu amb
aparent pietat filantròpica. L’amor de Crist no és això! Quan Jesús entra
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Benvolguts germans i germanes,
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a les aigües del Jordà i es fa batejar per Joan Baptista, no ho fa perquè li
calgui penitència, conversió; ho fa per estar enmig de la gent, necessitada de
perdó, entre nosaltres, pecadors, i carregar amb el pes dels nostres pecats.
Aquest és el camí que ha elegit per a consolar-nos, salvar-nos, alliberar-nos
de la nostra misèria. Ens sorprèn que l’Apòstol digui que vam ser alliberats
no per mitjà de la riquesa de Crist, sinó per mitjà de la seva pobresa. I, això
no obstant, sant Pau coneix bé les «insondables riqueses de Crist» (Ef 3,8),
«hereu de tot» (He 1,2).
Què és, doncs, aquesta pobresa amb què Jesús ens allibera i ens enriqueix? És precisament la seva manera d’estimar-nos, de ser a prop nostre,
com el bon samarità que s’acosta a aquell home que tots havien abandonat
mig mort a la vora del camí (cf. Lc 10,25-37). Allò que ens dóna llibertat
vertadera, salvació vertadera i felicitat vertadera és el seu amor ple de
compassió, de tendresa, que vol compartir amb nosaltres. La pobresa de
Crist que ens enriqueix consisteix en el fet que es va fer carn, es va carregar
les nostres debilitats i els nostres pecats, comunicant-nos la misericòrdia
infinita de Déu. La pobresa de Crist és la riquesa més gran: la riquesa de
Jesús és la seva confiança il·limitada en Déu Pare, és encomanar-se a ell
en tot moment, cercant sempre i només la seva voluntat i la seva glòria. És
ric com ho és un nen que se sent estimat pels seus pares i els estima, sense
dubtar ni un instant del seu amor i la seva tendresa. La riquesa de Jesús rau
en el fet de ser el Fill, la seva relació única amb el Pare és la prerrogativa
sobirana d’aquest Messies pobre. Quan Jesús ens invita a prendre el seu
«jou suau», ens invita a enriquir-nos amb aquesta «pobresa rica » i «riquesa
pobra» seves, a compartir amb ell l’esperit filial i fraternal, a convertir-nos en
fills en el Fill, germans en el Germà primogènit (cf. Rm 8,29). S’ha dit que
l’única tristesa veritable és no ser sants (L. Bloy); podríem dir també que hi
ha una única misèria veritable: no viure com fills de Déu i germans de Crist.
El nostre testimoni
Podríem pensar que aquest «camí» de la pobresa va ser el de Jesús,
mentre que nosaltres, que venim després d’ell, podem salvar el món amb
els mitjans humans adequats. No és així. En tota època i en tot lloc, Déu
continua salvant els homes i salvant el món mitjançant la pobresa de Crist,
el qual es fa pobre en els sagraments, en la Paraula i en la seva Església,
que és un poble de pobres. La riquesa de Déu no pot passar a través de la
nostra riquesa, sinó sempre i només a través de la nostra pobresa, personal
i comunitària, animada per l’Esperit de Crist.
A imitació del nostre Mestre, els cristians estem cridats a mirar les
misèries dels germans, a tocar-les, a fer-nos-en càrrec i a realitzar obres
concretes a fi d’alleujar-les. La misèria no coincideix amb la pobresa; la
misèria és la pobresa sense confiança, sense solidaritat, sense esperança.
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Podem distingir tres tipus de misèria: la misèria material, la misèria moral i
la misèria espiritual. La misèria material és la que habitualment anomenem
pobresa i toca tots aquells que viuen en una condició que no és digna de la
persona humana: privats dels seus drets fonamentals i dels béns de primera
necessitat com el menjar, l’aigua, les condicions higièniques, el treball, la
possibilitat de desenvolupament i de creixement cultural. Enfront d’aquesta
misèria l’Església ofereix el seu servei, la seva diakonia, per a respondre a les
necessitats i curar aquestes ferides que desfiguren el rostre de la humanitat.
En els pobres i en els últims veiem el rostre de Crist; estimant i ajudant els
pobres estimem i servim Crist. Els nostres esforços s’orienten així mateix
a trobar la manera de fer cessar en el món les violacions de la dignitat
humana, les discriminacions i els abusos, que, en tants casos, són l’origen
de la misèria. Quan el poder, el luxe i els diners es converteixen en ídols,
s’anteposen a l’exigència d’una distribució justa de les riqueses. Per tant,
és necessari que les consciències es converteixin a la justícia, a la igualtat,
a la sobrietat i a compartir.
No és menys preocupant la misèria moral, que consisteix a convertir-se
en esclaus del vici i del pecat. Quantes famílies viuen angoixades perquè
algun dels seus membres —sovint jove— té dependència de l’alcohol, de
les drogues, del joc o de la pornografia! Quantes persones han perdut el
sentit de la vida, estan privades de perspectives per al futur i han perdut
l’esperança! I quantes persones es veuen obligades a viure aquesta misèria
per condicions socials injustes, per manca d’un treball, la qual cosa els priva
de la dignitat que dóna portar el pa a casa, per manca d’igualtat respecte als
drets a l’educació i a la salut. En aquests casos la misèria moral bé podria
anomenar-se gairebé suïcidi incipient. Aquesta forma de misèria, que també
és causa de ruïna econòmica, sempre va unida a la misèria espiritual, que ens
colpeja quan ens allunyem de Déu i rebutgem el seu amor. Si considerem
que no necessitem Déu, que en Crist ens dóna la mà, perquè pensem que
ens bastem a nosaltres mateixos, ens encaminem a un camí de fracàs. Déu
és l’únic que veritablement salva i allibera.
L’Evangeli és l’antídot veritable contra la misèria espiritual: en cada
ambient el cristià està cridat a portar l’anunci alliberador que hi ha perdó
del mal comès, que Déu és més gran que el nostre pecat i ens estima gratuïtament, sempre, i que estem fets per a la comunió i per a la vida eterna.
El Senyor ens invita a anunciar amb goig aquest missatge de misericòrdia i
d’esperança! És bonic experimentar l’alegria d’estendre aquesta bona nova,
de compartir el tresor que se’ns ha confiat, per a consolar els cors afligits i
donar esperança a tants germans i germanes sumits en el buit. Es tracta de
seguir i imitar Jesús, que va anar a la recerca dels pobres i dels pecadors com
el pastor amb l’ovella perduda, i ho va fer ple d’amor. Units a ell, podem
obrir amb valentia nous camins d’evangelització i de promoció humana.
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Estimats germans i germanes, que aquest temps de Quaresma trobi tota
l’Església disposada i sol·lícita a l’hora de testimoniar a tots els qui viuen en
la misèria material, moral i espiritual el missatge evangèlic, que es resumeix
en l’anunci de l’amor del Pare misericordiós, disposat a abraçar en Crist
cada persona. Podrem fer-ho en la mesura que ens conformem a Crist,
que es va fer pobre i ens va enriquir amb la seva pobresa. La Quaresma és
un temps adequat per a desposseir-se; i ens farà bé preguntar-nos de què
podem privar-nos a fi d’ajudar i enriquir d’altres persones amb la nostra
pobresa. No oblidem que la pobresa vertadera fa mal: no seria vàlid donar
el que ens sobra sense aquesta dimensió penitencial. Desconfio de l’almoina
que no costa i no fa mal.
Que l’Esperit Sant, gràcies al qual «ens tenen per miserables, però
n’enriquim molts; sembla que no tenim res, però som amos de tot» (2Co
6,10), sostingui els nostres propòsits i enforteixi en nosaltres l’atenció i la
responsabilitat davant la misèria humana, perquè siguem misericordiosos i
agents de misericòrdia. Amb aquest desig, asseguro la meva pregària per
tots els creients. Que cada comunitat eclesial recorri profitosament el camí
quaresmal. Us demano que pregueu per mi. Que el Senyor us beneeixi i la
Mare de Déu us guardi.
Vaticà, 26 de desembre de 2013
Festa de Sant Esteve, diaca i protomàrtir

51 Jornada Mundial de Pregària per les
Vocacions
Missatge del Sant Pare Francesc
Vocacions, testimoni de la veritat
11 de maig de 2014
IV Diumenge de Pasqua
Benvolguts germans i germanes,
1. L’Evangeli relata que «Jesús recorria totes les viles i pobles […]. En
veure les multituds, se’n compadí, perquè estaven malmenades i abatudes,
com ovelles sense pastor. Llavors diu als seus deixebles: “La collita és
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2. Molts cops hem pregat amb les paraules del salmista: «Ell ens ha
creat i nosaltres som seus, som el seu poble i el ramat que ell pastura» (Sl
100,3); o també: «El Senyor s’ha escollit Jacob, Israel, per heretat preferida»
(Sl 135,4). Doncs bé, nosaltres som «heretat» de Déu no en el sentit de la
possessió que fa esclaus, sinó d’un vincle fort que ens uneix a Déu i entre
nosaltres, d’acord amb un pacte d’aliança que roman per sempre perquè
«perdura eternament el seu amor» (cf. Sl 136). En el relat de la vocació del
profeta Jeremies, per exemple, Déu recorda que ell vetlla contínuament
sobre cadascú perquè es compleixi la seva Paraula en nosaltres. La imatge
escollida és la branca d’ametller, el primer a florir anunciant el renaixement
de la vida per primavera (cf. Jr 1,11-12). Tot procedeix d’ell i és do seu:
el món, la vida, la mort, el present, el futur, però —assegura l’Apòstol—
«vosaltres sou de Crist, i Crist és de Déu» (1Co 3,23). Heus aquí explicada
la manera de pertànyer a Déu: a través de la relació única i personal amb
Jesús, que ens va conferir el baptisme des de l’inici del nostre naixement
a la vida nova. És Crist, per tant, qui contínuament ens interpel·la amb la
seva Paraula perquè confiem en ell, estimant-lo «amb tot el cor, amb tot
l’enteniment i amb totes les forces» (Mc 12,33). Per això, tota vocació,
malgrat la pluralitat dels camins, requereix sempre un èxode d’un mateix
per centrar la pròpia existència en Crist i en el seu evangeli. Tant en la vida
conjugal, com en les formes de consagració religiosa i en la vida sacerdotal,
cal superar les maneres de pensar i d’actuar no concordes amb la voluntat
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abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats
que enviï segadors als seus sembrats”» (Mt 9,35-38). Aquestes paraules ens
sorprenen, perquè tots sabem que primer cal llaurar, sembrar i conrear per
poder després, al moment oportú, collir d’una sembra abundant. Jesús, en
canvi, afirma que «les messes són abundants». Però, qui ha treballat perquè
el resultat fos així? Només hi ha una resposta: Déu. Evidentment el camp
del qual parla Jesús és la humanitat, som nosaltres. I l’acció eficaç que és
causa de «molt de fruit» és la gràcia de Déu, la comunió amb ell (cf. Jn
15,5). Per tant, la pregària que Jesús demana a l’Església es refereix a la
petició per incrementar el nombre dels qui estan al servei del seu Regne.
Sant Pau, que va ser un d’aquests «col·laboradors de Déu», es va prodigar
incansablement per la causa de l’evangeli i de l’Església. Amb la consciència de qui ha experimentat personalment fins a quin punt és inescrutable
la voluntat salvadora de Déu, i que la iniciativa de la gràcia és l’origen de
qualsevol vocació, l’Apòstol recorda els cristians de Corint: «Vosaltres sou
col·laboradors de Déu» (1Co 3,9). Així, primer neix dins el nostre cor la
sorpresa per unes messes abundants que només Déu pot donar; després,
la gratitud per un amor que sempre ens precedeix; per últim, l’adoració
per l’obra que ell ha fet i que requereix el nostre lliure compromís d’actuar
amb ell i per ell.
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de Déu. És un «èxode que ens condueix a un camí d’adoració al Senyor i
de servei a ell en els germans i germanes» (Discurs a la Unió internacional
de superiores generals, 8 de maig de 2013). Per això, tots estem cridats a
adorar Crist en el nostre cor (cf. 1Pe 3,15) per deixar-nos aconseguir per
l’impuls de la gràcia que niua en la llavor de la Paraula, que ha de créixer
en nosaltres i transformar-se en servei concret al proïsme. No hem de tenir
por: Déu segueix amb passió i mestria l’obra fruit de les seves mans en cada
etapa de la vida. Mai no ens abandona. Li interessa que es compleixi el seu
projecte en nosaltres, però vol aconseguir-ho amb el nostre assentiment i
la nostra col·laboració.
3. També avui Jesús viu i camina en les nostres realitats de la vida ordinària per acostar-se a tots, començant pels últims, i guarir-nos dels nostres
mals i malalties. Em dirigeixo ara a aquells que estan ben disposats a posar-se
a l’escolta de la veu de Crist que ressona en l’Església, per a comprendre
quina és la seva vocació. Us invito a escoltar i seguir Jesús, a deixar-vos
transformar interiorment per les seves paraules, que «són Esperit i són vida»
(Jn 6,63). Maria, Mare de Jesús i nostra, ens repeteix també a nosaltres:
«Feu tot el que ell us digui» (Jn 2,5). Us farà bé participar amb confiança
en un camí comunitari que sàpiga despertar en vosaltres i entorn vostre les
millors energies. La vocació és un fruit que madura en el camp ben conreat
de l’amor recíproc que es fa servei mutu, en el context d’una autèntica vida
eclesial. Cap vocació no neix per ella mateixa o viu per ella mateixa. La
vocació sorgeix del cor de Déu i brolla a la terra bona del poble fidel, en
l’experiència de l’amor fraternal. ¿No va dir Jesús: «Tothom coneixerà que
sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres» (Jn 13,35)?
4. Estimats germans i germanes, viure aquest «“alt grau” de la vida
cristiana ordinària» (cf. Joan Pau II, Carta ap. Novo millennio ineunte, 31)
significa alguns cops anar a contracorrent, i comporta també trobar-se amb
obstacles, fora i dins nostre. Jesús mateix ens adverteix: La bona llavor de
la Paraula de Déu sovint és robada pel Maligne, bloquejada per les tribulacions, ofegada per preocupacions i seduccions mundanes (cf. Mt 13,19-22).
Totes aquestes dificultats podrien descoratjar-nos, replegant-nos en camins
aparentment més còmodes. Però la veritable alegria dels cridats consisteix a
creure i experimentar que ell, el Senyor, és fidel, i amb ell podem caminar, ser
deixebles i testimonis de l’amor de Déu, obrir el cor a grans ideals, a coses
grans. «Els cristians no hem estat elegits pel Senyor per a petiteses. Aneu
sempre més enllà, cap a les coses grans. Poseu en joc la vostra vida pels
grans ideals» (Homilia en la missa per als confirmands, 28 d’abril de 2013).
A vosaltres, bisbes, preveres, religiosos, comunitats i famílies cristianes us
demano que orienteu la pastoral vocacional en aquesta direcció, acompanyant els joves per itineraris de santedat que, en ser personals, «exigeixen
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una autèntica pedagogia de la santedat, capaç d’adaptar-se als ritmes de
cada persona. Aquesta pedagogia ha d’integrar les riqueses de la proposta
dirigida a tothom amb les formes tradicionals d’ajuda personal i de grup, i
amb les formes més recents oferides a les associacions i moviments reconeguts per l’Església» (Joan Pau II, Carta ap. Novo millennio ineunte, 31).
Disposem, per tant, el nostre cor a ser «terreny adobat» per escoltar,
acollir i viure la Paraula i donar així fruit. Com més ens unim a Jesús amb la
pregària, la Sagrada Escriptura, l’eucaristia, els sagraments celebrats i viscuts
en l’Església, amb la fraternitat viscuda, més creixerà en nosaltres l’alegria
de col·laborar amb Déu al servei del Regne de misericòrdia i de veritat, de
justícia i de pau. I la collita serà abundant i en la mesura de la gràcia que
sabrem acollir amb docilitat en nosaltres. Amb aquest desig, i demanant-vos
que pregueu per mi, imparteixo de cor a tots la benedicció apostòlica.
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Vaticà, 15 de gener de 2014

XXIX Jornada Mundial de la Joventut
Missatge del Sant Pare Francesc
«Feliços els pobres en l’esperit, perquè d’ells és el Regne del cel» (Mt 5,3)
Benvolguts joves,
Tinc gravada a la memòria l’extraordinària trobada que vam viure a
Rio de Janeiro, en la XXVIII Jornada Mundial de la Joventut. Va ser una
gran festa de la fe i de la fraternitat! La bona gent brasilera ens va acollir
amb els braços oberts, com la imatge de Crist Redemptor que des de dalt
del Corcovado domina el magnífic panorama de la platja de Copacabana.
A la vora del mar, Jesús va renovar la seva crida a cadascun de nosaltres
perquè ens convertim en els seus deixebles missioners, ho vam descobrir
com el tresor més preciós de la nostra vida i vam compartir aquesta riquesa
amb els altres, els qui són a prop i els qui són lluny, fins a les extremes
perifèries geogràfiques i existencials del nostre temps.
La propera etapa del pelegrinatge intercontinental dels joves serà
Cracòvia, l’any 2016. Per marcar el nostre camí, voldria reflexionar amb
vosaltres en els pròxims tres anys sobre les Benaurances que llegim a l’Evangeli de Sant Mateu (5,1-12). Aquest any començarem meditant la primera
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d’elles: «Feliços els pobres en l’esperit, perquè d’ells és el Regne del cel»
(Mt 5,3); l’any 2015: «Feliços els nets de cor, perquè veuran Déu» (Mt 5,8);
i per últim, l’any 2016 el tema serà: «Feliços els compassius, perquè seran
compadits» (Mt 5,7).
1. La força revolucionària de les Benaurances
Sempre ens fa bé llegir i meditar les Benaurances. Jesús les va proclamar en la seva primera gran predicació, a la vora del llac de Galilea. Hi
havia una gentada tan gran, que va pujar a una muntanya per ensenyar
als seus deixebles; per això, aquesta predicació s’anomena el «sermó de
la muntanya». A la Bíblia, la muntanya és el lloc on Déu es revela, i Jesús,
predicant des de la muntanya, es presenta com a mestre diví, com un nou
Moisès. I què ensenya? Jesús ensenya el camí de la vida, el camí que ell
mateix recorre, encara més, que ell mateix és, i el proposa com a camí per
a la felicitat vertadera. En tota la seva vida, des del naixement a la gruta
de Betlem fins a la mort a la creu i la resurrecció, Jesús va encarnar les
Benaurances. Totes les promeses del regne de Déu s’han complert en ell.
En proclamar les Benaurances, Jesús ens invita a seguir-lo, a recórrer
amb ell el camí de l’amor, l’únic que porta a la vida eterna. No és un camí
fàcil, però el Senyor ens assegura la seva gràcia i mai no ens deixa sols.
Pobresa, afliccions, humiliacions, lluita per la justícia, cansaments en la conversió quotidiana, dificultats per a viure la crida a la santedat, persecucions
i molts altres desafiaments estan presents en la nostra vida. Però, si obrim
la porta a Jesús, si deixem que ell estigui en la nostra vida, si compartim
amb ell les alegries i els sofriments, experimentarem una pau i una alegria
que només Déu, amor infinit, pot donar.
Les Benaurances de Jesús són portadores d’una novetat revolucionària, d’un model de felicitat oposat al que habitualment ens comuniquen els
mitjans de comunicació, l’opinió dominant. Per a la mentalitat mundana,
és un escàndol que Déu hagi vingut per fer-se un de nosaltres, que hagi
mort en una creu. En la lògica d’aquest món, els qui Jesús proclama benaurats són considerats «perdedors», febles. En canvi, són exaltats l’èxit a
qualsevol preu, el benestar, l’arrogància del poder, l’afirmació d’un mateix
en perjudici dels altres.
Estimats joves, Jesús ens demana que responguem a la seva proposta
de vida, que decidim quin és el camí que volem recórrer per arribar a l’alegria
veritable. Es tracta d’un gran desafiament per a la fe. Jesús no va tenir por
de preguntar als seus deixebles si volien seguir-lo de veritat o si s’estimaven
més anar-se’n per altres camins (cf. Jn 6,67). I Simó, anomenat Pere, va
tenir el valor de respondre: «Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de
vida eterna» (Jn 6,68). Si sabeu dir «sí» a Jesús, llavors la vostra vida jove
s’omplirà de significat i serà fecunda.
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Però, què significa benaurats (en grec makarioi)? Benaurats vol dir
‘feliços’. Digueu-me: Cerqueu de veritat la felicitat? En una època en què
tantes aparences de felicitat ens atrauen, correm el risc d’acontentar-nos
amb poc, de tenir una idea de la vida «en petit». Aspireu, en canvi, a coses
grans! Eixampleu els vostres cors! Com deia el beat Piergiorgio Frassati:
«Viure sense una fe, sense un patrimoni per defensar, i sense sostenir, en
una lluita continuada, la veritat, no és viure, sinó anar llençant. Mai no hem
d’anar llençant, sinó que hem de viure» (Carta a I. Bonini, 27 de febrer de
1925). El dia de la beatificació de Piergiorgio Frassati, el 20 de maig de
1990, Joan Pau II el va anomenar home de les Benaurances (Homilia en la
santa missa: AAS 82 [1990], 1518).
Si de veritat deixeu emergir les aspiracions més profundes del vostre
cor, us adonareu que en vosaltres hi ha un desig inextingible de felicitat,
i això us permetrà desemmascarar i rebutjar tantes ofertes «a baix preu»
que trobeu al vostre voltant. Quan cerquem l’èxit, el plaer, la possessió
de manera egoista i els convertim en ídols, podem experimentar també
moments d’embriaguesa, un fals sentiment de satisfacció, però al final ens
fem esclaus, mai no estem satisfets, i sentim la necessitat de cercar cada
cop més. És molt trist veure una joventut «tipa», però feble.
Sant Joan, en escriure als joves, deia: «Sou forts. La paraula de Déu
està en vosaltres i heu vençut el Maligne» (1Jn 2,14). Els joves que escullen
Jesús són forts, s’alimenten de la seva Paraula i no s’«atipen» d’altres coses.
Atreviu-vos a anar a contracorrent. Sigueu capaços de cercar la felicitat
vertadera. Digueu no a la cultura del que és provisional, de la superficialitat
i de l’usar i llençar, que no us considera capaços d’assumir responsabilitats
i d’afrontar els grans desafiaments de la vida.
3. Feliços els pobres en l’esperit…
La primera Benaurança, tema de la propera Jornada Mundial de la
Joventut, declara feliços els pobres en l’esperit, perquè a ells pertany el
Regne del cel. En un temps en què tantes persones pateixen a causa de la
crisi econòmica, posar la pobresa al costat de la felicitat pot semblar quelcom
fora de lloc. En quin sentit podem parlar de la pobresa com una benedicció?
En primer lloc, intentem comprendre el que significa «pobres en l’esperit». Quan el Fill de Déu es va fer home, va escollir un camí de pobresa,
d’humiliació. Com diu sant Pau en la Carta als Filipencs: «Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist: Ell, que era de condició divina, no
es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer
no res: prengué la condició de servent i es féu semblant als homes» (2,5-7).
Jesús és Déu que es desposseeix de la seva glòria. Aquí veiem l’elecció de
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la pobresa per part de Déu: sent ric, es va fer pobre per enriquir-nos amb
la seva pobresa (cf. 2Co 8,9). És el misteri que contemplem al pessebre,
veient el Fill de Déu en una menjadora, i després en una creu, on la humiliació arriba al límit.
L’adjectiu grec ptochós ‘pobre’ no sols té un significat material, sinó
que vol dir ‘captaire’. Està lligat al concepte jueu d’anawim, els «pobres de
Jahvè», que evoca humilitat, consciència dels propis límits, de la pròpia
condició existencial de pobresa. Els anawim es fien del Senyor, saben que
en depenen.
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Jesús, com ho va entendre perfectament santa Teresa de l’Infant
Jesús, en la seva encarnació es presenta com un captaire, un necessitat a
la recerca d’amor. El Catecisme de l’Església catòlica parla de l’home com
un «captaire de Déu» (n. 2559) i ens diu que «la pregària […] és la trobada
de la set de Déu i de la nostra » (n. 2560).
San Francesc d’Assís va comprendre molt bé el secret de la Benaurança dels pobres en l’esperit. De fet, quan Jesús li va parlar en la persona
del leprós i al Crucifix, va reconèixer la grandesa de Déu i la seva condició
d’humilitat. En la pregària, el Poverello passava hores preguntant al Senyor:
«Qui ets tu? Qui sóc jo?» Es va desposseir d’una vida instal·lada i despreocupada per esposar-se amb la «Senyora Pobresa», per imitar Jesús i seguir
l’Evangeli al peu de la lletra. Francesc va viure inseparablement la imitació de
Crist pobre i l’amor als pobres, com les dues cares d’una mateixa moneda.
Vosaltres em podríeu preguntar: Com podem fer que aquesta pobresa
en l’esperit es transformi en un estil de vida, que es reflecteixi concretament
en la nostra existència? Us responc amb tres punts.
En primer lloc, intenteu ser lliures en relació amb les coses. El Senyor
ens crida a un estil de vida evangèlic de sobrietat, a no deixar-nos portar per
la cultura del consum. Es tracta de cercar l’essencial, d’aprendre a desposseir-se de tantes coses supèrflues que ens ofeguen. Desprenguem-nos de la
cobdícia del tenir, dels diners idolatrats i després malgastats. Posem Jesús
en primer lloc. Ell ens pot alliberar de les idolatries que ens converteixen en
esclaus. Fieu-vos de Déu, estimats joves! Ell ens coneix, ens estima i mai no
s’oblida de nosaltres. Així com té cura dels lliris del camp (cf. Mt 6,28), no
permetrà que ens falti res. També per superar la crisi econòmica cal estar
disposats a canviar d’estil de vida, a evitar tant de malbaratament. Igual que
es necessita valor per a ser feliços, també és necessari el valor per ser sobris.
En segon lloc, per viure aquesta Benaurança necessitem la conversió
en relació amb els pobres. Hem de preocupar-nos d’ells, ser sensibles a les
seves necessitats espirituals i materials. A vosaltres, joves, us encomano de
manera particular la tasca de tornar a posar al centre de la cultura humana
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4. …perquè d’ells és el Regne del cel
El tema central en l’Evangeli de Jesús és el regne de Déu. Jesús és el
regne de Déu en persona, és l’Emmanuel, Déu-amb-nosaltres. És en el cor
de l’home on el Regne, la senyoria de Déu, s’estableix i creix. El Regne és
al mateix temps do i promesa. Ja se’ns ha donat en Jesús, però encara ha
de complir-se en plenitud. Per això demanem cada dia al Pare: «Vingui a
nosaltres el vostre regne.»
Hi ha un vincle profund entre pobresa i evangelització, entre el tema
de la passada Jornada Mundial de la Joventut —«Aneu a tots els pobles i
feu-los deixebles meus» (Mt 28,19)— i el d’aquest any: «Feliços els pobres
en l’esperit, perquè d’ells és el regne del cel» (Mt 5,3). El Senyor vol una
Església pobra que evangelitzi els pobres. Quan Jesús va enviar els Dotze,
els va dir: «No us emporteu a la bossa cap moneda: ni d’or, ni de plata,
ni de coure; no prengueu sarró per al camí, ni dos vestits, ni sandàlies, ni
bastó. El qui treballa, bé es mereix que el mantinguin» (Mt 10,9-10). La
pobresa evangèlica és una condició fonamental perquè el Regne de Déu es
difongui. Les alegries més boniques i espontànies que he vist en el transcurs
de la meva vida són les de persones pobres, que no tenen on aferrar-se.
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la solidaritat. Davant les velles i noves formes de pobresa —la desocupació,
l’emigració, els diferents tipus de dependències—, tenim el deure d’estar
atents i vigilants, vencent la temptació de la indiferència. Pensem també en
els que no se senten estimats, que no tenen esperança en el futur, que renuncien a comprometre’s en la vida perquè estan desanimats, desil·lusionats,
acovardits. Hem d’aprendre a estar amb els pobres. No ens omplim la boca
amb paraules boniques sobre els pobres. Acostem-nos-hi, mirem-los als ulls,
escoltem-los. Els pobres són per a nosaltres una ocasió concreta de trobar
el mateix Crist, de tocar la seva carn que pateix.
Però els pobres —i aquest és el tercer punt— no sols són persones a les
quals podem donar alguna cosa. També ells tenen quelcom per oferir-nos,
per ensenyar-nos. Tenim tant per aprendre de la saviesa dels pobres! Un
sant del segle XVIII, Benet Josep Labre, que dormia als carrers de Roma
i vivia de les almoines de la gent, es va convertir en conseller espiritual de
moltes persones, entre les quals hi havia nobles i prelats. En cert sentit, els
pobres són per a nosaltres com mestres. Ens ensenyen que una persona
no és valuosa pel que posseeix, pel que té al seu compte bancari. Un pobre, una persona que no té béns materials, manté sempre la dignitat. Els
pobres poden ensenyar-nos molt, també sobre la humilitat i la confiança en
Déu. En la paràbola del fariseu i el publicà (cf. Lc 18,9-14), Jesús presenta
aquest últim com a model perquè és humil i es considera pecador. També la
vídua que tira dues monedes petites al tresor del temple és un exemple de
la generositat de qui, fins i tot tenint poc o res, ho dóna tot (cf. Lc 21,1-4).

L’evangelització, en el nostre temps, només serà possible per mitjà del
contagi de l’alegria.
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Com hem vist, la Benaurança dels pobres en l’esperit orienta la nostra
relació amb Déu, amb els béns materials i amb els pobres. Davant l’exemple
i les paraules de Jesús, ens adonem de quanta necessitat tenim de conversió,
de fer que la lògica de ser més prevalgui sobre la de tenir més. Els sants
són els que més ens poden ajudar a entendre el significat profund de les
Benaurances. La canonització de Joan Pau II el segon Diumenge de Pasqua
és, en aquest sentit, un esdeveniment que omple el nostre cor d’alegria. Ell
serà el gran patró de les JMJ, de les quals va ser iniciador i promotor. En la
comunió dels sants continuarà sent per a tots vosaltres un pare i un amic.
El proper mes d’abril és també el trentè aniversari de l’entrega de la
Creu del Jubileu de la Redempció als joves. Precisament a partir d’aquest
acte simbòlic de Joan Pau II va començar el gran pelegrinatge juvenil que,
des de llavors, continua a través dels cinc continents. Molts recorden les
paraules amb què el Papa, el Diumenge de Pasqua de 1984, va acompanyar el seu gest: «Estimats joves, en clausurar l’Any Sant, us confio el signe
d’aquest Any Jubilar: la Creu de Crist! Porteu-la pel món com a signe de
l’amor del Senyor Jesús a la humanitat i anuncieu a tothom que només en
Crist mort i ressuscitat hi ha salvació i redempció.»
Estimats joves, el Magníficat, el càntic de Maria, pobra en l’esperit, és
també el cant de qui viu les Benaurances. L’alegria de l’Evangeli brolla d’un
cor pobre, que sap alegrar-se i meravellar-se per les obres de Déu, com el
cor de la Mare de Déu, a qui totes les generacions anomenen «benaurada»
(cf. Lc 1,48). Que ella, la mare dels pobres i l’estrella de la nova evangelització, ens ajudi a viure l’Evangeli, a encarnar les Benaurances en la nostra
vida, a atrevir-nos a ser feliços.
Vaticà, 21 de gener de 2014,
Memòria de Santa Agnès, verge i màrtir
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XLVIII Jornada Mundial
de les Comunicacions Socials
Missatge del Sant Pare Francesc
Comunicació al servei d’una autèntica cultura de l’encontre
Diumenge, 1 de juny de 2014
Avui vivim en un món que es va fent cada cop més «petit»; per tant,
sembla que hauria de ser més fàcil ser a prop els uns dels altres. El desenvolupament dels transports i de les tecnologies de la comunicació ens acosta,
connectant-nos millor, i la globalització ens fa interdependents. Això no
obstant, en la humanitat encara queden divisions, a vegades molt marcades.
A nivell global veiem la distància escandalosa entre el luxe dels més rics i
la misèria dels més pobres. Sovint només cal caminar per una ciutat per
veure el contrast entre la gent que viu a les voreres i la llum resplendent de
les botigues. Ens hem acostumat tant a això que ja no ens crida l’atenció.
El món pateix nombroses formes d’exclusió, de marginació i de pobresa;
així com de conflictes en què es barregen causes econòmiques, polítiques,
ideològiques i també, desgraciadament, religioses.
En aquest món, els mitjans de comunicació poden ajudar a fer que
ens sentim més propers els uns dels altres, que percebem un sentit renovat
d’unitat de la família humana que ens impulsi a la solidaritat i al compromís
seriós per una vida més digna per a tots. Comunicar bé ens ajuda a conèixer-nos millor entre nosaltres, a estar més units. Els murs que ens divideixen
només es poden superar si estem disposats a escoltar i a aprendre els uns
dels altres. Necessitem resoldre les diferències mitjançant formes de diàleg
que ens permetin créixer en la comprensió i el respecte. La cultura de
l’encontre requereix que estiguem disposats no sols a donar, sinó també a
rebre dels altres. Els mitjans de comunicació poden ajudar-nos en aquesta
tasca, especialment avui, quan les xarxes de la comunicació humana han
aconseguit nivells de desenvolupament inaudits. En particular, Internet pot
oferir més possibilitats d’encontre i de solidaritat entre tots; i això és quelcom
bo, és un do de Déu.
Malgrat això, també hi ha aspectes problemàtics: la velocitat amb què
s’esdevenen les informacions supera la nostra capacitat de reflexió i de judici,
i no permet una expressió mesurada i correcta d’un mateix. La diversitat
de les opinions expressades pot ser percebuda com una riquesa, però
també és possible tancar-se en una esfera feta d’informacions que només
corresponguin a les nostres expectatives i idees, o fins i tot a determinats
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interessos polítics i econòmics. El món de la comunicació pot ajudar-nos a
créixer o, contràriament, a desorientar-nos. El desig de connexió digital pot
acabar per aïllar-nos del nostre proïsme, de les persones que tenim al costat,
sense oblidar que els qui no accedeixen a aquests mitjans de comunicació
social —per tants motius— corren el risc de quedar exclosos.
Aquests límits són reals, però no justifiquen un rebuig dels mitjans
de comunicació social; més aviat ens recorden que la comunicació és, en
definitiva, una conquesta més humana que tecnològica. Llavors, què és el
que ens ajuda a créixer en humanitat i en comprensió recíproca en el món
digital? Per exemple, hem de recuperar un cert sentit de lentitud i de calma.
Això requereix temps i capacitat de guardar silenci per escoltar. Necessitem
ser pacients si volem entendre aquell que és diferent de nosaltres: la persona
s’expressa amb plenitud no quan es veu simplement tolerada, sinó quan
percep que és veritablement acollida. Si tenim el desig genuí d’escoltar
els altres, llavors aprendrem a mirar el món amb ulls diferents i a apreciar
l’experiència humana tal com es manifesta en les distintes cultures i tradicions. Però també sabrem apreciar millor els grans valors inspirats des del
cristianisme, per exemple la visió de l’home com a persona, el matrimoni i
la família, la distinció entre l’esfera religiosa i l’esfera política, els principis
de solidaritat i subsidiarietat, entre d’altres.
Llavors, com es pot posar la comunicació al servei d’una autèntica
cultura de l’encontre? Per a nosaltres, deixebles del Senyor, què significa
trobar una persona d’acord amb l’Evangeli? ¿És possible, fins i tot malgrat
els nostres límits i pecats, estar veritablement a prop els uns dels altres?
Aquestes preguntes es resumeixen en la que un escriba, és a dir un comunicador, va adreçar un dia a Jesús: «I qui són els altres que haig d’estimar?»
(Lc 10,29). La pregunta ens ajuda a entendre la comunicació en termes de
proximitat. Podríem traduir-la així: ¿Com es manifesta la «proximitat» en
l’ús dels mitjans de comunicació i en el nou ambient creat per la tecnologia
digital? Descobreixo una resposta en la paràbola del bon samarità, que és
també una paràbola del comunicador. En efecte, qui comunica es fa proïsme,
proper. El bon samarità no sols s’acosta, sinó que es fa càrrec de l’home
mig mort que troba a la vora del camí. Jesús inverteix la perspectiva: no es
tracta de reconèixer l’altre com el meu semblant, sinó de ser capaç de fer-me
semblant a l’altre. Comunicar significa, per tant, prendre consciència que
som humans, fills de Déu. M’agrada definir aquest poder de la comunicació
amb el terme proximitat.
Quan la comunicació té com a objectiu preponderant induir al consum
o a la manipulació de les persones, ens trobem davant una agressió violenta
com la que va patir l’home apallissat pels bandits i abandonat a la vora del
camí, com llegim en la paràbola. El levita i el sacerdot no veuen en ell el
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No n’hi ha prou a passar pels «carrers» digitals, és a dir simplement
estar connectats: cal que la connexió vagi acompanyada d’un veritable
encontre. No podem viure sols, tancats en nosaltres mateixos. Necessitem
estimar i ser estimats. Necessitem tendresa. Les estratègies comunicatives no
garanteixen la bellesa, la bondat i la veritat de la comunicació. El món dels
mitjans de comunicació no pot ser aliè a la preocupació per la humanitat,
sinó que està cridat a expressar també tendresa. La xarxa digital pot ser un
lloc ric en humanitat: no una xarxa de cables, sinó de persones humanes.
La neutralitat dels mitjans de comunicació és aparent: només qui comunica posant-se en joc a si mateix pot representar un punt de referència. El
compromís personal és l’arrel mateixa de la fiabilitat d’un comunicador.
Precisament per això el testimoni cristià, gràcies a la xarxa, pot aconseguir
les perifèries existencials.
Ho repeteixo sovint: entre una Església accidentada per sortir al carrer
i una Església malalta d’autoreferencialitat, prefereixo sens dubte la primera.
I els carrers del món són el lloc on la gent viu, on és accessible efectivament
i afectivament. Entre aquests carrers també es troben els digitals, poblats
d’humanitat, sovint ferida: homes i dones que cerquen una salvació o una
esperança. Gràcies també a les xarxes, el missatge cristià pot viatjar «fins
a l’extrem de la terra» (Ac 1,8). Obrir les portes de les esglésies significa
obrir-les així mateix en el món digital, tant perquè la gent hi entri, en qualsevol condició de vida en què es trobi, com perquè l’Evangeli pugui creuar
el llindar del temple i sortir a l’encontre de tots.
Estem cridats a donar testimoniatge d’una Església que sigui la casa de
tots. Som capaços de comunicar aquest rostre de l’Església? La comunicació
contribueix a donar forma a la vocació missionera de tota l’Església; i les
xarxes socials són avui un dels llocs on viure aquesta vocació redescobrint
la bellesa de la fe, la bellesa de l’encontre amb Crist. També en el context
de la comunicació serveix una Església que aconsegueixi portar calor i
encendre els cors.
No s’ofereix un testimoni cristià bombardejant missatges religiosos,
sinó amb la voluntat de donar-se als altres «a través de la disponibilitat per
a respondre pacientment i amb respecte les seves preguntes i els seus dubtes en el camí de recerca de la veritat i del sentit de l’existència humana»
(Benet XVI, Missatge per a la XLVII Jornada Mundial de les Comunicacions
Socials, 2013).
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seu proïsme, sinó un estrany de qui més val allunyar-se. En aquell temps,
allò que els condicionava eren les lleis de la purificació ritual. Avui correm
el risc que alguns mitjans ens condicionin fins al punt de fer-nos ignorar el
nostre proïsme real.
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Pensem en l’episodi dels deixebles d’Emmaús. Cal saber entrar en
diàleg amb els homes i les dones d’avui per entendre les seves expectatives,
els seus dubtes, les seves esperances, i poder-los oferir l’Evangeli, és a dir
Jesucrist, Déu fet home, mort i ressuscitat per alliberar-nos del pecat i de
la mort. Aquest desafiament requereix profunditat, atenció a la vida, sensibilitat espiritual. Dialogar significa estar convençuts que l’altre té quelcom
bo per dir, acollir el seu punt de vista, les seves propostes. Dialogar no
significa renunciar a les pròpies idees i tradicions, sinó a la pretensió que
siguin úniques i absolutes.
Que la imatge del bon samarità que embena les ferides de l’home
apallissat, netejant-les amb oli i vi, ens serveixi com a guia. Que la nostra
comunicació sigui oli perfumat per al dolor i vi bo per a l’alegria. Que la
nostra lluminositat no provingui de trucs o efectes especials, sinó d’acostar-nos, amb amor i amb tendresa, a qui trobem ferit en el camí. No tingueu
por de fer-vos ciutadans del món digital. L’interès i la presència de l’Església
en el món de la comunicació són importants per a dialogar amb l’home
d’avui i portar-lo a l’encontre amb Crist: una Església que acompanya en
el camí sap posar-se en camí amb tots. En aquest context, la revolució dels
mitjans de comunicació i de la informació constitueix un desafiament gran
i apassionant que requereix energies renovades i una imaginació nova per
a transmetre als altres la bellesa de Déu.
Vaticà, 24 de gener de 2014,
festa de Sant Francesc de Sales
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Vida Diocesana

T

ot plegat, ara fa un any que
el bisbe de Lleida, Mons.
Joan Piris, va visitar l’assemblea
de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca i va fer l’oferiment de
posar el Seminari Diocesà a l’abast
d’aquest col·lectiu per intentar contribuir a fer front, en la mesura que
fos possible, al greu problema dels
desnonaments i de les famílies que
es troben sense llar i sense recursos
per causes de la crisi econòmica. Un
any després, aquesta iniciativa és
una realitat mercès a la col·laboració
d’una seixantena de voluntaris i les
aportacions de ciutadans anònims
i d’empreses. Amb motiu d’aquest
primer aniversari, Carles Sanmartín,
delegat diocesà de pastoral socio-caritativa i membre de l’Equip executiu
del Projecte d’Habitatges Socials del
Seminari, ha fet una anàlisi d’aquest
projecte social nascut a casa nostra,
únic arreu i que ha obtingut la benedicció del papa Francesc.

“ Fa poc més d’un any...
El 7 de desembre de 2012
el Bisbe de Lleida, Joan Piris, visità les famílies de la Plataforma
d’afectats per la hipoteca (PAH)
reunides en una de les assemblees
que venen fent setmanalment,
en un local de la parròquia de la
Magdalena. En aquell moment
ningú no podia imaginar el que
allà anava a començar: el Projecte
dels Habitatges Socials del Seminari de Lleida.
Des de llavors una colla de
persones voluntàries (ara som
més de setanta), estem participant
d’una aventura que no té res de
ciència ficció.
Entenc que és una aventura
perquè no sabem com acabarà,
anem coneixent-nos persones diverses, moltes de les quals érem
desconegudes fins ara, i perquè
anem vivint experiències, noves,
sorprenents i enriquidores.
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1r aniversari del Projecte d’Habitatges Socials del Seminari

Personalment si abans de
l’origen d’aquesta iniciativa solidària m’haguessin explicat on
podríem arribar, m’hagués semblat
del tot impossible! Però el cert
és que a hores d’ara, i malgrat la
situació de crisi i l’ambient social
poc esperançat que vivim, hem
aconseguit aglutinar un grup nombrós de persones voluntàries que
venim col·laborant organitzats en
sis comissions de treball.
També s’han implicat empreses i entitats i hem reunit una part
important dels diners del pressupost total, amb els quals iniciarem
aviat la primera fase de les obres
de construcció dels pisos.
I sobretot, continuem il·lu
sionats!
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És cert, encara ens resta una
llarga caminada fins aconseguir
que els 19 habitatges socials per a
famílies desnonades o en situació
de dificultat, siguin una realitat,
i també hi cap la possibilitat que
no ho aconseguim. Però és veritat
que si ens deixem guiar i inspirar
per l’amor solidari, que és la força

i l’energia més gran de la història
que mou i transforma la societat,
ho aconseguirem!
“Més que construir pisos, volem reconstruir famílies”, aquesta
és la nostra convicció que cada
dia que passa anem descobrint i
fent més nostra. I les famílies que
un dia viuran en aquests habitatges i podran participar d’aquest
projecte solidari que les ajudi a
refer-se i sortir endavant, tot i no
conèixer-les, ocupen ja des d’ara
una part del nostre cor i mobilitzen
les nostres forces tot fent brollar el
millor de nosaltres mateixos.
Crec sincerament que aquest
projecte es farà realitat i podrà ser
model per altres iniciatives semblants. Aquell dia, podrem dir-nos
que ho hem fet possible entre tots
i totes i per al bé de tothom!
Suma-t’hi, i serà possible!
Carles Sanmartín Sisó
Delegat diocesà de pastoral
socio-caritativa i membre de
l’Equip executiu del Projecte
d’Habitatges Socials
del Seminari.

Entrevista amb els delegats de Família i Vida

C

atalunya Religió ha entrevistat els delegats diocesans
de Família i Vida del Bisbat de Lleida,
Blanca Roca i Juan Luis Salinas, per
parlar sobre el sínode de la família
convocat pel papa Francesc.
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A què es dedicarà aquest
sínode?
Aquest sínode es dedicarà a
aprofundir en el coneixement de la
família i a copsar la seva situació en
l’Església en els moments actuals.

És la primera vegada que es
tracta sobre la família?
No, la família és un tema molt
important i naturalment està present en la dedicació de l’Església.
Abans no es considerava gaire com
a conseqüència de sentir-lo com
quelcom natural, però amb Joan Pau
II es va copsar que calia dedicar-s’hi
per tal de recolzar-la i ajudar-la a
desenvolupar la seva vida i les seves
funcions. Pel que fa al sínode dels
bisbes, ja va haver un altre que es va
dedicar, concretament a l’any 1980
va concloure un que havia convocat
Joan Pau II per tractar el tema “Les
tasques de la família cristiana en el
món actual”, de les conclusions del
qual va aparèixer l’encíclica “Familiaris Consortio” de 1981.
Concretament a què es vol
referir?
Es tracta de reflexionar sobre la
família i el seu paper anunciador de
la Bona Nova entre els seus membres i entre les famílies i persones
que l’envolten. Això ens porta a
veure la família tant com a agent de
pastoral per la transmissió de la fe,
per una banda, o com a destinatària
de la pastoral per una altra.
Aquesta vessant de la vida
de la família, però, ja està prou
clara de fa temps, calia convocar
un sínode per aquest motiu?
Certament està clar que la
primera manera de fer arribar la

vivència espiritual i de fe als infants
és la família, com gairebé passa amb
tot el que és fonamental en l’ésser
humà, i, a més a més, és la manera
més sòlida i penetrant per tot el que
té d’entranyable i el fet d’estar vinculada als factors emotius i afectius.
Amb tot, sí que és necessari tractar
novament el tema donat que ara
s’emmarca en l’àmbit de l’Evangelització que cal fer en la nostra societat occidental i arreu del món. Per
una altra banda, les circumstàncies
que es viuen entorn al concepte de
família, la manera com la societat
la considera i el tarannà que elles
adopten com a conseqüència de la
manera de ser que s’ha estès tant
arreu, la qual rebutja el compromís,
l’entrega, la disponibilitat... fa necessari que des de l’Església es parli
d’aquest aspecte tan fonamental per
a l’ésser humà.
Tornant al sínode, quan es
realitzarà?
Hi ha previstes dos fases i una
tercera que serà prèvia. A partir de
l’octubre del 2014 es començarà a
reunir una comissió de bisbes en la
que participaran els presidents de les
conferències episcopals, els quals tractaran de conèixer la situació actual de
la família i aniran preparant els temes.
Després, al 2015, hi haurà la plenària
del sínode en la que es trobaran bisbes
i experts de tot el món. D’aquesta
sessió sortiran les línies operatives.
Abans de tot, hi ha una fase prèvia en
la que el Papa ha demanat als bisbes
de tot el món que preguntin als seus
feligresos per tal de tenir informació
acurada de la situació.
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Concretament, segons com diu el
títol, tractarà sobre Els desafiaments
pastorals de la família en el context
de l’Evangelització.
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Parlem d’aquesta enquesta.
Com és, a qui va adreçada, qui
l’ha de respondre, i quina finalitat té?
En principi podem dir que
és llarga i acurada, però no cal
respondre-ho tot, només cal parlar
del que és a l’abast de cadascú i
hom “coneix”. Per tal d’iniciar la
fase d’informació, a finals d’octubre
del 2013 van enviar a cada diòcesi
una enquesta amb 39 preguntes
obertes agrupades en nou temes
(la difusió de la Sagrada Escriptura
i el Magisteri de l’Església sobre la
família; el matrimoni d’acord amb la
llei natural; la pastoral de la família
en el context de l’evangelització; la
pastoral davant algunes situacions
matrimonials difícils; les unions de
persones del mateix sexe; l’educació
dels fills al si de situacions matrimonials irregulars; l’obertura dels
esposos a la vida; sobre la relació
entre la família i la persona; i d’altres
desafiaments que poden afectar la
família). Es tracta de recollir informació. A la nostra diòcesi el bisbe ha
demanat que responguin l’enquesta
als grups de laics de les parròquies,
als moviments i les associacions que
desitgin participar-hi. També s’ha
convocat una sessió d’un matí sencer
per tal que ho parlin i responguin les
delegacions diocesanes de pastoral.
Quina importància té un
sínode i per a què servirà el que
allí es digui?
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En les trobades de l’Església,
i en aquest tipus de trobada també,
és clar, s’invoca l’Esperit Sant. La
fe ens fa estar segurs que si se li ha
convocat ell assistirà... en conseqüència el que es reflexioni estarà
inspirat per ell. Després l’Església
tindrà el resultat d’aquests treballs
per assessorar-se, establir línies d’actuació... A l’altre, com ja hem dit, el
Papa va recollir-ho tot i va escriure
una encíclica.
Així doncs, podem esperar
canvis.
En el que és substancial i intrínsec a la família, el que considerem
que és com Déu la va crear, no pot
canviar res. En aquest sentit l’Església no canviarà el que és el seu
Magisteri. El papa Francesc, però,
en una de les primeres homilies a
Santa Marta, va comentar que tot el
que havien anat dipositant els costums i el pas del temps en l’Església
i que responia a la manera d’actuar
davant els moments i les situacions
de cada societat, i per tant no era
quelcom definitori i essencial, es
podia canviar. En aquest sentit sí
que pot ser que l’Esperit Sant ens
il·lumini camins nous de com respondre a les situacions noves que la
forma de viure actual ens està ficant
com a evidència, deixant d’altres que
no responien al que és la família sinó
al que aquells temps necessitaven i
van provocar.

Una classe diferent
ls alumnes que cursen
l’assignatura de Religió a
4t Grau d’Educació Primària a la
FCE de Lleida han tingut l’ocasió de
parlar amb el Bisbe Joan i compartir
algunes inquietuds pel que fa a la formació religiosa. En un futur podran
ser professors d’aquesta matèria a
les escoles i per això li han preguntat
com veu ell la situació d’increença
en la que viuen moltes famílies i per
tant també els infants.
Durant una hora i mitja de
diàleg van poder escoltar les seves
reflexions sobre el necessari respecte
per la situació de cada persona, la
importància que el professor visqui a
fons la seva fe i a través de les classes
acompanyi, desvetlli i ajudi en la
maduresa els seus alumnes. Des de
l’escola del poble o de la ciutat els
animà a conèixer el prevere del lloc
on estiguin, ja que tot i ser àmbits
de formació diferents (catequesi o
ensenyament religiós escolar), la
col·laboració és sempre positiva.

Preguntat sobre què pensava
de si l’Església s’adaptava a la societat, va respondre que hi ha un
esforç permanent al llarg dels segles
per a comunicar-se amb cada generació. Però d’altra banda l’Església
no “diu” el que vol sentir la gent
sinó que aporta la Bona Nova que
ha rebut.
Va posar com a exemple el
Papa Francesc, amb la presentació
que fa de l’Evangeli ha interpel·lat
molta gent. Internet, l’esforç que
es fa a través dels mitjans de comunicació, la presència al facebook i
twiter, etcètera, mostren l’esforç per
comunicar-se amb la gent d’avui.
En un ambient de cordialitat
van anar sorgint diverses qüestions i
acabarem la trobada amb el convenciment que, si bé per a la majoria era
la primera vegada que parlaven amb
el Bisbe Joan, les portes del Bisbat
estaven obertes per poder-lo trobar.

Missions prepara la Jornada de la Infància Misionera

L

a Delegació de Missions de
la Diòcesi de Lleida ofereix
materials a agents de pastoral, catequistes i professors de religió, per
facilitar la tasca de sensibilització
dels nostres infants amb motiu de la
Jornada de la Infància Missionera.

Aquest treball tindrà un moment
especial amb la celebració de la Fira
de la Infància Missionera el 25 de
gener. Les diòcesis espanyoles dinamitzen de diverses maneres, l’esperit
de la infància missionera, resumit en
el lema: “Els nens ajuden els nens”.
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Des de la Delegació de Missions,
Mònica Cabezuelo, ens ha deixat el
seu missatge:
“Benvolguts, benvolgudes,
A la Delegació de Missions,
quan encetem un nou any; tenim
com a horitzó més proper la Jornada
de la Infància Missionera.
Ja sabeu, es tracta d’una campanya que vol introduir els infants en
la dimensió missionera de l’Església.
Tot va començar en el segle XIX,
quan un sacerdot francès, commocionat per la precarietat en que
vivien els infants xinesos; inicia una
xarxa de solidaritat entre els infants
francesos i xinesos.
Us convidem a treballar dins les
comunitats a les que esteu vinculats,
els valors propis de la Infància Mis-

sionera: obrir els ulls als necessitats,
solidaritat, servei, tendresa, alegria,
esperança, fe… Trobareu molta
informació i eines a: www.missionslleida.blogspot.com.es
Els materials en paper s’estan
distribuint aquests dies.
I pels més animats, us convidem a participar en la Fira de la
Infància Missionera, el 25 de gener.
Entre les 16 i les 18 h a l’escola de
la Sagrada Família de Lleida (activitat
adreçada a infants de catequesis i esplai). Només cal que ens ho feu saber
i us donarem tota la informació.
Als que esteu connectats a
les xarxes socials, us convidem a
seguir-nos per Facebook i twitter.
Rebeu una salutació fraterna,
Monica Cabezuelo

Cloenda del Cicle de Nadal
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l diumenge 12 de gener, a
les 11:30 del matí, tingué
lloc a l’Auditori Enric Granados la
cloenda oficial del Cicle de Nadal,
amb el lliurament de Premis dels
Concursos de Pessebres i la interpretació de la Cantata “Les Joguines
dels Reis” a càrrec de cinc corals
infantils. L’acte fou presidit pel bisbe
de la diòcesi, Mons. Joan Piris; pel
paer en cap, Àngel Ros; pel president de l’Agrupació de Pessebristes,
Àngel León, i per altres autoritats
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i representacions. El programa de
l’acte fou el següent:
Acte de Lliurament de premis
i guardons del LXXIX Concursos de
Pessebres, del XXXIX Concurs Infantil i Juvenil de Pessebres, i Lliurament del títol de Mestre Pessebrista
a Josep Antoni Codony i Quintana
de Lleida i Ramon Gabarró Canela,
de Preixana.
Tot seguit hi hagué la Cantata
Final: ‘Les joguines d’en Martí’ o
‘Les joguines de Reis’, interpretada

per les Corals: BellSons de Bell-lloc,
dirigida per Pilar Pelegrí Solsona i
Carme Bagué Sobrevals; Coral de
l’Escola Municipal de Música de
Linyola, dirigida per Xavier Iglesia;
Coral del Col·legi El Carme, dirigida
per Joan Espinosa García; Coral de
l’Estudi Montagut, dirigida per Maria
del Mar Jove, i Coral Jesuïtes Lleida,

dirigida per Gemma M. Naranjo
Yuste.
El Repertori constà de la cantata: ‘Les joguines d’en Martí’ o
‘Les joguines de Reis’, amb música
i lletra, d’Eulàlia Antonés; la nadala
‘Truquen a la porta’, de Jaume Olivé
i Pere Pena i un Popurri de Nadales
populars.

Concurs de Narracions de Frater

F

rater (la Fraternitat Cristiana de Persones amb
Discapacitat de Lleida) ha convocat el seu Concurs de Narracions
2013/2014, que enguany arriba a
la seva 33a edició, per treballs que
tractin el tema del món del malalt i/o
els minusvàlids. El concurs, que és
obert a tothom, té dues categories.

Una per adults i l’altra per a joves
(fins a 16 anys).
La data límit per lliurar els originals és el 31 de gener i cal fer-ho
per correu certificat, dirigint-los a la
seu social de Frater, al carrer Maragall, número 4, baixos. Amb el còdi
postal 25003 de Lleida.

C

om cada any, del 18 al
25 de gener, celebràrem
la Setmana de Pregària per a la
Unitat dels Cristians. Enguany el
lema és “És què Crist està dividit?”.
La Delegació d’Ecumenisme i Diàleg
Interreligiós del Bisbat de Lleida organitzà un seguit d’actes ecumènics

per aquests dies amb la participació
de tots els cristians: catòlics, protestants i ortodoxos, però que tingueren l’acte central el dia 21 de gener,
a la Parròquia de Santa Teresina de
l’Infant Jesús (Plaça de les Missions),
a les 20 hores.

Jornada Mundial del Malalt

E

l dia 11 de febrer se celebrà la Jornada Mundial
del Malalt, que enguany du el lema

“Fe i Caritat. Donar la nostra vida
pels germans”. Amb aquest motiu,
com és tradicional, l’Hospitalitat de
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“És què Crist està dividit?”, lema de la setmana ecumènica

Lourdes té previst traslladar la diada
al següent diumenge, 16 de febrer,
amb la celebració d’una missa i un
rosari de torxes a la Catedral Nova
de Lleida. Per la seva part, la Pastoral diocesana de Salut del Bisbat de
Lleida seguirà amb la seva tradició
de celebrar el Dia del Malalt el sisè
diumenge de Pasqua, 25 de maig.
Un costum, fins i tot, més antic que

la mateixa jornada mundial, ja que
és anterior a 1993, quan aquesta es
va instituir per primera vegada. Per
aquelles dates, entre maig i juny,
a més a més de la celebració de
l’eucaristia i la unció dels malalts a
les diferents parròquies, la Pastoral
diocesana de Salut també té previst
organitzar una jornada de formació.

Dimecres de Cendra “Saber-nos alliberar de tot allò que
no ens ajuda al seguiment de Jesús”

D
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imecres de Cendra passat
la Catedral va acollir la
celebració del Via Crucis amb la
imatge del sant Crist de Sant Llorenç
portada per la confraria dels Portants d’aquesta mateixa parròquia.
A continuació es va celebrar la missa
presidida pel dean dels Canonges,
Mn. Jaume Pedrós i concelebrada
per altres canonges i preveres de la
nostra diòcesi. Mn. Pedrós en la seva
homilia va dir entre altres coses, que
la Quaresma és un camí de conversió

en el qual podem alimentar-nos més
especialment de la Paraula de Déu.
També va afegir que és una oportunitat per saber-nos alliberar de tot
el que no ens ajudi al seguiment de
Jesús.
La missa fou acompanyada
musicalment per un cor de cantaires.
En acabar la celebració totes
les persones assistents van poder
passar a venerar la imatge del majestuós Crist de Sant Llorenç.

Neix un nou servei a la Fundació Jaume Rubió

L

a Fundació Jaume Rubió i
Rubió (FJRR), promoguda
per Càritas Diocesana de Lleida, a la
qual està vinculada, per dur a terme
la seva acció en el camp de la inserció sociolaboral de persones amb
vulnerabilitat o en risc d’exclusió,
ha posat en marxa un nou servei,
en estar reconeguda com a Agèn74

cia de Col·locació, amb el número
0900000182. Amb aquest pas, es
crea una eina que permetrà donar
resposta a les múltiples demandes
d’ajut que es reben de tantes persones que, avui en dia, estan en alt risc
d’exclusió sociolaboral per pèrdua
dels seus llocs de treball. També serà
l’instrument necessari per gestionar

millor la fita dels processos de reinserció sociolaboral que s’estan duent
a terme.
Des de la Fundació Jaume
Rubió, es té el convenciment que
aquest reconeixement, per poder
mitjançar entre empleadors i demandants de treball, ajudarà a agilitzar la
intermediació que ja es du a terme,
i obrirà un ampli ventall de possibilitats en la inserció sociolaboral dels
nostres usuaris.
La Fundació Jaume Rubió i Rubió demana a tots els seus amics que
facin saber a tots els coneguts i als
que estiguin en possibilitat de contractar treballadors, que es posin en
contacte amb ells, que sàpiguen que

gaudiran d’un servei personalitzat,
atenent a les seves necessitats i que
els connectarem amb persones que
en participar en aquests programes
segueixen tenint un acurat acompanyament tant formatiu com personal
en la seva inserció al marc laboral.
Esperem que aquest sigui un
pas important en la lluita contra els
efectes de l’empobriment generalitzat, al poder incidir més directament
en el mercat laboral.
Des de la Fundació vinculada
a Càritas recorden les paraules del
sant Pare Francesc quan ens diu
que “Quan falta el treball, falta la
dignitat”.

E

ls bisbes catalans han iniciat
la jornada del divendres, 7
de març, amb una reunió al Pontifici
Consell per a la Cultura, on han
estat rebuts pel cardenal Gianfranco
Ravasi i altres membres d’aquest organisme de la Santa Seu. En acabar,
els bisbes s’han traslladat als Palaus
Apostòlics del Vaticà on a les 11:30
hores han estat rebuts en audiència
pel papa Francesc. Tots els bisbes
de les diòcesis amb seu a Catalunya,
els bisbes emèrits de Girona i de
Solsona, i els seus acompanyants
han saludat personalment el Sant
Pare i li han ofrenat alguns obsequis,
entre ells la col·lecció Documents del
Magisteri de Benet XVI i Francesc

traduïts al català per Editorial Claret
i la Col·leció sencera de Clàssics
Cristians del Segle XX. Després, el
Sant Pare Francesc ha mantingut
una reunió privada i conjunta amb
tots els bisbes tal com ha anat fent
amb els bisbes de les altres Províncies Eclesiàstiques d’Espanya.
A la sortida, el Cardenal Martínez Sistach i l’arquebisbe Pujol han
declarat que havia estat una trobada entranyable, de gran comunió
fraterna entre el Papa, germà gran
i exemple per a tots, i els altres germans bisbes.
Els dos arquebisbes han destacat que s’han sentit molt ben
escoltats pel Sant Pare, i que han
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El papa Francesc rep els bisbes catalans

pogut parlar de tots els aspectes
que afecten la vida de l’Església, i
especialment l’anunci de l’Evangeli
a la nostra societat i les doloroses
conseqüències de la crisi econòmica,
especialment el gran drama de l’atur.
A la tarda el cardenal Lluís
Martínez Sistach ha presidit la concelebració solemne a la basílica de
Sant Pau Extramurs i ha destacat la
tradició ben fonamentada de la vinguda de l’apòstol Pau a Tàrraco per
portar l’Evangeli a les nostres terres.
Els bisbes, els preveres acompanyants i un bon grup de fidels
d’arreu d’Espanya han pregat pel

papa Francesc, pels fruits de la nova
evangelització i pel desvetllament de
les vocacions sacerdotals, a la vida
consagrada i a laics compromesos
en l’Església i enmig del món.
El dissabte, dia 8, per a cloure els dies de la Visita ad limina a
Roma, els bisbes catalans tindran la
trobada amb el Cardenal Antonio
Cañizares, prefecte de la Congregació per al Culte diví i la Disciplina
dels Sagraments i després celebraran
l’Eucaristia a la Basílica de Santa
Maria la Major i retornaran a les
seves diòcesis.

La visita dels bisbes catalans a Roma

E

Vida Diocesana

ls bisbes de Catalunya
s’han trobat amb el papa
Francesc per analitzar la situació
religiosa, social i política de les diòcesis catalanes. Els bisbes també
s’han reunit amb diverses congregacions vaticanes en el marc de la
visita “Ad Limina”. D’altra banda,
la Conferència Episcopal Espanyola
ha escollit el bisbe de Valladolid,
Ricardo Blázquez, com a nou president. Signes dels temps repassa

aquests i altres temes d’actualitat
amb l’arquebisbe Joan-Enric Vives,
bisbe d’Urgell i secretari general de
la Conferència Episcopal Tarraconense. Un altre tema que abordarà
el programa de TV3 aquest pròxim
diumenge, 23 de març, porta per
títol “Viure Jesús en família”, on es
recull el testimoni de Sandra Buxaderas, periodista resident a Roma i
autora del llibre Com viure Jesús
en família.

Volem més Lectio

E

l dijous 6 de març van
finalitzar les tres sessions
de Lectio Divina, organitzades per
les delegacions de pastoral Universitària i de Joventut. Aquestes han
tingut lloc els dies 20 i 27 de febrer
i 6 de març a la parròquia de Santa
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Teresa Jornet, què ha acollit aquesta
iniciativa i ens ha facilitat tots els
mitjans necessaris. La Lectio ha
estat conduïda per la Marta Riera,
professora d’educació especial, i un
total de 12 persones hem participat
de les sessions.

Els textos que la Marta ens
ha proposat per a llegir, meditar i
pregar junts, han estat: la paràbola
del fill pròdig, la dona que tenia hemorràgies i el cec Bartimeu.

En acabar, tots ens hem sentit
agraïts per l’experiència, que valorem molt positiva per a nosaltres.
Volem més Lectio.
Sílvia Miquel i Xavi Navarro,
delegats

E

l primer divendres de març,
dia 7, la Unió Eucarística
Reparadora, grup de Lleida, celebrà
el Dia Universal de l’Obra. Començà
la jornada a la Casa d’Acció Catòlica, lloc cèntric de fàcil accés, on ens
reunim cada mes. En aquesta ocasió,
s’uní al nostre grup un bon nombre
d’adoradores eucarístiques. La taula
presidencial estava ocupada pel
nostre consiliari, Rvd. Mn. Joaquín
Lax Fauquet, amb les dues oradores,
que, tot seguit, anaven a intervenir.
Després d’una breu salutació
a càrrec d’una representant local,
iniciava la seva intervenció la germana Elisabeth Acosta, missionera
eucarística natzarena, recordant-nos
les primeres passes de l’obra i l’experiència impactant del beat Manuel
González García a la parròquia de
Palomares del Río, petita població
propera a Sevilla, el sagrari de
la qual, el 1902, presentava un
aspecte de deixadesa i desolació inadmissibles i davant el qual el nostre
fundador “tingué intenció de fugir”,
però “no va fugir”, sinó que es va
quedar una bona estona reflexionant
i buscant alguna solució, i que com
és ben conegut, és el punt d’arren-

cada de la nostra UNER, destinada
primordialment a l’atenció del “Sagrari abandonat”.
Tot seguit intervingué la senyora Oliva Díaz Sánchez, presidenta
del Grup UNER de Palència i directiva nacional de la nostra institució,
que exposà amb paraules senzilles la
seva gran experiència com a membre d’UNER (les sempre conegudes
i reconegudes com “Maries del
Sagrari”), en les seves múltiples facetes com a dona del nostre temps,
esposa, mare i àvia, i cristiana compromesa amb la missió de l’Església,
i això en circumstàncies favorables
o no, comptant sempre amb l’ajuda
de Déu, amb una “fe infrangible i
una esperança certa” en moments
de dolor, gràcies a Déu vençuts, i
donant sempre testimoni d’una vida
al servei del Senyor i del seu Regne.
A continuació, a la capella s’oficià la Santa Missa per Mn. Joaquín
Lax, que en la seva homilia aplicà
els textos litúrgics a l’essència de la
UNER, amb la constant finalitat de
promoure i practicar “l’Adoració
Eucarística”. En acabar s’exposà
solemnement el Santíssim, iniciant-se
la pregària amb les oracions i comen77
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El Dia de la UNER a Lleida

taris preparats per la UNER per a
aquest dia en concret, recordant totes
les necessitats de l’Església i del món.
En aquesta ocasió, s’uniren
a UNER un bon nombre de simpatitzants, acompanyant-nos el
president del grup de Lleida, ”de
l’Adoració Nocturna”, i responsable

de “l’Adoració Diürna”, organitzada
en la nostra ciutat en la parròquia
de Sant Pere. Sr. Josemaria Ponz i
la seva esposa, als quals agraïm el
seu constant suport. Es van acabar
els actes amb un dinar de germanor
en un local prop de la seu d’Acció
Catòlica. Grup UNER de Lleida

Museus de l’Església i santuaris a Catalonia Sacra

C
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atalonia Sacra inicia enguany un seguit d’iniciatives de comunicació que volen
contribuir a posar en valor el patrimoni de l’Església a Catalunya. En
aquest mes de març s’estrenarà un
nou butlletí electrònic que donarà a
conèixer de manera activa dues realitats patrimonials molt importants:
d’una banda, els diferents museus
vinculats a l’Església de Catalunya,
custodis d’un patrimoni cultural
fonamental, i de l’altra, el convit a
visitar els santuaris, autèntics nuclis
de patrimoni i cultura des de fa
centúries. En el cas dels museus o
col·lecció diocesana, es remarcarà
de cadascun d’ells una de les seves

obres fonamentals de la mà dels seus
tècnics i n’exposarem els seus valors
artístics i culturals. Per a fer més
amable el convit a visitar-lo, s’oferirà
a través del butlletí un descompte en
les entrades al museu corresponent.
En el cas dels santuaris, des
dels butlletins de Catalonia Sacra
s’aniran presentant santuaris concrets d’arreu del territori català, explicant-ne breument la seva història,
i donant informacions pràctiques per
a la seva visita.
Com sempre, la voluntat de
Catalonia Sacra és convidar a conèixer el nostre patrimoni, i treballar
per a fer més fàcil aquesta visita.

L’Església de Sant Pere acull la commemoració del
XIII Aniversari de la beatificació de Francesc Castelló

L

’església de Sant Pere de
Lleida va acollir la tarda de
l’11 de març, l’Eucaristia commemorativa del XIII aniversari de la beatificació del jove màrtir, organitzada
per la Comissió Pro Canonització. A
la Missa, molt concorreguda, assistí
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l’Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lourdes, que abans de la celebració
dirigí el Rosari. També ho feu una
representació de la Confraria de “La
Somereta” del populós barri lleidatà
de Pardinyes, que destaca per la seva
devoció al Beat. Tant és així que en

Com tots els anys, també enguany tot i els seus 101 anys, assistí
a la celebració la germana del màrtir,
la Maria Castelló Aleu traslladant-se a
Lleida des de Saragossa on resideix,
acompanyada de diversos familiars.
L’Eucaristia fou presidida pel
mercedari P. Joaquín Millán, rector
de la parròquia de la Mare de Déu
de la Mercè i postuladors dels Màrtirs
Mercedaris.
El P. Millan en la seva homilia va
evocar la figura d’un altre mercedari,
el P. Tomàs Tomàs, que fou qui li va
parlar del Beat Francesc quan ell tenia
només 10 anys: “Va ensenyar-me la
seva fotografia i em digué que aquell
jove havia estat un màrtir, un sant, un
heroi de Crist”. El celebrant recordà
també el desig de la mare del Beat
abans que aquest nasqués, quan
demanà a Déu un fill guapo, llest
i sant: “Avui podem dir que Déu li
va concedir allò que demanava amb
insistència al Senyor. Mireu la seva fo-

tografia, impressiona, en ell veiem un
jove guapo per dins i per fora, valent,
molt valent i un sant”. El mercedari es
referí al Beat Francesc com un jove
valent i coherent amb la seva vida de
creient, que no tingué mai por de manifestar-se cristià, en aquells moments
tan difícils de persecució religiosa, fins
al punt de donar la vida per Crist i els
germans, morint perdonant.
La celebració, en la que també
es va tenir un record especial per
les víctimes i familiars de l’atemptat
de Madrid, al complir-se deu anys
d’aquest fet; va cloure amb la benedicció d’un nou reliquiari del Beat,
que tot seguit es donà a la veneració
dels fidels. La seva germana Maria
fou la primera a besar-lo amb fruïció,
contemplant alhora el bocí de roba
pertanyent al Beat que conté el reliquiari, que ella mateixa ha donat:
“És molt maco aquest reliquiari del
meu germà Francisco”, digué amb
emoció. Mentre això succeïa, la
Coral de l’Hospitalitat de Lourdes
cantava els goigs en lloança del Beat
Francesc Castelló:
“Puix que tens mirada blanca
i ets heroi de la virtut,
oh Francesc, ànima blanca
protegeix la joventut.”

El proper 19 d’abril, centenari del seu naixement

E

l proper 19 d’abril, que coincideix en Dissabte Sant,
farà cent anys del naixement del
Beat Francesc Castelló a la ciutat
d’Alacant, on s’havia traslladat la
família, per motius laborals del pare.

La Comissió Pro Canonització
ha preparat diversos actes per commemorar aquesta efemèride, que
s’iniciarà el mateix 19 d’abril a les
12 del migdia davant la fosa comuna
del Cementeri de Lleida on reposen
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el pas de la Confraria, que surt pels
carrers de Lleida en la Processó dels
Dolors el vespre del Diumenge de
Rams, al peu del grup escultòric de
La Fugida a Egipte, hi col·loquen un
reliquiari del màrtir.

les despulles del màrtir, juntament
amb les d’altres màrtirs lleidatans,
com el bisbe Salvi Huix beatificat el
13 d’octubre passat a Tarragona.
Pels dies 1, 2 i 3 de maig s’ha
previst un pelegrinatge a la ciutat
d’Alacant, per tal de conèixer la
Casa Natal del Beat, la basílica de
Sant Maria on fou batejat i la parròquia que aquesta ciutat li ha dedicat.
També es previst pel diumenge 1 de juny, la representació de

l’obra teatral “Francesc Castelló,
visqué estimat i morí perdonant”,
a càrrec del grup TOAR de Lleida,
segons guió original del P. Francesc
Gamissans, franciscà i col·laborador
de “Catalunya Cristiana”. Aquesta
obra ja fou estrenada en el mateix
teatre el 29 d’octubre de l’any 2006,
amb ocasió de la inauguració de la
seva restauració, a més d’haver-se
representat també el 13 de març de
l’any 2013, al Teatre Municipal de
Balaguer.

El bisbe Joan anima la Xarxa d’Entitats Cristianes a no
defallir en la lluita contra la pobresa
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“

L’acció caritativa i social no
és el ‘florero’ de l’Església.
És la cara més coneguda, la més
agraïda per la societat, però és la
mateixa cara de sempre. I és que
només en tenim una de cara a
l’Església”. Amb aquestes paraules
engegava el bisbe de Lleida, Mons.
Joan Piris, el missatge de cloenda de
la quarta jornada anual de la Xarxa
que aplega a les catorze entitats
vinculades a la Diòcesi de Lleida. Al
mateix temps però, reconeixia que
la pobresa era una de les malalties
cròniques de la nostra societat, “un
virus que està matxucant persones i
famílies senceres, al qual cal plantar
cara”, deia el bisbe de Lleida, recordant una intervenció del director de
Càritas Diocesana, Ramon Baró,
el qual havia alertat de l’existència
d’una pobresa estructural preocupant, fins i tot en els moments de
plena bonança econòmica.
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El bisbe Joan, que va participar
activament en els tallers organitzats
durant el matí al Col·legi Maristes
Montserrat, on es va desenvolupar
la trobada, en el moment del comiat
va recollir algunes de les aportacions que havien fet els voluntaris,
què s’havien aplegat a debatre des
de diferents perspectives “Com
treballar avui el canvi social des de
la Xarxa?”, títol amb què s’havia
batejat la jornada.
La formació és quelcom fonamental per la tasca dels voluntaris,
segons Mons. Piris. “No cal haver
de fer un màster, però és necessari
adquirir la capacitat per fer les coses
ben fetes”.
També s’aturava a comentar
les conclusions d’un altre dels tallers
de la jornada, que havia debatut
sobre la necessitat de continuar o
trencar amb l’actual model de fer
les coses i de relacionar-se amb

debilitats. “Oblidem-nos si som pocs
o molts. Recordeu que tot això va
començar amb dotze, només. I ja
fa més de dos mil anys que dura”.
La jornada anual de la Xarxa
tenia com a objectiu reflexionar sobre “el nostre paper com a cristians
en l’actual situació de crisi”, i cercar
“els nous camins que hem de seguir
per mantenir-nos fidels a les persones que la pateixen, estar lúcids per
analitzar les causes que la provoquen
i mantenen i ser atrevits per lluitar
per un canvi que ajudi a superar-la.
La jornada ha treballat al voltant de cinc tallers, la coordinació
i animació de cadascun dels quals
ha estat assumida per una de les
entitats de la Xarxa. Aquests tallers
han voltat entorn de l’Atenció a les
Persones-Denúncia, animada per
Esclat-Santa Teresina; Assistència
i Empoderament, a càrrec del centre assistencial Sant Joan de Déu;
Treball Comunitari i Dependència
de les Administracions, de la qual
s’ha fet càrrec Càritas; Continuïtat o
Ruptura, què ha estat assumida per
Arrels/Sant Ignasi, i Compromís o
Militància, que ha moderat el Centre
d’Orientació Familiar (COF).

La UdL i la Comissió 3.4, junts contra la pobresa

L

a Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa
i Social del Bisbat de Lleida està
impulsant, conjuntament amb la
Federació Catalana de Voluntariat

i la Coordinadora d’ONG de Lleida
a través de la Comissió 3.4, una
iniciativa amb la Universitat de
Lleida per tal de poder estudiar en
alguns dels seus graus les causes i
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les Administracions. “La rutina, de
vegades, té mala premsa”, deia,
alhora que suggeria una avaluació
permanent per no caure en el continuisme o per fer un gir i un canvi
quan és convenient.
El dilema què passaria si les
entitats caritatives i socials deixessin
de prestar els serveis que ara donen,
i la permanent denúncia social per
millorar les coses, quelcom que afecta a més gent i col·lectius que només
les Administracions –“l’assumpte de
les hipoteques té més responsables”,
citava el bisbe Joan, com a exemple–, han estat altres temes que no
ha deixat d’esmentar.
Mons. Piris va manifestar que
havíem de ser conscients que no
podríem solucionar-ho tot, però sí
que teníem a l’abast la possibilitat
d’intentar millorar el nostre entorn
i feia una crida a les nostres consciències. “De vegades fem culpable
de les coses a la societat, però la
societat també som tots nosaltres”,
recordava el bisbe Joan, què agraïa
el naixement, creixement i desenvolupament de la Xarxa d’Entitats, a la
qual encoratjava a seguir treballant
i a no defallir en els moments de

conseqüències de la pobresa, per tal
de poder fer-li front. Aquesta tasca
l’està coordinant l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL,

que ha engegat un pla pilot, el qual
s’encarrega d’analitzar la manera de
lluitar contra aquesta injustícia social
des de cada titulació.

Josep Solé rep el ministeri del lectorat

E

l bisbe de Lleida, Mons.
Joan Piris, conferí el dissabte 22 de març el ministeri de
lectorat al seminarista Josep Solé
Sans en una cerimònia que va tenir
lloc a la Casa Sacerdotal i a la qual
van assistir, entre altres, el director
del Seminari Interdiocesà, Norbert
Miracle; el del Seminari de Lleida,
Mn. Jaume Pedrós; mossen Daniel

Gómez i el diaca Juan Ignacio Toscano. El ministeri de lectorat, a partir
del qual s’està facultat per llegir la
Paraula de Déu a les celebracions
litúrgiques. Aquest és el primer pas
que fan els seminaristes en el seu
camí cap el presbiterat, al qual s’arriba després de passar pels ministeris
de l’acolitat i del diaconat.

La Parròquia de la Sda. Família celebra el 50 aniversari

L
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a Parròquia de la Sagrada
Família de Cappont ha
celebrat el diumenge 23 de març el
50 aniversari de la seva fundació,
amb una eucaristia presidida pel
bisbe Joan Piris, que ha concelebrat amb alguns dels sacerdots que
han participat en la pastoral de la
parròquia durant tot aquest temps.

D’aquesta manera, han coincidit a
l’altar quatre generacions diferents
de sacerdots en una cerimònia que
ha comptat amb una gran participació de fidels, que al llarg d’aquest mig
segle de vida han col·laborat en la
vida pastoral, entre els quals hi havia
els representants de les diferents
institucions socio-culturals del barri.

Ramon Baró rep la Medalla Màrius Torres

E

l director de Càritas Diocesana de Lleida, Ramon
Baró Cerqueda, va ser guardonat el
passat divendres, 21 de març, amb
la Medalla Institut Màrius Torres, en
un acte que va omplir de gom a gom
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la sala d’actes del centre estudiantil
i que va ser conduït per Salvador
Escudé. Prèviament, l’Institut va
enregistrar un vídeo on Ramon
Baró deixa un missatge especial pels
alumnes que actualment estudien al

Màrius Torres. En aquesta gravació,
el director de Càritas diocesana de
Lleida els anima a treballar, a ser
honestos i sincers, a intentar millorar
la vida dels altres, a ser emprenedors
i valents, alhora que optimistes i
positius; a no defallir, a participar i
també a ser crítics i a no deixar mai
de somniar, fent el bé als altres.
Amb la concessió d’aquesta
medalla, l’Institut Màrius Torres fa
un reconeixement a antics alumnes
o antics professors que han destacat en qualsevol dels camps del
coneixement o en la seva professió.
Intervenen, en la convocatòria per a
la concessió de la medalla, la Comunitat Educativa del centre, l’Associ-

ació de Pares i Mares i l’Associació
d’Antics Alumnes.
Amb aquesta menció, es vol
destacar la importància de la tasca
de l’educació i dignificar la feina dels
docents que, en moltes ocasions, no
es veu del tot reconeguda.
L’investigador Josep Lladós
Comenge va ser el primer a rebre
la medalla Màrius Torres, fa ara
dotze anys. Completen el quadre de
guardonats: el professor Joan Veny,
Manuel Rubia, Immaculada Miarnau, Jordi Pàmias, Xavier Comella,
Eduardo Enrech, Mari Pau Huguet,
Josep Borrell, Ramon Vilaseca i
Josep Vallverdú.

L

a nostra Diòcesi se suma
a la jornada proposada
pel Pontifici Consell per a la Nova
Evangelització, “24 hores per al
Senyor”. Concretament de les cinc
de la tarda del divendres dia 28
a les cinc de la tarda del dissabte
29, l’església de Sant Pere de Lleida,
carrer Major 9 acolliria la possibilitat
de rebre ininterrompudament el
sagrament del perdó.
La jornada estarà acompanyada en diferents moments pel Sr.
Bisbe que hi serà a l’inici, els dos
vicaris, Mn. Ramon Prat i Mn. Josep

Anton Jové, i altres preveres que s’hi
han sumat.
També diferents fidels estaran
presents acompanyant l’Exposició
del Santíssim Sagrament.
En paraules del Papa Francesc: “la recepció freqüent del
sagrament de la Reconciliació,
amb confessió i absolució individuals, permeten adornar-nos
que tots som fràgils i pecadors,
necessitats de la misericòrdia
i del perdó de Déu. El Senyor
no es cansa de perdonar, som
nosaltres els que ens cansem de
demanar perdó”
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La nostra Diòcesi se suma a la Jornada
“24 hores per al Senyor”

L’Església de Sant Pere acull les Predicacions Quaresmals

E

l bisbe de Lleida, Mons.
Joan Piris, va ser l’encarregat d’iniciar les predicacions
quaresmals que des d’ahir, 25 de
març, i fins al dijous, dia 27, s’estan
realitzant a l’Església de Sant Pere,
la qual es va quedar petita per sentir
la xerrada que sobre ‘La Paraula de
Déu anunciada’ va fer el pastor de
la nostra diòcesi. Per avui, dia 26,
a les 19:30 hores, l’encarregada de

fer la predicació quaresmal, titulada
‘La Paraula de Déu celebrada’,
és Mar Pérez, biblista i professora
de l’Institut Superior de Ciències
Religioses-IREL.
La darrera de les xerrades serà
demà, dia 27, a la mateixa hora, i
anirà a càrrec del professor i director
de l’Escola de l’Esplai, Amadeu Bonet, el qual parlarà de ‘La paraula
de Déu viscuda’.

La Catedral tindrà un grup escultòric dedicat a
Santa Teresa Jornet

E
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l pròxim 10 de maig, la vila
d’Aitona i la ciutat de Lleida, viuran una singular celebració,
que les aplegarà a totes dues l’entorn
de la fundadora de les Germanetes
dels Ancians Desemparats, Santa
Teresa Jornet. En aquest dia serà
inaugurat a la Catedral de Lleida
un grup escultòric dedicat a aquesta
santa lleidatana filla d’Aitona, obra
de l’escultor valencià Xavier Margarit, artista que fa pocs mesos va
exposar les seves obres sacres a la
mateixa Catedral de Lleida.
La imatge de la Santa serà
col·locada en una de les capelles de
la girola de la Catedral, que és la que
dóna accés a la capella del Santíssim.
L’acte d’inauguració i benedicció d’aquest grup escultòric tindrà
lloc la vigília de la festa de Sant
Anastasi a les 11 del matí. S’iniciarà amb una solemne concelebració
Eucarística presidida pel bisbe de
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Lleida Mons. Joan Piris, al final de la
qual es procedirà a la benedicció de
la nova capella i del grup escultòric
de Santa Teresa Jornet.
A la celebració assistirà la mare
general de la Congregació de les
Germanetes dels Pobres, així com
la provincial i tota la comunitat de
germanetes d’Aitona i altres germanetes procedents de les diverses cases i residències que la Congregació
té a Catalunya i a la resta de l’Estat.
Assistirà també l’alcaldessa i
ajuntament d’Aitona, així com les primeres autoritats de la ciutat de Lleida.
Les germanetes han volgut
que el grup escultòric se sufragués
sol i exclusivament amb donatius.
Tot aquell que vulgui col·laborar en
aquesta iniciativa de portar Santa Teresa Jornet a la Catedral de Lleida,
pot fer-ho en a aquest número de
compte obert per aquest fi: 21000513-56-0200113804.

