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Bisbe diocesà

Decrets

Jubilació de Mn. Germà Prats Gabaldà

DECRET 11/22.- Terrassa, 1 de setembre de 2022

Ateses les circumstàncies personals de Mn. GERMÀ PRATS GABALDÀ per 
poder-se acollir a la jubilació canònica,

PEL PRESENT document es concedeix a Mn. GERMÀ PRATS GABALDÀ el 
pas a la situació de prevere jubilat, tot renunciant al càrrec de rector de 
la parròquia de Sant Miquel de Vallromanes.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Terrassa

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Per manament del Sr. Bisbe
Mn. Eduardo Pire Mayol
Secretari General i Canceller

Nomenament de Mn. Joan Làzaro Padrós com a Vicari 
Judicial 

DECRET 12/22.- Terrassa, 1 de setembre de 2022

Havent de procedir al nomenament del Vicari Judicial del Tribunal Eclesi-
àstic de Terrassa,
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PEL PRESENT d’acord amb el que estableix els cànons 391§2 i 1420 del 
Codi de Dret Canònic, nomenem Mn. Joan Làzaro Padrós com a Vicari 
Judicial president del Tribunal fins el mes de setembre de l’any 2027.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Terrassa

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Per manament del Sr. Bisbe
Mn. Eduardo Pire Mayol
Secretari General i Canceller

Consulta prèvia per al nomenament d’arxipreste

DECRET 13/22.- Terrassa, 7 de setembre de 2022

Havent de procedir al nomenament d’arxipreste en l’Arxiprestat de Mont-
bui-Puiggraciós cal realitzar la consulta prèvia d’acord amb les normes 
diocesanes;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. Es procedirà a la consulta prèvia al nomenament d’arxipreste en 
l’arxiprestat esmentat més amunt dins el termini que finirà el dia 14 
d’octubre de 2022.

2. La consulta es farà d’acord amb les normes aprovades pel Sr. Bisbe 
el dia 29 d’octubre de 2004.

3. S’encarrega a la Secretaria General del Bisbat que organitzi el 
desenvolupament de la consulta, juntament amb el Vicari Episcopal 
i també amb l’arxipreste que cessa.

4. El nou arxipreste serà nomenat per un període que finirà el mes 
d’octubre de 2023.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Terrassa.

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Per manament del Sr. Bisbe
Mn. Eduardo Pire Mayol
Secretari General i Canceller
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Convocatòria per l’elecció dels membres del Consell 
Presbiteral

DECRET 14/22.- Terrassa, 7 de setembre de 2022

Havent de constituïr-se el Consell Presbiteral de la diòcesi, d’acord amb 
el que estableix el Decret Presbyterorum Ordinis núm. 7 del Concili Vaticà 
II, el cànon 495 del Codi de Dret Canònic i les normes complementàries 
del Codi, promulgades el 7 de juliol de 1984, i d’acord amb els estatuts 
aprovats el 14 de desembre de 2004, pel present:

1. CONVOQUEM les eleccions dels membres del Consell Presbiteral. 
En aquesta elecció s’hauran d’escollir els representants dels grups 
territorials, i un representant de les comunitats de vida consagrada.

2. ESTABLIM el termini per votar, que finirà divendres 14 d’octubre de 
2022, a les dotze del migdia, hora en què es realitzarà l’escrutini i 
es proclamaran els elegits.
En els grups on cap candidat no assolís la majoria absoluta neces-
sària, es procedirà a una segona votació. El nou termini per votar 
finirà divendres 11 de novembre a les dotze del migdia. En aquesta 
elecció, en la qual bastarà una majoria relativa, segons els estatuts 
del Consell Presbiteral de 2004, cada elector podrà assenyalar igual-
ment dos preveres, d’entre els quatre candidats que hagin obtingut 
més vots (art. 10.3 dels estatuts).

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Terrassa.

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Per manament del Sr. Bisbe
Mn. Eduardo Pire Mayol
Secretari General i Canceller

Erecció canònica de la Confraria Mare de Déu del Roser 
de Bigues

DECRET 15/22.- Terrassa, 7 de setembre de 2022

Acceptada la instància presentada per la Sra. Núria Bosch Roca, Presidenta 
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de la “Confraria Mare de Déu del Roser de Bigues”, en la qual acompanya 
els Estatuts de l’entitat;

Examinats els estatuts pels quals es regirà l’esmentada associació, en els 
quals es determina l’objectiu social i demés continguts preceptuats en el 
Codi de Dret Canònic;

Tenint en compte, que aquesta associació compleix els requisits establerts 
en la disciplina vigent de l’Església per a ésser erigida com a associació 
privada de fidels;

PEL PRESENT decret, a tenor dels cànons 301 i 322 del Codi de Dret 
Canònic, erigim l’entitat “Confraria Mare de Déu del Roser de Bigues”, la 
qual queda constituïda com a associació privada de fidels a la Diòcesi de 
Terrassa, i li concedim personalitat jurídica privada, acceptant els Estatuts 
que han estat presentats.

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Terrassa.

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Per manament del Sr. Bisbe
Mn. Eduardo Pire Mayol
Secretari General i Canceller

Convocatòria per l’elecció dels membres del Consell 
Pastoral Diocesà

DECRET 16/22.- Terrassa, 20 de setembre de 2022

Havent de constituir el Consell Pastoral Diocesà de Terrassa, d’acord amb 
els estatuts aprovats el dia 22 de maig de 2009, i amb les disposicions 
del Consell de Govern amb data 25 d’octubre de 2013 pel que es refereix 
als membres de lliure elecció, pel present DISPOSEM el que segueix:

1. Són membres del Consell Pastoral Diocesà per raó del càrrec (art. 6.2 
dels estatuts):

•	 el Bisbe diocesà
•	 el Vicari General
•	 els Vicaris Episcopals
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•	 el Secretari General i Canceller

2. Són membres del Consell Pastoral Diocesà de representació territorial 
un representant laic de cadascun dels arxiprestats de la diòcesi (art. 
6.3 dels estatuts):

•	 Granollers

•	 Mollet

•	 Montbui-Puiggraciós

•	 Montcada

•	 Montseny

•	 Rubí

•	 Sant Cugat

•	 Sabadell Centre i Sud

•	 Sabadell Nord

•	 Terrassa

3. Són membres del Consell Pastoral Diocesà de lliure elecció (art. 6.3 
dels estatuts, modificat per l’acord del Consell de Govern de 25 d’oc-
tubre de 2013):

•	 El secretari del Consell Presbiteral

•	 Un representant dels Instituts de Vida Consagrada i Societats de 
Vida Apostòlica

•	 Un representant dels diaques permanents

•	 Els representants dels organismes i entitats diocesanes següents:

– Un representant de la Delegació de Catequesi

– Un representant de la Delegació de Pastoral Social

– Un representant de les Delegacions d’Ensenyament i d’Escoles 
Diocesanes i Parroquials

– Un representant de la Delegació de Joventut

– Un representant de la Delegació de Pastoral de la Salut

4. El Bisbe diocesà completarà la representativitat del poble de Déu 
que constitueix la diòcesi en el Consell Pastoral Diocesà mitjançant 
la designació d’altres membres (art. 6.4 dels estatuts), en el nom-
bre i en la forma que consideri oportuns (c. 512§2 del Codi de Dret 
Canònic).
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Encarreguem al Secretari General i Canceller del Bisbat la preparació i 
l’organització d’aquestes eleccions, juntament amb el responsable de 
cada àmbit, dins un termini que finirà el dia 18 de novembre de 2022.

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Terrassa.

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Per manament del Sr. Bisbe
Mn. Eduardo Pire Mayol
Secretari General i Canceller

Supressió de la capella de l’Associació de l’Assumpció

DECRET 17/22.- Terrassa, 20 de setembre de 2022

Acceptada la instància presentada per l’Il·lm. Sr. Fidel Catalán Catalán, 
President de l’Associació de l’Assumpció;

Tenint en compte que la capella annexa a l’immoble situat al carrer Sant 
Ferran número 80 de la ciutat de Terrassa, propietat de l’esmentada As-
sociació, dins el territori parroquial de la Santa Creu de Terrassa, ha deixat 
de complir la funció per la qual va ser erigida;

Sabent que la capella ha quedat en desús i aquest immoble ha estat 
reformat i es posarà en règim de lloguer;

Atès que pertoca al Rvdm. Ordinari del Lloc decidir sobre els llocs destinats 
al culte diví;

PEL PRESENT decret, d’acord amb el cànon 1224§2 del Codi de Dret Ca-
nònic, queda suprimida la capella abans esmentada i es declara extingit 
el permís de culte i reserva eucarística en aquest lloc.

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Terrassa.

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Per manament del Sr. Bisbe
Mn. Eduardo Pire Mayol
Secretari General i Canceller
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Trasllat de les restes de Mn. Daniel Monserdà Tintó a la 
cripta de la parròquia de Sant Fost de Campcentelles

DECRET 18/22.- Terrassa, 5 d’octubre de 2022

Havent rebut la petició del Rvd. Sr. Narcís Puig i Barrau, rector de la par-
ròquia de Sant Fost de Campsentelles, i de les Sres. Rosa Maria Securún 
i Fuster i Anna Maria Monserdà i Torrents, familiars més properes, per tal 
que es puguin traslladar des del cementiri municipal de Mollet del Vallès 
a l’església parroquial de Sant Fost les restes del Rvd. Sr. Daniel Monser-
dà i Tintó (1927-2015), prevere i rector de l’esmentada parròquia entre 
1960 i 2010;

Tenint en compte que l’església parroquial compta amb una cripta sepul-
cral per a vuit clergues i només n’hi ha enterrats quatre, en data 26 de 
febrer de 1995;

PEL PRESENT, autoritzem el trasllat de les restes del Rvd. Sr. Daniel Mon-
serdà i Tintó a la cripta sepulcral de l’església parroquial de Sant Fost de 
Campsentelles, sempre que es compleixi amb la normativa civil que li sigui 
aplicable, el diumenge dia 18 de desembre de 2022.

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Terrassa.

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Per manament del Sr. Bisbe
Mn. Eduardo Pire Mayol
Secretari General i Canceller
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Comunicacions diocesanes

Terrassa, a 19 d’octubre de 2022

A l’atenció dels preveres i diaques de la diòcesi

Benvolguts germans preveres i diaques,

El passat dia 1 de setembre vaig presidir l’acte d’entrega dels nomenaments 
als membres del Tribunal eclesiàstic, rectors, administradors, adscrits i 
delegats episcopals.

En la pregària inicial vaig voler llegir el fragment de l’evangeli de Mt 
28,18-20: “Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los 
en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar 
tot allò que us he manat”, i vaig reflexionar sobre el seu sentit per nosal-
tres en el moment actual. Perquè és el Senyor qui ens envia ara a tots 
nosaltres a participar de la seva missió, sense protagonismes personals, 
perquè nosaltres passem però Ell roman sempre i, fidel a la seva paraula, 
ens acompanya en tot moment fins a la fi del món. Fixem-nos que diu 
“feu-los deixebles meus”, aquesta és la missió que se’ns ha encomanat, 
fer deixebles, comunicar la seva Paraula, transmetre la seva vida en els 
sagraments. No fem deixebles nostres sinó d’Ell, perquè Ell és el veritable 
protagonista i nosaltres els seus servidors.

Ara que ja hem iniciat el curs a les nostres parròquies, moviments i ins-
titucions, em permeto enviar-vos aquesta carta amb alguns subratllats 
que m’agradaria tinguéssim tots ben presents com a concreció d’aquelles 
paraules del Senyor als apòstols.

Evangelitzar

En primer lloc per tant, hem de tenir present la dimensió de la missió evan-
gelitzadora de l’Església, del nostre ministeri i de tota la vida de la diòcesi. 
La fase diocesana de preparació del Sínode a través de tots els grups que 
han treballat, implicant-hi religiosos i laics, ens hi ha ajudat. També ho 
he constatat en les aportacions que m’heu fet arribar. Ens trobem en un 
moment en el qual ens cal ser creatius i propositius enmig d’una societat 
i un ambient que no sempre ens ho posen fàcil. Ens cal, amb l’ajut de 
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tots, centrar la nostra acció en aquesta dimensió evangelitzadora, potser 
a través d’equips d’evangelització com els que s’han creat en algunes 
parròquies, així com també a través de totes les activitats que progra-
mem i en les quals necessitem comptar amb l’ajut dels religiosos i dels 
laics que hi puguin col·laborar. El Papa Francesc ens proposa avançar 
pel camí de la sinodalitat, i tots ens hi hem de sentir implicats, perquè 
de fet ho estem.

Reorganització

En segon lloc ens trobem davant el darrer curs de l’aplicació del Pla Pastoral 
Diocesà, Una Església a l’encontre de la persona, i una de les accions fa 
referència a la reestructuració de l’organigrama diocesà i la revisió de la 
situació de les parròquies i els arxiprestats. És un dels temes que ja hem 
començat a treballar en el Consell episcopal i amb els Arxiprestes. Es 
tracta d’un treball en el qual ens hem d’implicar tots des dels nostres llocs.

A cada arxiprestat s’ha de fer una revisió de la situació de cada parròquia 
i dels serveis comuns que des de l’arxiprestat ens podem oferir coordina-
dament. Tot el que fem és per al servei dels nostres germans i es tracta 
de fer-ho sense sobrecarregar els mossens, implicant més laics i mante-
nint l’atenció a cada comunitat amb impuls evangelitzador. Es tracta de 
revisar-ho sense por, amb confiança en qui ens ha enviat. Una revisió que 
faig també extensiva a la Cúria diocesana i els seus organismes.

Fraternitat

En tercer lloc, un tema sens dubte molt important a tenir en compte és 
el de la fraternitat sacerdotal i l’atenció a cada mossèn. La situació que 
vivim no és fàcil i la càrrega de responsabilitats en uns, o la desconfiança 
d’altres, són motius de la meva preocupació i atenció. Us ho vaig comentar 
en la primera trobada que vàrem tenir i constato que és també preocupa-
ció compartida amb vosaltres. Haurem de buscar entre tots les formes i 
mecanismes per aprofundir en aquesta fraternitat, superar desconfiances i 
recels, i ajudar-nos en l’exercici apassionant del ministeri de Crist del qual 
participem. Els recessos, Exercicis espirituals, convivències o trobades són 
moments que poden afavorir-ho i que ens caldrà potenciar.

Probablement tenim més inquietuds a les quals cal donar resposta perquè 
són moltes les que m’heu fet arribar des de finals del curs passat. Caldrà 
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que entre tots anem trobant els camins per avançar. En aquesta carta he 
volgut compartir amb vosaltres aquests aspectes que confio siguin també 
motiu de reflexió en les vostres converses i reunions. Espero poder donar 
una resposta més concreta a tantes propostes, idees i suggeriments que 
m’heu fet arribar.

En relació amb això voldria dir que, donat que alguns m’heu manifestat 
que no veieu clar el camí per on anem, per on pot anar la nostra diòcesi, 
us voldria dir que el programa de l’Església està ben definit, i que no hi 
ha fórmules infal·libles. El camí, el programa, el tenim a l’Evangeli, “Aneu 
i anuncieu”, i encara que les programacions i els projectes pastorals són 
necessaris, tot passa per donar la vida, com Ell. “Ningú no te un amor 
més gran que el que dona la vida pels seus amics”. La caritat pastoral es 
pot resumir en això: “Aquest és el meu manament, que us estimeu els 
uns als altres tal com jo us he estimat” (Jn 15,12-13).

Confiem el nostre treball a l’esguard de la Mare de Déu de la Salut; avui 
celebrem la seva solemnitat a nivell de tota la diòcesi de la qual ella és 
patrona i gràcies a la qual s’inicià el camí de salvació de la humanitat.

A tots us agraeixo una vegada més la vostra disponibilitat i la dedicació 
en l’exercici del ministeri allà on serviu.

Amb el meu afecte i la meva benedicció,

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa
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Cartes dominicals

De debò caminem junts? (4 de setembre de 2022)

Aquests dies els infants i els joves tornen a les escoles i a les univer-
sitats, i els que han pogut gaudir d’un merescut descans reprenen les 
seves activitats habituals. I així passa també a les nostres comunitats 
cristianes.

Comencem un nou curs, una etapa nova a la nostra vida. Començar una 
nova etapa és començar un camí nou ple de possibilitats, d’oportunitats, 
d’esperances i, sobre tot, un camí ple de les gràcies que Déu ens te pre-
parades i ens vol donar. Perquè és Ell qui amb la seva misericòrdia, ens 
les concedeix aquestes oportunitats, aquestes gràcies. 

És l’oportunitat de revisar el camí recorregut en etapes anteriors, de 
demanar perdó, de redreçar el camí. Com a cristians, com a membres 
de la família de Déu que és l’Església és l’oportunitat de caminar junts, 
d’intensificar el camí de la fe, de la comunió com a Església, de la nostra 
participació en aquesta família de l’Església, de la missió que cada un hem 
rebut a la vida. És l’oportunitat de descobrir que no som per a nosaltres 
sinó per als altres. 

Sínode i “sinodalitat” no són només paraules més o menys de moda entre 
nosaltres. És la consciència d’una realitat, d’un aspecte de la manera de 
ser de l’Església, perquè sabem que “sinodalidat” vol dir “caminar junts”, 
encara que massa sovint els cristians tendim a anar a la nostra: la nostra 
manera de veure les coses, la nostra manera d’entendre, la nostra manera 
de fer. “És que jo ho veig així”, o “és que jo ho sento així” diem, o diuen 
alguns, de vegades.

En una societat i ambient marcadament individualista tendim també no-
saltres al mateix, fins i tot a pensar que som cristians al marge dels altres 
germans, al marge de la família de què formen part, al marge dels que 
tenen responsabilitats dins de la família.   

Aquesta és certament una actitud i una tendència humana que es dona 
amb força en el món. Però no és una actitud cristiana ni evangèlica. 
Pensem què pot significar que Déu escollís un poble per manifestar-se, 
per revelar la seva presencia, el seu amor. Un poble, una família, una co-
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munitat. Pensem també com després, Jesús va aplegar deixebles al seu 
voltant per comunicar el seu missatge i donar-nos la seva vida. Deixebles, 
un grup, una comunitat. Pensem què pot significar que quan Jesús va 
ensenyar a pregar als seus deixebles els va dir: “Pare nostre que esteu en 
el cel…” (Mt. 6, 9). “Pare nostre” és l’expressió més senzilla i a la vegada 
profunda per manifestar la nostra realitat de fills, de germans aplegats en 
comunitat, en família. 

Per això en començar un nou curs ens hem de plantejar la necessitat de no 
anar sols, de caminar junts, cercant la voluntat de Déu, el que Ell vol per 
a nosaltres, per a les nostres famílies, comunitats, escoles, institucions. 
Aquest és el sentit de la “sinodalitat”, caminar junts per trobar junts el 
que Déu vol de cada un de nosaltres i de tots com a comunitat-Església, 
en el  moment present.

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Escolta la veu de la creació (11 de setembre de 2022)

“Escolta la veu de la creació”, aquest és el tema i la invitació del Papa 
Francesc per a una reflexió en el període que ha començat l’1 de setembre 
amb la Jornada Mundial d’Oració per la Cura de la Creació, i que s’acabarà 
el 4 d’octubre amb la festa de Sant Francesc d’Assís.

És un moment especial perquè tots els cristians resem i cuidem junts la 
nostra casa comuna. Inspirat originalment pel Patriarcat ecumènic de 
Constantinoble, aquest temps és una oportunitat per cultivar la nostra 
“conversió ecològica”, una conversió encoratjada per sant Joan Pau II 
com a resposta a la “catàstrofe ecològica” anunciada ja per sant Pau 
VI el 1970.

El Papa Francesc ens recorda en aquest missatge que, si aprenem a es-
cortar-la, notarem una mena de dissonància en la veu de la creació. D’una 
banda és un cant dolç que lloa el nostre estimat Creador, però d’altra banda 
és un crit amarg que és queixa del maltractament humà.

Els homes de nostre món vivim en contínues contradiccions. Ens admira 
la bellesa de la natura però no fem res per mantenir l´equilibri de la cre-
ació. Deixem que es vagi degradant al mateix temps que es va produint 
també una degradació en l’ésser humà. Ens manca equilibri a nosaltres 
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mateixos, a les nostres relacions humanes, familiars, d’amistat. I tampoc 
el tenim a la nostra relació amb Déu i amb la natura.

El Papa sant Joan Pau II parlava d’una “ecologia integral”, que ha de 
començar per tenir en pau la nostra consciència, el nostre cor, i que s’ha 
d’anar estenent als nostres sentiments, a les nostres decisions, a tot el 
que fem i vivim.

Tornant al missatge del Papa, ens diu: “És una invitació a basar la nostra 
espiritualitat en la amorosa consciència de no estar desconnectats de les 
altres criatures, de formar amb els altres éssers de l’univers d’una preci-
osa comunió universal”. Per als deixebles de Crist, en particular, aquesta 
experiència lluminosa reforça la consciència que «totes les coses van ser 
fetes per mitjà de la Paraula i sense ella no es va fer res de tot el que 
existeix» (Jn 1,3).

Tornem, doncs, en aquest “Temps de la Creació”, a resar a la gran catedral 
de la creació, gaudint del «grandiós cor còsmic» d’innombrables criatu-
res que canten lloances a Déu. Unim-nos al cant sant Francesc d’Assis: 
«Lloat siguis, Senyor meu, amb totes les teves criatures» (Càntic de les 
criatures). Unim-nos al cant del salmista: «Que tots els éssers vivents lloïn 
el Senyor» (Sal 150,6).

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Beat Joan Pau I: la humilitat (18 de setembre de 2022)

El passat diumenge 4 de setembre el Papa Francesc va beatificar el Papa 
Joan Pau I, el Papa del somriure com va ser conegut. Un cas sorprenent 
perquè, elegit Papa després de la mort de Sant Pau VI el 26 d’agost de 
1978, va morir sobtadament trenta-tres dies després la nit del 28 de 
setembre de 1978. Així, aquest Papa va passar ràpid, desconegut per a 
la majoria de nosaltres, va durar pràcticament un mes a les nostres vides.

Si l’elecció d’un Papa sempre és notícia a tot el món i motiu de càbales i 
murmuracions, la seva mort prematura, envoltada d’uns certs misteris va 
deixar potser a l’ombra la seva figura, la seva qualitat humana i senzilla, 
el seu magisteri, la seva profunditat espiritual, el nivell de la seva cultura 
patrística, moral, històrica i dogmàtica i els valors d’un pastor que va en-
tregar tota la vida al Senyor i al seu sacerdoci.
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No coneixem gaire de la seva vida. Sabem que va néixer el 17 d’octubre 
de 1912 a un poblet de muntanya al nord d’Itàlia, que va entrar molt jove 
al seminari i que va ser ordenat sacerdot el 7 de juliol de 1935. Va ser 
professor del seminari durant molts anys, i l’any 1958 va ser nomenat i 
ordenat Bisbe a la Basílica de Sant Pere pel Papa Sant Joan XXIII.

El seu impacte personal, però, va ser doble: la seva imatge d’home amable, 
proper i bondadós de seguida va captivar el món sencer. Aquesta imatge 
va ser formada immediatament després d’aparèixer al balcó de la Plaça 
de Sant Pere després de la seva elecció. La seva presència cordial el va 
fer una figura molt estimada abans i tot de de començar a parlar.

Les seves paraules produïen amabilitat, proximitat i fins i tot somriure. 
El llibre “Illustrissimi”, que va escriure quan era cardenal, consisteix en 
una sèrie de cartes dirigides a un gran nombre de personatges històrics i 
ficticis. Entre elles hi ha les cartes dirigides a Jesús, al rei David, al barber 
Fígaro, a l’emperadriu Maria Teresa i fins i tot a Pinotxo. 

El Papa de la humilitat, aquest era el seu lema, i del somriure. Potser 
aquest és el seu missatge més important. El seu optimisme amagava sens 
dubte una profunda vida interior arrelada en Déu, i tota una vida de servei 
a Déu i la seva Església i al món. Humilitat i somriure, quines lliçons tan 
impactants per a nosaltres i el nostre món.

Quan veiem que en el món es valora tant l’orgull, la prepotència, la supèr-
bia, l’agressivitat, la violència, Déu ens dona la lliçó d’humilitat i bon humor 
d’un nou beat del nostre temps, Albino Luciani, Joan Pau I, el Papa dels 
trenta tres dies. Recordem unes paraules seves:

“Estic pensant aquests dies que amb mi el Senyor actua amb un vell 
sistema seu: pren els petits del fang del carrer i els posa enlaire; pren la 
gent dels camps, de les xarxes del mar, del llac, i en fa apòstols. És el seu 
vell sistema. Certes coses el Senyor no vol escriure-les ni al bronze, ni al 
marbre, sinó fins i tot a la pols, de manera que, estigui ben clar que tot 
és obra i tot és mèrit només del Senyor”.

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa
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Mare de Déu de la Mercè (25 de setembre de 2022)

Déu, que és Pare de misericòrdia, Pare bo que ens estima, ha anat posant 
en el nostre camí, en el camí dels homes i les dones que ha creat tot 
allò que ell sap que necessitem. I per això ens ha deixat Maria, la seva 
mare, la Mare de Déu, com a mare nostra també, i la va fent present a 
la nostra vida. 

La fa present de moltes maneres, gairebé sempre discretament, com fan 
totes les mares amb els seus fills. I normalment sempre també a través 
d’altres fills seus, que són també germans nostres, com a les noces de 
Canà quan Jesús s’adreçà als criats i els digué: “Ompliu d’aigua aquestes 
piques”… (Jn. 2, 7). Però, no era vi el que necessitaven? Amb tot, els 
criats ho van fer: “Ells les ompliren fins dalt”. El Senyor va fer el miracle 
de convertir l’aigua en vi, però ho va fer amb la col·laboració d’aquells 
servidors, amb la seva obediència i fidelitat encara que segurament no 
ho entenien.

Ahir, 24 de setembre, vàrem celebrar la festa de la Mare de Déu de la 
Mercè. A principis del segle XIII, a Barcelona, Maria inspirava a un jove 
mercader d’anar a terres llunyanes a redimir captius. Ell havia vist el dolor 
de la separació de tantes famílies i el perill de perdre la fe en una situació 
de captivitat, en mig d’un ambient i d’una cultura no cristiana. I el Senyor,  
a través de la Mare de Déu li va inspirar el desig de dedicar tota la seva 
vida a alliberar captius.

Això succeïa a Barcelona, aquell jove s’anomenava Nolasc, Sant Pere 
Nolasc, i aquesta Mare va prendre el nom de Mare de Déu de la Mercè, 
que per a ell i els que van començar a treballar amb ell en aquesta mis-
sió de caritat fraterna i evangèlica significava Mare de la Misericòrdia. Una 
inspiració de Maria que neix del cor mateix de l’Evangeli: ”era a la presó i 
vinguéreu a veure´m” (Mt 25,36). Perquè en aquella època molts cristians 
de les costes de la mar Mediterrània eren enduts captius per ser venuts com 
a esclaus o utilitzats com a moneda de canvi en transaccions comercials. 

Retornar la llibertat als fills de Déu Aquesta és una missió no acabada, 
perquè són moltes les formes d’esclavatges en el nostre món. No només 
hi havia captius a l’Edat Mitjana, també ara hi ha esclavatges i servituds 
que mantenen encadenats a molts germans nostres, i potser fins i tot a 
nosaltres mateixos en la forma de tantes dependències i addiccions que 
en el nostre món autosuficient ens hem anat creant.
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El Senyor vol alliberar els seus fills però ho vol fer amb la nostra col·labo-
ració, amb la nostra fidelitat, amb la nostra entrega, no ho vol fer d’una 
altra manera. Demanem a la Mare de Déu en aquesta advocació de la 
Mercè que ens faci ser instruments de la misericòrdia de Déu per a tots 
els qui ens envolten. 

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Servents inútils (2 d’octubre de 2022)  

Els homes, des de sempre, tenim l’orgull molt arrelat en els nostres cors. 
Aquest va ser el primer pecat: desobeir i voler ser com Déu. De vegades 
tant arrelat que no som capaços ni de veure’l i podem passar així tota la 
vida sense adonar-nos-en. Per això Jesús insisteix tant en els evangelis en 
la imatge dels servents, dels criats, que en temps de Jesús ho eren per a 
tot el que disposessin els seus amos. 

L’evangeli d’avui ens ho recorda amb un exemple que posa el Senyor: 
«Suposem que algú de vosaltres té un esclau llaurant o pasturant el ra-
mat. Quan ell torna del camp, li dieu mai que entri de seguida i segui a 
taula? No li dieu, més aviat, que prepari el sopar, que estigui a punt de 
servir-vos mentre mengeu i beveu, i que ell menjarà i beurà després? I 
quan l’esclau ha complert aquestes ordres, qui ho agraeix? Igualment 
vosaltres, quan haureu complert tot allò que Déu us mana, digueu: “Som 
servents sense cap mèrit: no hem fet altra cosa que complir el nostre 
deure”» (Lc 17, 7-10).

Servents inútils, sense cap mèrit. Igualment nosaltres, aquesta és la lliçó 
del Mestre, quan haurem complert tot allò que Déu ens mana. Jesús ens 
està dient que els seus deixebles som servents, com Ell ho és, i no ens 
podem atribuir per això cap mèrit nostre. En un altre fragment de l’evangeli 
els va dir: “Ja sabeu que els governants de les nacions les dominen com si 
en fossin amos... però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser 
important que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer que es faci 
el vostre esclau; com el Fill de l’Home, que no ha vingut a ser servit sinó 
a servir i a donar la seva vida com a rescat per tothom” (Mt. 20, 24-28).

Això vol dir que els cristians som servidors, servidors de la Paraula de Déu, 
servidors del l’amor de Déu, de la seva vida, servidors els uns dels altres, 
portadors d’aquesta vida als germans.  
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Aquest servei no té límits, no acabarà mai en aquest món. Perquè som 
servidors d’un amor que és infinit: “com el Fill de l’Home, que no ha vingut 
a ser servit sinó a servir, i a donar la seva vida com a rescat per tothom”.  
I no té preu, no es pot comprar ni vendre, no es pot pagar. El nostre és 
un servei gratuït, perquè també ens ha dit que el que hem rebut gratis ho 
hem de donar gratis també. 

Així quan ho fem, quan complim el nostre servei, quan hem fet el que 
Déu ens mana, no ens podem posar cap medalla. Ens ho creiem de debò 
això? Reconeguem que ens falta molta humilitat encara per arribar a ser 
veritables servidors com Jesús. 

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Sense compromís no hi ha treball decent (9 d’octubre de 
2022)

Com cada any, el passat dia 7 d’octubre s’ha celebrat a tot el món el Dia 
internacional del Treball Decent. Amb aquest lema: ”Sense compromís 
no hi ha treball decent”, l’Organització Internacional del Treball amb pa-
tronals i sindicats, manifesten una especial preocupació per aconseguir 
que tothom pugui tenir una feina decent acompanyada d’un sou digne. 
Aquesta és una reivindicació històrica, que costa molt de fer realitat. Amb 
tot és evident que les feines, de les més senzilles a les més complicades, 
s’haurien de poder fer  sempre tan bé com sigui possible amb els millors 
mitjans disponibles. 

A l’Església Catòlica hi ha hagut sempre una especial preocupació pel 
món del treball i per defensar la dignitat de les persones treballadores. 
Començant pel Senyor Jesús, amb la paràbola dels treballadors que volien 
treballar a la vinya però no els arribava ser contractats. Des dels antics 
Pares de l’Església i arribant a les encícliques socials més recents, des 
de la “Rerum Novarum” del papa Lleó XIII l’any 1891, s’ha treballat per 
defensar  la dignitat dels treballadors davant d’alguns possibles abusos del 
sistema capitalista, que malauradament s’han pogut i es poden produir. 
Els darrers papes han estat especialment sensibles en aquesta matèria.

L’evangeli de Sant Lluc ens transmet unes paraules de Joan Baptista sobre 
aquesta qüestió: “Entre els qui anaven a fer-se batejar hi havia alguns 
cobradors d’impostos, que li deien: “Mestre, què hem de fer? Ell els res-
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pongué: “No exigiu més del que està establert. Igualment uns soldats li 
preguntaven: I nosaltres, què hem de fer? Els va respondre: No feu servir 
la violència ni presenteu falses denúncies per treure diners de ningú i 
acontenteu-vos amb la vostra soldada” (Lc. 3, 12-14).

Necessitem persones, cristians convençuts, que visquin el compromís en 
aquest camp del treball. Això val per a tothom, des de l’amo o director 
de l’empresa fins al personal de neteja, i també a l’administració pública, 
des del ministre o conseller fins al darrer uixer. El compromís cristià, passa 
també per aquí. 

És a dir, passa per ser tots conscients d’aquesta realitat, i per esmerçar 
esforços en la mesura que puguem per millorar-la. Es diu que la feina 
ben feta sempre té futur, i això significa estar compromesos perquè sigui 
així. Desitjo que aquesta celebració ajudi a tots a continuar treballant 
per la millora de la situació dels treballadors. Des de l’Església, a través 
dels seus organismes i moviments, estem atents a aquesta situació, tot 
acompanyant els treballadors i vetllant pels seus drets.

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Desgràcies que passen (16 de novembre de 2022)

El passat 25 de setembre es van complir 60 anys de les terribles inun-
dacions que van afectar de manera especial els nostres pobles i ciutats 
del Vallès Occidental. Davant d’uns fets com aquells, quan la naturalesa 
es desborda, els homes quedem impactats, sorpresos. Perquè les con-
seqüències d’aquells fets són el patiment de moltes persones, de moltes 
famílies sense un sostre, el perdre-ho tot, la mort fins i tot. 

Nosaltres, els éssers humans, hem esta creats pel mateix i únic Déu 
que ha fet l’univers, que ha creat la natura i ens meravellem de la seva 
immensitat i grandesa, del seu ordre, de la seva harmonia. Formem part 
de la naturalesa, i tota ella, amb el cel, l’aigua, els arbres i els animals 
creats forma part també en certa manera de la nostra vida.

Però els homes hem estat creats, com diu Sant Ignasi de Loiola en el llibre 
dels Exercicis Espirituals, enmig d’aquesta natura, per lloar-lo i glorificar-lo: 
“L’home és creat per lloar, fer reverència i servir Déu Nostre Senyor i, mit-
jançant això, salvar la seva ànima” (EE23). 
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Però també nosaltres els homes, com la resta de la naturalesa, experi-
mentem la força de la violència interior, que de vegades ens duu a exte-
rioritzar-la amb enfrontaments i lluites que produeixen molt dolor, que fan 
molt de mal al voltant nostre.

Hi ha amb tot, una diferencia fonamental, i és que nosaltres podem i 
hem de controlar les nostres reaccions, les nostres emocions, cosa que 
la naturalesa no pot fer i nosaltres tampoc no podem dominar-la del tot. 
Nosaltres en canvi, tenim la llibertat i la voluntat per a fer el bé i evitar el 
mal, per dominar els nostres impulsivitats. I això vol dir que hi ha desgràcies 
que són, en part, inevitables com les de la naturalesa, com les d’aquelles 
riuades de 1962, i n’hi ha d’altres que són evitables perquè provenen de 
la nostra voluntat, com les guerres i els enfrontaments entre nosaltres. 

Aquell dia, ara fa 60 anys, les previsions meteorològiques avisaven ja de 
fortes pluges encara que la realitat va superar tota previsió, i les seves 
conseqüències van recaure especialment en algunes zones del Vallès, a 
Terrassa, Rubí i Sabadell sobre tot, encara que també, és clar, en altres 
llocs de Catalunya. Aquestes conseqüències van ser devastadores, terribles. 
Gairebé un miler de morts en total, ponts, carreteres, comunicacions, cases 
enfonsades, cotxes que van anar a parar al mar. No hi ha dubte que va ser 
una de les catàstrofes naturals més grans viscudes a les nostres terres. 

Però hi ha un aspecte important que cal no oblidar i és la reacció de soli-
daritat, d’ajuda mútua que es va produir entre la gent. Entre els afectats i 
entre molts altres que es van bolcar en ajudes de tota mena. Solidaritat, 
servei, ajudes de tot tipus, són algunes de les reaccions positives que es van 
produir. Poques repercussions positives malauradament se’n poden treure 
de les guerres i les nostres petites o grans lluites de poder entre nosaltres.  

Poques conseqüències bones poden sortir de l’ambició, de l’afany d’enri-
quiment a costa dels germans, de les ànsies de domini. Amb tot, aquestes 
desgràcies que surten dels nostres cors, i que provoquen odis, enfronta-
ments, ruptures, aquestes sí que les podríem evitar convertint els nostres 
cors amb l’ajuda de la gràcia de Déu.  

Demanem al Senyor que ens concedeixi de poder viure en pau entre 
nosaltres i de ser de veritat solidaris, corresponsables els uns dels altres. 
Amb Sant Francesc d’Assís repetim una vegada més: ”Senyor, feu-me 
instrument de la vostra pau”.

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa
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Domund 2022 (23 d’octubre de 2022)

Arribem un any més a la Jornada del Domund, el Diumenge Mundial de 
les Missions. Aquest és un dia per pregar per les missions i per prendre 
consciència que tots som missioners i hem d’estar compromesos a ajudar 
aquells germans que han anat a terres llunyanes a predicar l’Evangeli, a 
portar el Regne de Déu. I quan diem que tots som missioners, no és una 
manera de parlar, és una realitat que forma part de la nostra vida des que 
hem rebut el Baptisme.

Ja l’any 1975, el Papa Sant Pau VI escrivia a la seva exhortació apostòli-
ca “Evangelii nuntiandi” unes paraules que situen molt bé aquest tema: 
“Nosaltres volem confirmar una vegada més que la tasca de l´evangelit-
zació de tots els homes constitueix la missió essencial de l´Església; una 
tasca i missió que els canvis amplis i profunds de la societat actual fan 
cada cop més urgents. Evangelitzar constitueix, en efecte, la felicitat i la 
vocació pròpia de l’Església, la seva identitat més profunda. Ella existeix 
per evangelitzar, és a dir, per predicar i ensenyar, per ser canal del do de la 
gràcia, reconciliar els pecadors amb Déu, perpetuar el sacrifici de Crist a la 
santa Missa, memorial de la seva mort i resurrecció gloriosa” (E N 1975).

L’Església universal ens convoca avui, doncs, a la celebració d’un nou dia 
de les missions, d’un nou dia del Domund, enguany amb el lema “Sereu 
els meus testimonis”.

Aquestes paraules pertanyen a l’últim diàleg que Jesús ressuscitat va tenir 
amb els seus deixebles abans de l’Ascensió al cel, com es descriu als Fets 
dels Apòstols: “L’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres i rebreu la seva força, 
perquè sigueu els meus testimonis a Jerusalem, a tota Judea, a Samaria 
i fins als confins de la terra” (Fets 1,8).

Efectivament, segons aquest relat dels Fets, va ser immediatament des-
prés de la vinguda de l’Esperit Sant sobre els deixebles de Jesús que per 
primera vegada es va donar testimoni de Crist mort i ressuscitat amb el 
denominat discurs missioner de sant Pere als habitants de Jerusalem. Així, 
els deixebles de Jesús, que abans eren febles, temorosos i tancats, van 
començar el període de l’evangelització del món. L’Esperit Sant els va en-
fortir, els va donar valentia i saviesa per testimoniar Crist davant de tothom.

Ara som nosaltres, els cristians que vivim en aquest moment de la història, 
els testimonis de la Resurrecció, perquè Crist el Senyor, és amb nosaltres i 
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viu en nosaltres. Demanem avui especialment pels missioners de la nostra 
diòcesi i per tots els que prediquen la Paraula de Déu i comuniquen la seva 
vida a tants germans en llocs llunyans i siguem generosos amb la nostra 
col·laboració a les seves necessitats. Siguem valents també nosaltres a 
donar exemple i testimoniatge de Jesús al món.

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa

Un tal Zaqueu (30 d’octubre de 2022)

Sabem qui era Zaqueu? Hem pensat alguna vegada que també nosaltres 
som un “Zaqueu”? De fet, tots nosaltres ho som una mica encara que no 
ho sapiguem. El de l’evangeli d’avui  era un home molt ficat en el món, 
era un cobrador d’impostos, un publicà, un pecador. Jesús va passar per 
la seva vida i la seva vida es va transformar i va canviar del tot.  

Des del principi, Déu ha passat i passa per la vida dels homes que ha 
creat. En el llibre del Gènesi es descriu com, després del primer pecat, 
Déu es passejava pel paradís. Déu no ha deixat mai el món que ha creat, 
no ens ha abandonat mai a pesar del nostre pecat.  L’Escriptura ens diu 
que “Quan l’home i la dona van sentir els passos del senyor Déu que es 
passejava pel jardí a l’aire fresc de la tarda, es van amagar entremig dels 
arbres del jardí, perquè el Senyor Déu no els veiés” (Gn 3, 8).

Durant segles, a l’Antic Testament, Déu va estar sempre a prop del seu 
poble i els parlava. I a la fi, va venir Ell mateix fet home, amb una carn 
com la nostra per parlar-nos amb veu humana, per donar la seva vida i 
portar-nos a la salvació. Ens ho recorda molt bé la carta als cristians he-
breus: “En moltes ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia 
parlat als pares per boca dels profetes; però ara, en aquests dies, que són 
els definitius, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, per mitjà del 
qual ja havia creat el món” (Hb 1, 1-2).

I aquell Fill de Déu que va venir a la nostra terra, fet home, nascut de Maria 
Verge, i que va parlar amb veu humana, és el mateix que va passar un dia 
per la vida de Zaqueu i és el mateix que ha passat també per la nostra vida. 

La narració de l’evangeli d’avui ens diu que “Un dia Jesús va entrar a Jericó, 
i un home que es deia Zaqueu, cap de publicans i ric, intentava de veure 
qui era Jesús, però la gentada li privava la vista perquè era petit d’esta-
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tura”(Lc 19, 3). Volia veure Jesús, conèixer qui era Jesús. Al contrari que 
Eva i Adam, que s’amagaven de Déu, aquest home volia conèixer Jesús, 
el cercava, el buscava, “Llavors, per poder-lo veure, corregué endavant i 
s’enfilà en un arbre al lloc on Jesús havia de passar” (Lc 19,4).

I “quan Jesús arribà en aquell indret alçà els ulls i li digué: «Zaqueu, baixa 
de pressa, que avui m’he de quedar a casa teva» (Lc 19, 5). Quan llegim 
aquest text ens admira el gest de Jesús i la resposta decidida i generosa 
de Zaqueu.

Sí, de fet cada un de nosaltres som també “Zaqueus”. Perquè Jesús ha 
passat i continua passant també ara pels carrers de la nostra vida. Pot 
ser no el buscàvem gaire però Ell era allà i s’ha fixat en mi. M’ha mirat i 
m’ha dit: “Avui m’he de quedar a casa teva...” 

“Zaqueu baixà de seguida i el rebé tot content”. L’alegria és el resultat de 
l’encontre amb Jesús. Molts de nosaltres som cristians des de petits però 
no coneixem Jesús, no ens he trobat mai personalment amb Ell. I potser 
no tenim veritablement desig de conèixer-lo de debò.  

Aquell home va rebre també a casa seva els seus amics, cobradors d’im-
postos i pecadors com ell. Zaqueu, un pecador, com també Eva i Adam, 
com també nosaltres. 

No sé si sempre l’hem buscat i l’hem rebut a Jesús de seguida i amb ale-
gria. Però Ell sí que ens ha cridat pel nostre nom, i s’ha ofert per viure amb 
nosaltres. No sé tampoc si ens hem recordat dels germans més pobres 
i necessitats, per convidar-los a estar també amb Jesús. No sé si hem 
compartit el que tenim amb els altres. Però, no ho dubteu, aquesta es 
l’alegria veritable de l’Evangeli, trobar-nos amb Jesús i anar amb Ell i amb 
els nostres germans pecadors com nosaltres. Perquè “el Fill de l’home ha 
vingut a buscar i a salvar allò que s’havia perdut”.

† Salvador Cristau Coll
Bisbe de Terrassa
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Activitats del Sr. Bisbe

Mes de setembre

Dia 1: Jurament de càrrec i entrega de nomenaments
 Visites programades

Dia 2: Visites programades
 Consell episcopal 
 Reunió d’arxiprestes

Dia 3: Visites programades

Dia 5: Missa de Santa Teresa de Calcuta a la parròquia del Santíssim 
Salvador de Sabadell 

Dia 6: Visites programades

Dia 7: Visites programades
 Missa i benedicció d’obres a la parròquia de Mare de Déu 

de Gràcia de Sabadell 

Dies 8 al 10: Convivència d’inici de curs del Seminari diocesà al Casal de 
la Visitació (L’Ametlla del Vallès)

Dia 11: Presa de possessió Mn. Xavier Blanco com a rector de Sant 
Esteve de Castellar del Vallès 

Dies 12-14: Visites programades

Dia 16: Missa de Sant Cebrià a Valldoreix 
 Trobada dels joves que participaren en la Peregrinació Europea 

de Joves a Santiago, a Sant Cebrià de Valldoreix  

Dia 17: Missa d’inici de curs de les germandats i confraries de la 
FECAC  a la Catedral

Dia 18: Presa de possessió Mn. Joan Ferrero a Santa Maria de Mont-
cada 

 Confirmacions al Sagrat Cor de Sabadell

Dia 20: Inauguració de curs al Seminari diocesà
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Dies 21-22: Visites programades

Dies 23-25: Pelegrinatge al Santuari de Lourdes amb la Hospitalitat in-
terdiocesana de la Mare de Déu de Lourdes

Dia 26: Missa exequial Mn. Raimon Izard Badia a la Residència Sa-
cerdotal Sant Josep Oriol

 Visites programades

Dia 27: Visites programades

Dia 28: Visites programades
 Presentació de la miscel·lània sobre Mn. Josep M. Martí 

Bonet a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona

Dies 29-30: Visites programades

Mes d’octubre

Dia 1: Missa d’enviament de catequistes al Centre Borja de Sant 
Cugat del Vallès en la Jornada diocesana de catequistes

 Visita, Missa i dinar a la Residència Sacerdotal Sant Josep 
Oriol amb els seminaristes

 Confirmacions a Santa Perpètua de Mogoda

Dia 2: Missa amb motiu de la  50a Trobada pessebristes a la Catedral
 Missa del Romiatge arxiprestal Terrassa al Santuari de Mont-

serrat

Dies 3-4: Reunió de Bisbes de la Tarraconense al Seminari Conciliar 
de Barcelona

 Inici de curs de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
 Acte dels 10 anys Catalonia Sacra 

Dia 5: Visites programades
 Missa a l’Escola Montserrat de Parets amb motiu del 75 

aniversari 

Dia 6: Visites programades

Dia 7: Missa al Monestir de Sant Domènec de Guzman de les Do-
miniques a Sant Cugat del Vallès
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 Consell episcopal al Bisbat
 Visites programades

Dia 8: Missa amb motiu dels 10 anys de la Casa Guadalupe al 
Santíssim Salvador de Sabadell

 Ordenació diaconal de Raúl Lerones Alarcón i Luis Muntañola 
Sanz a la Catedral a 20h

Dia 9: Processó i missa amb benedicció de la nova creu a la Mare 
de Déu del Roser de Cerdanyola

Dia 10: Missa a l’Aplec del Remei de Palautordera
 Visites programades

Dia 11: Visites programades
 Missa amb els matrimonis Amoris Laetitia a Sant Cugat del 

Vallès

Dia 12: Missa en la festa de la Mare de Déu del Pilar a la Catedral

Dia 13: Visites programades

Dia 14: Visites programades
 Confirmacions Sant Martí de Cerdanyola

Dia 15: Trobada diaques permanents al Seminari diocesà
 Missa de Sant Galderic a Sant Josep de Terrassa

Dia 16: Missa en el 25è aniversari del Santuari de Schönstatt a 
Valldoreix 

Dia 17: Recés d’inici de curs del clergat al Centre Borja a Sant Cugat 
del Vallès

 Reunió de Bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona 
a Sant Feliu de Llobregat

Dia 18: Reunió de Rectors i Formadors de Catalunya al Seminari de 
Barcelona

 Reunió de Delegats Pastoral vocacional de Catalunya al Se-
minari de Barcelona

 Visites programades

Dia 19: Visites programades
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 Missa a la Catedral en la solemnitat de la Mare de Déu de 
la Salut i amb motiu del 75 aniversari de la entronització de 
la imatge de la Mare de Déu a Montserrat

Dia 20: Plenària del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut 
a Sant Pau del Camp a Barcelona

 Visites programades

Dia 21: Visites programades
 Reunió d’Arxiprestes
 Escola de pregària a la Catedral

Dia 22: Jornades Transmet al Centre Borja a Sant Cugat del Vallès
 Acte i Missa a Sant Vicenç de Sabadell amb motiu dels deu 

anys de rector de Mn. Alfons Gea  

Dia 23: Inici de ministeri de Mn. Alejandro Cantero com a rector a 
Santa Maria de Caldes de Montbui 

 Jornades Transmet a Sant Esteve de Granollers

Dia 24: Visites programades
 Trobada de formació de preveres joves

Dies 25-26: Visites programades

Dia 27: Visites programades
 Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics

Dia 28: Visites programades
 Col·legi de Consultors

Dia 29: Missa amb motiu dels 90 anys de la parròquia a la Sagrada 
Família de Terrassa 

 Confirmacions a Santa Maria de Rubí

Dia 30: Inici de ministeri de Mn. Francisco Fernández Atienza com a 
rector a Sant Vicenç de Vallromanes 
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EDICTE
Causa: 004/2019 
Gonzáles/Hurtado

DECRET.- Terrassa, 5 de octubre de 2022

Pel present EDICTE, hom fa saber a la Sra. Susi Belinda Hurtado Monje, 
demandada en parador ignorat en el judici de Declaració de Nul·litat de 
Matrimoni instat per el Sr. Pedro Luís Gonzales Villaizán, ha estat dictada 
Sentencia definitiva en aquesta instancia, en la que CONSTA la nul·litat 
de l’esmentat matrimoni, la part dispositiva de la qual es transcriu a con-
tinuació: 

Así, pues, atentamente considerados los fundamentos de derecho y las 
pruebas de los hechos, visto el dictamen del Muy Ilustre Defensor del Vín-
culo, los infrascritos Jueces designados para conocer la presente causa, 
invocando el nombre de N.SR. JESUCRISTO, declaramos que al Dubio 
propuesto procede contestar y contestamos positivamente por miedo 
(c.1103), por parte  del actor; positivamente por grave defecto de discre-
ción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio 
que mutuamente se han de dar y aceptar (c.1095, 2), por parte del actor; 
y  negativamente por incapacidad para asumir las obligaciones esenciales 
del matrimonio por causas de naturaleza psíquica (c.1095,3), por parte 
del actor; y en su virtud, fallamos que CONSTA la nulidad del matrimonio 
entre D. PEDRO LUÍS GONZALES VILLAIZÁN, actor, y Dª. SUSY BELINDA 
HURTADO MONJE, demandada, por los capítulos de miedo (c. 1103), por 
parte del actor; y por grave defecto de discreción de juicio acerca de los 
derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han 
de dar y aceptar (c.1095, 2), por parte del actor.  

Las partes pueden apelar la sentencia en el término de 15 días; si no 
es apelada, en virtud del c. 1682,1 deviene ejecutiva y firme, y ello les 
permitirá acceder a nuevas nupcias.  
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No hacemos especial mención de costas.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos 
en Terrassa, a diez de noviembre de dos mil veinte. Fdo.–Vicario Judici-
al-Presidente-Ponente; Juez Diocesano; Juez Diocesano–”.

Dels fidels en general, i de les Autoritats civils i eclesiàstiques en par-
ticular, esperem que, si rebessin notícia certa del lloc de residencia de 
l’esmentada, procuraran que li sigui comunicat l’avís d’aquesta publicació 
de Sentencia. 

Ho decreta i signa el M.I. Sr. Vicari Judicial 

En dono fe. 

Mn. Joan Làzaro    Mn. Mariano NDONG
Vicari Judicial     Notari

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tri-
bunal, per tal de ser enretirat el proper dia 10 de gener del 2023   

Consti.
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Secretaria General i 
Cancelleria

Ordenacions
El dissabte dia 8 d’octubre de 2022 a la S. E. Catedral Basílica del Sant 
Esperit de Terrassa a les 6 de la tarda Mons. Salvador Cristau Coll, Bisbe 
diocesà, conferí el Sagrat Orde del Diaconat als candidats:

  Raul Lerones Alarcón
  Luis Muntañola Sanz

Defunció

Defunció de Mn. Raimon Izard Badia

El dissabte 24 de setembre de 2022, festa de la Mare de Déu de la Mer-
cè, ha mort als 92 anys Mn. Raimon Izard Badia a la ciutat de Barcelona.

Mn. Izard va néixer a la ciutat de Sabadell el 3 de gener de l’any 1930. 
Ingressà en el Seminari Major de Barcelona i rebé la ordenació sacerdotal 
a la parròquia de Santa Maria de Gràcia el 20 de setembre de l’any 1958.

Fou destinat l’any 1961 com a Director espiritual del Col·legi Sant Gregori 
Taumaturg de Barcelona. L’any 1974 fou nomenat regent de la parròquia 
de Nostra Senyora de l’Esperança de La Batllòria i adscrit amb facultats 
de vicari de la parròquia de Sant Martí de Sant Celoni. Posteriorment 
l’any 1976 fou nomenat ecònom de la  mateixa parròquia de La Batllòria. 
L’any 1989 va ser nomenat Arxipreste de Montseny i també membre del 
Consell Presbiteral. L’any 2001 fou nomenat administrador parroquial de 
Sant Andreu de Vallgorguina, mantenint també el servei a la parròquia 
de la Batllòria. Durant aquest temps, entre setmana, residia a Barcelona 
i col·laborava a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. Mn. Izard cultivà 
també l’art, dedicant-se a la pintura artística.
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Amb la creació de la diòcesi de Terrassa el 15 de juny de 2004 hi quedà 
incardinat. L’any 2015 li fou concedida la jubilació canònica. Els darrers 
anys ha residit a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol a Barcelona. 

La sala de vetlla va quedar instal.lada el diumenge 25 de setembre a 
partir de les 12h  en el Tanatori de Les Corts, sala núm. 7. Les exèquies 
foren presidides per Mons. Salvador Cristau, Bisbe de Terrassa, el dilluns 
26 de setembre a les 11h a la Capella de la Residència Sant Josep Oriol 
a Barcelona. Posteriorment fou enterrat a les 13h en el cementiri de Sa-
badell. Descansi en pau.

Nomenaments

Renovació de càrrecs i nomenaments en el Tribunal 
Eclesiàstic:

Mn. Joan Làzaro Padrós: Vicari Judicial
Mn. Rafael Felipe Freije: Jutge diocesà
Mn. Javier Fernández Pérez: Promotor de Justícia i Defensor del Vincle

Nomenaments parroquials:
Mn. José Baena Iniesta: rector de Santa Coloma de Marata
Mn. Xavier Blanco Castro: rector de Sant Esteve de Castellar del Vallès 
i Sant Feliu del Racó
Mn. Alejandro Cantero Contrera: rector de Santa Maria de Caldes de 
Montbui, Sant Sebastià de Montmajor i Sant Esteve de Palaudàries
Mn. Josep M. Cot del Valle: rector de Santa Maria de Barberà i Sant 
Jordi de Sabadell
Mn. Francisco Fernández Atienza: rector de Sant Esteve de Vilanova del 
Vallès i Sant Vicenç de Vallromanes
Mn. Javier Fernández Pérez: rector de Sant Menna de Sentmenat
Mn. Joan Ferrero Mora: rector de Santa Maria de Montcada
Mn. Sergio González Ferreiro: rector de San Mamet de Corró d’Amunt
Mn. Guillem López Garcia: rector de Sant Joan Baptista de Matadepera
Mn. Carles M. Milà Farnés: rector de Sant Pau i Sant Llorenç de Terrassa
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Mn. Jacinto Muriana Fernández: rector de la Mare de Déu de Fàtima de 
Granollers i Sant Fèlix de Canovelles
Mn. Iván Ortega Rozo: rector de la Mare de Déu de la Mercè de Badia  
del Vallès
P. Llorenç Sagalés Cisquella O. Cist: rector de Sant Jaume de Sabadell
Mn. Carlos Valenciano de Mendiolaza Llobet: rector de Santa Maria de 
Montmeló
Mn. Silvio Torregrossa Dequigiovanni: administrador parroquial de Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor i Sant Julià d’Alfou
Mn. Carlos Valenciano de Mendiolaza Llobet: administrador parroquial 
de Sant Cristòfor de Lliçà de Vall
Mn Raul Lerones Alarcón: diaca adscrit a la parròquia de Santa Maria 
del Prat de Llinars del Vallès
Mn. Luis Muntañola Sanz: diaca adscrit a la parròquia de la Santíssima 
Trinitat de Sabadell
Mn. Pere Pardo Sabartés: diaca adscrit a la parròquia de Sant Pere de 
Terrassa

Nomenaments no parroquials:

Mn. Carles Cahuana Bartra: Consiliari de la Delegació diocesana de 
Mans Unides
Mn. Xavier Farrés Lúcia: Delegat Episcopal per al Catecumenat
Mn. Oriol Gil Termes: Delegat Episcopal de Pastoral Familiar
Mn. Àlex Serra Belmonte: Delegat Episcopal de Pastoral de Joventut
Sr. Jordi Tomàs Massaguer: Delegat Episcopal de Pastoral de la Salut
Mn Hernán Urdaneta Fernández: arxipreste de Montbui-Puiggraciós
Mn. Josep Monfort Mengod: coordinador diocesà de la Delegació 
d’Apostolat Seglar
Mn. Jordi Peña Sánchez: exorcista
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Comunicacions

Recés d’inici de curs del clergat

Terrassa, 29 de setembre de 2022

Benvolgut Mn.,

El dilluns dia 17 d’octubre tindrà lloc el recés d’inici de curs del clergat 
de la diòcesi. Com sempre, serà al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès. 
Començarà a les 11 del matí i acabarà amb el dinar.

Enguany serà predicat per Mn. Marc Majà Guiu, Vicari General del Bisbat 
de Solsona.

Recordar-vos que, si us quedeu a dinar, cal avisar a aquesta Secretaria 
General abans del dimarts 11 d’octubre. Podeu fer-ho trucant al telèfon 93 
733 71 20 o bé escrivint a l’adreça electrònica epire@bisbatdeterrassa.org.

Cordialment en el Senyor,

Mn. Eduardo Pire Mayol
Secretari General i Canceller
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Crònica diocesana

Entrega de nomenaments

El dijous 1 de setembre al migdia Mons. Salvador Cristau presidí a la Cúria 
l’entrega de nomenaments per aquest nou curs. Va renovar Mn. Joan Làzaro 
com a Vicari judicial i els altres càrrecs del Tribunal eclesiàstic, prengue-
ren possessió 12 nous rectors i entregà el nomenament a administradors 
parroquials, adscrits i 5 delegats episcopals.

Reunió amb els arxiprestes

Els divendres 2 de setembre i 21 d’octubre el Sr. Bisbe es va reunir amb el 
Consell Episcopal i els arxiprestes de la diòcesis de cara a treballar aquest 
nou curs. Entre altres temes s’ha reflexionat sobre la missió de l’arxipreste 
i la nova reestructuració territorial de la diòcesi, en la que Mons. Cristau 
treballarà més directament amb els arxiprestes. També es va començar a 
reflexionar sobre la reestructuració de la Cúria, especialment les delega-
cions episcopals, cercant la manera d’agrupar-les per tal de fer més àgil 
la seva acció en el territori.

Convivència d’inici de curs del Seminari

Entre el 8 i el 10 de setembre tingué lloc la convivència d’inici de curs 
del Seminari de Terrassa al Casal de la Visitació de l’Ametlla del Vallès. 
Aquest curs han entrat 4 seminaristes nous de Terrassa, Valldoreix i Sant 
Cugat del Vallès.
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Missa amb les Germandats del Rocío

Dissabte 17, a la tarda, el Sr. Bisbe presidí la celebració de l’Eucaristia a 
la Catedral amb motiu de l’inici de curs acompanyat de les germandats i 
confraries del Rocío que formen part de la Federació d’Entitats Culturals 
Andaluses a Catalunya (FECAC).

Inauguració de curs al Seminari

El dimarts 20 Mons. Salvador Cristau presidí la missa al Seminari Diocesà 
en l’inici del curs 2022-2023. Enguany han entrat 4 nous seminaristes.

Visita del bisbe d’Ègara

El dimecres 21 de setembre va estar a Terrassa Mons. Luis Miguel Romero 
Fernández, bisbe auxiliar de Rockville Centre (Nova York) i titular d’Ègara. 

Va visitar les esglésies de Sant Pere acompanya per Mn Fidel Catalán, 
Vicari General i Mn. Antoni Deulofeu, rector, així com per alguns membres 
del Consell Pastoral de la parròquia. Fou rebut, posteriorment, per Mons. 
Salvador Cristau en el Bisbat i finalment visità el Seminari, compartint el 
dinar i el llevant de taula amb els seminaristes.

Trobada de professors de Religió

El dissabte 24 de setembre va tenir lloc la primera trobada de formació 
per als professors de Religió, organitzada per la Delegació episcopal 
d’Ensenyament. La trobada va tenir lloc a la Catedral. Mn. Carles Milà, 
delegat, feu la presentació; la conferència anà a càrrec de Mn. Joan Carles 
Montserrat, professor de Religió.

Mons. Cristau presideix el pelegrinatge de l’Hospitalitat 
de Lourdes

Mons. Salvador Cristau va presidir el pelegrinatge de l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes de les tres diòcesis de la Província Eclesiàstica 
(Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat) al Santuari de Lourdes. El 
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pelegrinatge s’inicià el 23 de setembre i acabà el 27 de setembre. Mons. 
Cristau s’hi feu present del dia 23 al 25 presidint els actes i acompanyant 
especialment els malalts i hospitalaris de les delegacions de Terrassa, 
Sabadell, Granollers i Sant Celoni.

Trobada diocesana de catequistes

El dissabte 1 d’octubre va tenir lloc al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès 
la trobada d’inici de curs dels catequistes de la diòcesi. El bisbe Salvador 
va presidir la missa i l’enviament dels catequistes. 

Seguidament tingueren dues conferències sobre l’evangelització i els 
nous mètodes a implementar en la Catequesi, a càrrec de la Gna. Teresa 
Valero sobre La catequesis i el Primer Anunci, i una altra de professores 
del col·legi Pureza de Maria sobre l’experiència de l’Oratori.

Trobada de pessebristes

El diumenge 2 d’octubre Terrassa acollí la 50a trobada de Pessebristes 
de Catalunya i Balears. Amb aquest motiu Mons. Salvador Cristau presi-
dí la missa a les 10h a la Catedral amb assistència dels pessebristes. 
Seguidament visitaren la ciutat i tingueren la trobada institucional al 
Cinema Catalunya, acabant amb un dinar de germanor. L’Associació de 
Pessebristes de Terrassa, vinculada a la parròquia del Sant Esperit, en 
feu d’amfitriona.

10 anys de Catalonia Sacra

El dimarts 4 d’octubre es va celebrar a l’església de Sant Pau del Camp 
de Barcelona el desè aniversari de la creació de Catalonia Sacra, entitat 
que agrupa les deu diòcesis catalanes en el manteniment i la difusió 
del patrimoni religiós de l’Església i que organitza periòdicament visites 
a temples destacats per la seva riquesa patrimonial i cultura. En aquest 
sentit el 17 de setembre organitzaren una visita a la Catedral de Terrassa. 
Anteriorment ho havien fet a les Esglésies de Sant Pere. Participaren en 
l’acte els bisbes de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya.
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10 anys acompanyant les mares

El dissabte 8 d’octubre es va celebrar el 10 aniversari de Casa Guadalupe. 
És una institució diocesana amb seu a Terrassa i a Sabadell, que acompa-
nya les mares que no volen avortar i els ofereix recolzament i ajut. L’acte 
tingué lloc a la parròquia del Santíssim Salvador i a la seu de Sabadell i 
comptà amb la presència del bisbe Salvador. 

IX Trobada de cant gregorià

El diumenge 9 d’octubre la ciutat de Terrassa acollí la IX Trobada de grups 
de cant gregorià. Hi participaren grups de Barcelona, Montblanc, Vilafranca 
del Penedès, Sitges, Igualada i Terrassa. Els actes es desenvoluparen a 
les Esglésies de Sant Pere i també es visità la Catedral. 

L’acte central va ser una audició a la tarda a les esglésies de Sant Pere. 
La Schola cantorum de Terrassa, la més antiga de Catalunya i la segona 
de l’estat espanyol, fou l’amfitriona.

25 aniversari del Santuari de Schönstatt

El diumenge 16 d’octubre Mons. Salvador Cristau celebrà la missa al 
santuari de Schönstatt a Valldoreix en el seu 25 aniversari. Amb aquest 
motiu assistiren famílies i persones consagrades vinculades a aquesta 
obra d’Església. La Santa Seu concedí indulgència plenària per aquella 
celebració.

Recés de preveres i diaques

El dilluns 17 d’octubre tingué lloc al Casal Borja de Sant Cugat del Vallès 
el recés d’inici de curs dels preveres i diaques de la diòcesi de Terrassa. 

Dirigí la meditació Mn. Marc Majà, Vicari General de Solsona, el qual feu 
reflexió a partir de la festa litúrgica de les témpores d’acció de gràcies i 
petició i posant-la en relació amb vida del ministre ordenat en l’inici d’un 
nou curs.
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75 anys de la coronació de la Mare de Déu de La Salut i 
de l’entronització de la  Mare de Déu de Montserrat

El 19 d’octubre  el bisbe Salvador presidí la missa a la Catedral amb motiu 
de la festa de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la diòcesi, en el 75 
aniversari de la seva coronació canònica. 

També es donà gràcies pels 75 anys de l’entronització de la Mare de 
Déu de Montserrat. Entre els concelebrants hi havia el P. Joan M. Mayol, 
rector del Santuari de Montserrat. Es comptà amb la participació de 
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. En acabar la Missa es feu 
una solemne processó amb imatge fins al cambril on es custodia des 
de fa 75 anys.

Les X Jornades Transmet 

Les Jornades Transmet han arribat a la seva desena edició amb títol “La 
Nova Evangelització: transmetre avui esperança”.

El divendres  21 d’octubre la Catedral de Terrassa acollí prop de 400 joves 
vinguts de les parròquies de la diòcesi ( Vallès Oriental i Vallès Occidental) 
per a l’Escola de Pregària presidida pel bisbe Salvador. Hi hagué pregària 
davant del Santíssim i, després, els joves es distribuïren en 5 tallers per 
aprendre a pregar en el silenci, l’adoració, la lectio divina, l’art  i la lloança, 
i finalment un sopar compartit. 

El dissabte 22 d’octubre al matí, al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès, 
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Arquebisbe de Sevilla, parlà sobre “Jo 
faig noves totes les coses. El repte de la post pandèmia”. Després es varen 
presentar les accions del Pla Pastoral Diocesà per a aquest curs. En  una 
celebració presidida per Mons. Salvador Cristau es va fer entrega de les 
conclusions de l’etapa diocesana del Sínode de Bisbes i la Síntesi de la 
Conferència Episcopal Espanyola.

Finalment el diumenge 23 d’octubre a la tarda, l’església de Sant Esteve 
de Granollers acollí la cloenda de les Jornades. Hi hagué un memorial 
d’en Jaume Galobart, que fou Delegat d’Apostolat seglar i impulsor de les 
Jornades; i un concert d’orgue a càrrec de Vicenç Prunés i el Cor Aglepta 
a benefici de Càritas Diocesana. 
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Formació de preveres joves

El dilluns 24 d’octubre tingué lloc la primera trobada de formació de 
preveres joves d’aquest curs al Bisbat. Mn. Eduardo Pire Mayol, Delegat 
de Litúrgia i Religiositat Popular, parlà de la carta Desiderio desideravi del 
papa Francesc.

90è aniversari de la parròquia de la Sagrada Família de 
Terrassa

El dissabte 29 Mons. Salvador Cristau presidí la missa a la parròquia de la 
Sagrada Família de Terrassa en el seu 90è aniversari. Beneí la Sala Mn. 
Josep Moncau, en record del primer rector, màrtir durant la guerra civil. 
Després compartí el dinar de germanor.
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Delegacions episcopals
Vida Consagrada

Terrassa 19 de setembre de 2022

A  les comunitats de la diòcesi 

Estimades Famílies Religioses de la Diòcesi: Vida Consagrada, Verges i 
Societats de Vida Apostòlica.

Després d’unes vacances, de segur ben merescudes, tornem a les nostres 
tasques amb forces renovades. Que el Senyor beneeixi la nostra missió.

Donat que ja ens podrem trobar amb normalitat proposem l’assistència a 
les “Jornades Transmet” el dissabte 22 d’octubre al centre Borja de Sant  
Cugat del Vallès. Com cada any el Bisbat ens convoca i pot ser una bona 
ocasió per saludar-nos i recordar el nostre compromís de caminar junts 
en l’Església sinodal.

Para vuestra información:

Alguna comunidad no tiene esta guía, que se repartió en un encuentro en 
San Cugat el 2018 y ahora están interesadas; en tal caso, me lo comu-
nicáis y os la entregaré en las “Jornades Transmet”.

Ya os comunicaremos otros encuentros y actividades.

Feliz curso a todos.

Conxita Baños CCV. Delegada
conxitabanos@vedruna.org





Santa Seu
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Sant Pare

PAPA FRANCISCO
DESPUÉS DEL ÁNGELUS

Plaza de San Pedro
Domingo, 16 de octubre de 2022

¡Queridos hermanos y hermanas!

El 10 de octubre del año pasado se abrió la primera fase de la XVI Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, sobre el tema “Por una 
Iglesia sinodal: comunión, participación, misión”. Desde entonces se está 
desarrollando en las Iglesias particulares la primera fase del Sínodo, con 
la escucha y el discernimiento. Los frutos del proceso sinodal iniciado 
son muchos, pero para que lleguen a plena maduración es necesario no 
tener prisa. 

Por tanto, con el fin de disponer de un tiempo de discernimiento más 
extendido, he establecido que esta Asamblea sinodal se realice en dos 
sesiones. La primera del 4 al 29 de octubre de 2023 y la segunda en 
octubre de 2024. 

Confío que esta decisión pueda favorecer la comprensión de la sinodali-
dad como dimensión constitutiva de la Iglesia, y ayudar a todos a vivirla 
en un camino de hermanos y hermanas que testimonian la alegría del 
Evangelio.
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COMUNICAT DE LA REUNIÓ n. 250
Els dies 3 i 4 d’octubre de 2022 ha tingut lloc la reunió n. 250 de la 
Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a l’edifici del Seminari Conci-
liar de Barcelona. La reunió ha estat presidida per Mons. Joan Planellas, 
arquebisbe de Tarragona i primat.

1. Els bisbes han rebut la visita de la Sra. Mertixell Ruiz, secretària ge-
neral de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), que ha 
presentat un detallat informe de la situació de l’ensenyament en el 
moment present a casa nostra, així com també els reptes que està 
vivint l’escola cristiana. Com a repte fonamental davant una realitat 
allunyada del fet religiós, la FECC vol prioritzar l’evangelització des de 
l’anunci explícit de Jesucrist. En aquest sentit, la FECC està tenint en 
compte les aportacions del papa Francesc en relació a iniciatives com 
el “Pacte Educatiu Global”, així com el document del dicasteri per a la 
cultura catòlica, Identitat de les escoles catòliques per una cultura del 
diàleg. Els bisbes han expressat a la Sra. Meritxell Ruiz llur suport a tot 
el treball que duu a terme la FECC, valorant algunes noves iniciatives 
pastorals, com ara la proposta d’una anada d’alumnes de les escoles 
cristianes al monestir ecumènic de Taizé (França) i la participació en 
la propera Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) que presidirà el papa 
Francesc i que tindrà lloc l’agost de 2023 a Lisboa.

2. Mn. Antoni Matabosch, Mn. Josep Esplugues i el Sr. Joan Hernán-
dez han presentat als bisbes el Grup de Treball Estable de Religions 
(GTER). Aquesta entitat la formen institucions religioses presents a 
Catalunya amb l’objectiu de promoure la pau i l’harmonia entre les 
religions, essent un punt de referència per al diàleg pràctic i el tre-
ball conjunt. El seu nucli bàsic, des de la seva creació l’any 2005, 
és el treball conjunt de les religions pel bé de la societat, així com 
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l’exercici d’un diàleg interreligiós no pas basat en debats teològics 
sinó en el treball conjunt pel bé de la ciutadania. És un model de 
diàleg interreligiós pràctic, basat en la pedagogia de l’acció. Entre 
les diverses actuacions del GTER hi ha: la lluita contra integrismes i 
fonamentalismes; la prevenció, mediació i resolució de conflictes; la 
integració de la immigració; l’oferta d’interlocució amb les diverses 
administracions públiques. Els bisbes han agraït la tasca que estan 
duent a terme des del GTER, entitat referent com a eina pedagògica 
per a l’eliminació de prejudicis i estereotips, posant en relleu que 
les religions no són origen de conflictes, ans al contrari, treballen i 
cooperen conjuntament.

3. Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i bisbe president de la Co-
missió Interdiocesana de Litúrgia (CIL), ha informat sobre l’imminent 
nova edició del Missal Romà en llengua catalana. L’edició és a càrrec 
dels coeditors litúrgics –editorial Balmes i Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat– amb il·lustracions de l’artista jesuïta P. Marko Rupnik, SJ. 
Amb data 4 d’octubre de 2022, tots els bisbes de la CET han signat 
el decret pel qual aquesta nova edició del Missal Romà en català ha 
de ser tinguda com a típica a totes les diòcesis amb seu a Catalunya 
i s’haurà de començar a utilitzar a partir del proper primer diumenge 
d’Advent, dia 27 de novembre de 2022.

4.- Amb motiu del nou curs acadèmic, els bisbes han rebut la visita del 
Dr. Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), del 
Dr. Santiago Bueno, vicerector acadèmic de l’AUSP, i del Dr. Joan Torra, 
degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. L’AUSP integra les facultats 
eclesiàstiques de filosofia, de teologia, d’història de l’Església, així com 
l’Institut Superior de Litúrgia. Els bisbes han estat informats sobre la 
situació i iniciatives d’aquesta institució, entre les quals la celebració 
d’un congrés internacional extraordinari, sota el lema: L’Església és tota 
ella sinodal. Experiències de sinodalitat a Europa. Vers el Sínode 2023. 
L’esmentat congrés tindrà lloc el 14 i 15 de febrer de 2023, amb la 
intervenció de diversos bisbes europeus. 

5.- També s’han tractat altres temes, com ara la fase continental euro-
pea en relació al Sínode, i s’ha informat sobre alguns esdeveniments 
programats des dels diversos àmbits pastorals interdiocesans com les 
XIV jornades de formació de catequistes, Iniciar al misteri de la fe en 
Jesucrist, convocades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) 
i que tindran lloc a Solsona del 4 al 6 de novembre vinent.
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6. Al matí del dimarts 4 d’octubre, els bisbes han participat en la inaugu-
ració del curs 2022-2023 de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP). 
L’acte d’inauguració, ha començat amb la celebració de l’eucaristia, 
presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i 
Gran Canceller de l’AUSP. A continuació, a l’Aula Magna ha tingut lloc 
la sessió acadèmica. La lliçó inaugural del curs 2022-2023 ha anat 
a càrrec del Dr. Ricardo Mejía, professor de la Facultat de Filosofia de 
Catalunya (AUSP), amb el títol: «Límits i abastaments de la intel·ligència 
artificial en el diàleg filosòfic i teològic contemporani».

7. Finalment, a la tarda del mateix dimarts 4 d’octubre, els bisbes han 
assistit a la celebració dels 10 anys de Catalonia Sacra, al monestir 
de Sant Pau del Camp, de Barcelona. Mons. Salvador Giménez, bisbe 
de Lleida i president del Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i 
Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS), entitat de la qual depèn Catalonia 
Sacra, ha sintetitzat en la seva intervenció els reptes per als propers 
anys, entre els quals, “sumar col·laboradors que facilitin la gestió, 
manteniment i conservació, fent del patrimoni cultural una porta 
d’entrada al cristianisme, perquè visitar aquest patrimoni també té 
un valor religiós”.
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DECRET DELS BISBES DE LA 
CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE

Celebrar el Memorial del Senyor, amb fidelitat al seu manament “Feu això 
que és el meu memorial”, ha estat sempre una de les principals preocu-
pacions de la santa Mare Església al llarg dels segles. 

També avui ens convé renovar aquest compromís i per això, després de 
la reforma litúrgica impulsada pel Concili Vaticà II, i de l’edició dels llibres 
litúrgics corresponents, tornem a posar a l’abast de tots els responsables 
de les celebracions del Misteri Eucarístic aquesta nova edició del MISSAL 
ROMÀ en llengua catalana. 

Aquesta renovada versió segueix, com està prescrit, l’Editio typica tertia 
Missalis Romani emmendata, i ha rebut de la Congregació per al Culte Diví 
i la Disciplina dels Sagraments la corresponent i preceptiva confirmatio, 
el dia 22 de febrer de 2022. 

Per tant, decretem que la present edició ha de ser tinguda com a típica 
a totes les diòcesis amb seu a Catalunya i s’haurà de començar a uti-
litzar a partir del proper primer diumenge d’Advent, dia 27 de novembre 
de 2022. 

Sense que res no s’hi oposi. 

Barcelona, 4 d’octubre de 2022

† Joan Josep Omella Omella
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

† Joan Enric Vives i Sícilia
Arquebisbe-bisbe d’Urgell

† Joan Planellas i Barnosell 
Arquebisbe de Tarragona i Primat

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

† Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic
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† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

† Salvador Cristau i Coll
Bisbe de Terrassa

Lluís Suñer i Roca
Adm. dioc. de Girona 

† Enric Benavent Vidal 
Bisbe de Tortosa

† Francesc Conesa i Ferrer
Bisbe de Solsona

† Javier Vilanova i Pellisa
Bisbe aux. de Barcelona

† Sergi Gordo i Rodríguez
Bisbe aux. de Barcelona
Secretari de la CET
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MONS. ENRIC BENAVENT VIDAL,     
NOU ARQUEBISBE DE VALÈNCIA

Al migdia del dilluns 10 d’octubre de 2022, la Santa Seu ha fet públic que 
el papa Francesc ha nomenat arquebisbe de València Mons. Enric Benavent 
Vidal. Mons. Enric Benavent és bisbe de Tortosa des de  l’any 2013. Substitueix 
en el càrrec al cardenal Antonio Cañizares Llovera, arquebisbe de València 
des de l’any 2014.

Mons. Benavent va néixer el 25 d´abril de 1959 a Quatretonda (València). Va 
cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Diocesà de Montcada (València), 
assistint a les classes de la Facultat de Teologia “Sant Vicent Ferrer” on va 
aconseguir la llicenciatura en Teologia (1986). És Doctor en Teologia (1993) 
per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Va rebre l´ordenació sacer-
dotal a València de mans del papa Joan Pau II el 8 de novembre de 1982, 
durant la seva primera Visita Apostòlica a Espanya.

Mons. Benavent, va ser nomenat bisbe auxiliar de València el 8 de novembre 
de 2004. Va rebre l’ordenació episcopal el 8 de gener de 2005. Nomenat 
bisbe de Tortosa el 17 de maig de 2013, va iniciar el ministeri episcopal en 
aquesta seu el 13 de juliol del mateix any.

A la Conferència Episcopal Tarraconense és el bisbe responsable de les reuni-
ons de delegats diocesans de missions de les diòcesis amb seu a Catalunya. 
Actualment, a la Conferència Episcopal Espanyola és el president de la Co-
missió Episcopal per a la Doctrina de la Fe des del 2017. A més, és membre 
de la Comissió Permanent.



Conferència
Episcopal
Espanyola





393BBT 38 (2022) - setembre-octubre

Conferència Episcopal
Espanyola

Nota final de la Comisión Permanente 
del 27 y 28 de septiembre

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha 
celebrado en Madrid su 260º reunión los días 27 y 28 de septiembre. En 
este encuentro, los obispos han repasado varios de los documentos sobre 
los que están trabajando las distintas Comisiones Episcopales y organismos 
de la CEE antes de su paso a la Plenaria de noviembre.

El jueves 29 de septiembre, el secretario general Mons. Luis Argüello, 
informa en rueda de prensa de los trabajos de esta Comisión Permanente.

Mons. José Rico ha presentado a los miembros de la Comisión Perma-
nente el avance del trabajo de redacción del catecismo para adultos “¡Es 
el Señor!” en el que trabaja la Comisión Episcopal para la Evangelización, 
Catequesis y Catecumenado de la que es presidente.

El texto ha sido bien acogido por los obispos de la Comisión, quienes 
han realizado algunas observaciones en el diálogo sobre el texto. Con las 
propuestas de los obispos, se seguirá trabajando en su redacción y 
edición hasta la próxima Plenaria. Este Catecismo pretende ser un 
instrumento de ayuda para progresar en la fe para aquellos que están 
realizando el catecumenado de adultos o se reinician en la vida cristiana 
por medio de la catequesis de adultos. De hecho, en su planteamiento 
sigue el proceso del Ritual de la iniciación cristiana de adultos. Con él se 
desea completar los documentos de la fe que ha publicado la Conferencia 
Episcopal Española.
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Orientaciones sobre los ministerios laicales de lector, acólito y 
catequista

También Mons. Rico Pavés, junto al presidente de la Comisión Episcopal 
para la Liturgia, Mons. Leonardo Lemos, han presentado las “Orienta-
ciones sobre los Ministerios Instituidos: Lector, Acólito y Catequista”. Este 
documento recoge las sugerencias de la Plenaria de abril, y tras las apor-
taciones recibidas en el diálogo de los miembros de la Comisión Perma-
nente, volverá a la Asamblea Plenaria de noviembre para su debate y 
aprobación.

Las Orientaciones sobre los ministerios laicales de lector, acólito y cate-
quista, en las que trabajan conjuntamente ambas Comisiones, se preparan 
después de la promulgación por parte del papa Francisco del Motu Proprio 
Spiritus Domini, de 11 de enero de 2021, sobre el acceso de las mujeres a 
los ministerios instituidos, y del Motu Proprio Antiquum ministerium, de 10 
de mayo de 2021, por la que se instituye el ministerio de los catequistas. 
La Conferencia Episcopal Española emprendió un proceso de reflexión 
sobre las consecuencias prácticas y la aplicación de ambas cartas.

El primer anuncio de la fe

La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida ha presentado su pro-
puesta de trabajo basada en las conclusiones del Congreso de Laicos que 
se celebró en España en febrero de 2020 y que ha sido enriquecido con 
las aportaciones que salen del proceso sinodal en España, que se clau-
suró en junio de 2022. El trabajo lleva por título Nuevos frutos para un 
Pueblo de Dios en camino, y se ha presentado a los miembros de la 
Permanente lo referido al Primer anuncio. El texto incluye una propuesta 
para discernir cómo se encuentra la Iglesia en España respecto del 
primer anuncio.

Este trabajo tiene su origen en las conclusiones que salieron del Congreso 
de laicos celebrado en Madrid que propuso cuatro líneas de trabajo: primer 
anuncio, acompañamiento, formación y presencia en la vida pública. Tras 
finalizar el proceso sinodal en España y presentar las conclusiones, la 
Comisión Episcopal para los Laicos propuso a la Comisión Permanente, en 
su reunión del pasado mes de junio, dar continuidad al proceso sinodal 
siguiendo con el proyecto que resultó del congreso de laicos. De esta 
manera, la propuesta es ofrecida no sólo como un servicio al apostolado 
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seglar y a movimientos y asociaciones a él vinculados, sino también a los 
grupos sinodales que se han creado.

La Comisión permanente ha debatido sobre su contenido y ha realizado 
sus aportaciones que serán recogida y debatidas en la próxima Asamblea 
plenaria.

Persona, familia y sociedad

Los obispos han estudiado un borrador del documento titulado Per-
sona, familia y sociedad que analiza la situación social de fondo en el 
contexto cultural actual. Con algunas observaciones que se incluirán 
será debatido en la próxima Asamblea Plenaria.

Otros temas del orden del día y nombramientos

Los obispos de la Comisión Permanente han aprobado el temario de 
la próxima Asamblea Plenaria, que se celebrará del 21 al 25 de no-
viembre de 2022. Como es habitual, se ha informado sobre el estado 
actual de Ábside (TRECE y COPE), sobre temas económicos y distintos 
asuntos de seguimiento. Además del trabajo de las distintas Comisiones 
Episcopales.

La Comisión Permanente ha aprobado los siguientes nombramientos:

•	P. Juan Javier Flores Arcas, OSB, monje del monasterio de Santo 
Domingo de Silos, como presidente de la Asociación Española de 
Profesores de Liturgia.

•	Mons. José Ángel Sáiz Meneses, arzobispo de Sevilla, como 
consiliario nacional del Movimiento “Cursillos de Cristiandad”.

•	Rosa María Murillo Fuentes, laica de la diócesis de Plasencia, 
como presidenta nacional del Movimiento “Cursillos de Cristiandad”.
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NOTA DE FAMILIA Y DEFENSA DE LA VIDA 
«A FAVOR DE LA DIGNIDAD E IGUALDAD DE 

TODA VIDA HUMANA»
Oct 17, 2022

Nota de los Obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y De-
fensa de la Vida ante la nueva Ley sobre salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del embarazo y ante la Ley para la igualdad 
real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos 
de las personas LGTBI.

La Iglesia tiene la misión en este mundo de defender y mostrar la digni-
dad de cada persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, y 
de alzar la voz proféticamente cuando esta dignidad se ve amenazada de 
distintas maneras.

En los últimos meses, se han incoado iniciativas legislativas que, lejos de 
promover el bien de la persona y su dignidad, atentan gravemente contra 
la misma. Es por ello que queremos invitar a los miembros del Pueblo 
de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a reflexionar 
sobre estos asuntos.

En primer lugar, mostramos nuestra preocupación y nuestro rechazo ante 
la aprobación de la nueva ley del aborto. Varios son los aspectos reproba-
bles de esta ley entre los que podemos destacar los siguientes: promulgar 
el aborto como un derecho, el atentado a la igualdad que supone permitir el 
aborto de los discapacitados hasta los cinco meses y medio, la posibilidad 
de que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento 
de sus padres, la obligatoriedad de que los médicos que rechacen realizar 
abortos tengan que inscribirse en un registro de objetores de conciencia o 
la eliminación del período de reflexión antes de abortar y de la información 
sobre alternativas al aborto.

En segundo lugar, expresamos nuestra inquietud por la posible aproba-
ción de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y 
para la garantía de los derechos de las personas LGTBI que contiene en 
su articulado elementos realmente preocupantes de imposición de la 
teoría queer, teoría que cuestiona radicalmente la identidad sexual de 
las personas, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y soci-
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al, estableciendo e imponiendo arbitrariamente una única concepción 
antropológica.

Durante su pontificado el Papa Francisco ha hablado, en numerosas 
ocasiones y siempre en tono sumamente crítico, de la denominada “ide-
ología de género” llegándola a considerar uno de los mayores atentados 
de nuestros días contra la dignidad humana y, tal vez, la mayor amenaza 
existente contra la familia. Dicha ideología de género es el fundamento 
de esta nueva ley de la transexualidad.

Ante este horizonte de colonización ideológica queremos recordar la antro-
pología adecuada que nos muestra que la persona es la unión de cuerpo 
y alma, siendo el cuerpo un bien de la creación y expresión de la persona. 
Desde este fundamento sólido expresamos lo siguiente:

1. Son muchos los testimonios de familias, madres, jóvenes y adolescen-
tes que han sufrido las consecuencias que produce la llamada teoría 
queer o teoría del gender. A todos ellos queremos mostrar nuestro 
apoyo y ayuda y tenderles la mano para iluminar la perversión de una 
legislación ideológica.

2. Es preocupante la implicación directa de la Administración y de los 
poderes públicos en la promoción de los postulados de la ideología 
de género. Un estado democrático no puede imponer una peculiar y 
reducida visión antropológica en todos los ámbitos: educativo, jurídico, 
sanitario, laboral, en los medios de comunicación, en la cultura, el 
deporte y el ocio.

3. Es llamativo que se haya incrementado considerablemente el número 
de adolescentes que piden cambiar de sexo sin presentar una auténtica 
disforia de género, sino como manifestación de inestabilidades afectivas 
propias de esa edad. Todos los estudios científicos coinciden en que 
más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo, cuando pasan 
la adolescencia, no siguen pidiendo el cambio.

4. La despatologización de la transexualidad se identifica con favorecer una 
intervención médica, pero sin criterios médicos, sino con criterios sub-
jetivos del paciente. Despatologizar significaría poder solicitar y aplicar 
tratamiento médico e incluso quirúrgico de forma arbitraria, obligando 
al personal sanitario a obedecer los deseos de los pacientes, aunque 
ello conlleve graves riesgos para la persona. Estamos ante un ejemplo 
claro de irracional dogmatismo ideológico.
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5. Se regula por ley que la transexualidad es fruto de una elección de la 
identidad de género, evitando que la ciencia, a través de la medicina, 
estudie y determine el tratamiento más aconsejable. Podemos decir, por 
tanto, que se niega la posibilidad de tratamiento psicosexual e incluso 
la necesidad de obtener un diagnóstico de las personas con trastorno 
de identidad de género, confundiendo el diagnóstico médico con un 
intento de anulación de la personalidad.

6. No se puede decir que la reasignación de sexo hormonal y quirúrgico 
soluciona los problemas que conlleva los trastornos de disforia. Son 
muchos los testimonios de personas que se han sometido a la reasigna-
ción y no han visto solucionado su situación. Igualmente hay que valorar 
bien los tratamientos y explicar las secuelas, los efectos secundarios 
y las complicaciones de los mismos.

7. La comunidad cristiana y, en particular, los pastores debemos desarro-
llar, siempre, sentimientos de acogida hacia las personas con disforia 
de género, a quienes les asiste el derecho a ser respetados y a ser 
tratados con los medios lícitos puestos a disposición por la medicina 
para conseguir el nivel de salud física, psíquica y relacional más alto 
y satisfactorio que sea posible, en los límites de su condición y en el 
respeto pleno de la verdad y de la dignidad humana.

8. Los fieles que se encuentran en esta situación son hijos amados del 
Padre, y como cualquier otro fiel se han convertido, a través del bautis-
mo, en herederos de la vida eterna. Ellos están llamados por Jesucristo 
a la santidad y a realizar, animados por el Espíritu Santo la voluntad 
de Dios en sus vidas, uniendo al sacrificio de la cruz los sufrimientos 
y las dificultades que puedan experimentar a causa de su condición.

9. Hay que alzar la voz con fuerza y denunciar el uso de tratamientos 
prematuros e irreversibles aún más cuando no se está seguro de la 
existencia de una auténtica Disforia de Género. Las actuaciones médicas 
que se lleven a cabo en los menores, después de una serena reflexión, 
nunca deben ser de carácter irreversible dada la incertidumbre sobre los 
cambios que pueden darse en el desarrollo de la personalidad durante 
las fases de la pubertad y la adolescencia.

10. Hay que respetar la libertad de conciencia y de ciencia a todos los 
profesionales de los diversos ámbitos de la vida social sin condicionar 
el desempeño profesional en libertad. Nos preocupa que se quiera im-
poner un adoctrinamiento que condicione el desempeño profesional en 
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el campo educativo, sanitario, función pública, judicatura, cultura, 
medios de comunicación.

La Iglesia es una Madre que quiere salir al encuentro de las mujeres en riesgo 
de abortar porque se encuentran solas y sin recursos, de las mujeres que 
han abortado y padecen las consecuencias de esta decisión. La Iglesia tam-
bién acoge en su seno a las personas que sufren por su disforia de género y 
a las familias de los niños y adolescentes que experimentan confusión en su 
identidad y necesitan acompañamiento.

Pidamos a Santa María, Madre de la Vida y Reina de la Familia, que interce-
da por nosotros para que nos dé creatividad para instaurar la tan necesaria 
cultura de la vida y caridad para atender a las personas que permanecen 
heridas al borde del camino.

– Mons. D. José Mazuelos Pérez, obispo de Canarias, presidente de la 
Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida

– Mons. D. Ángel Pérez-Pueyo, obispo de Barbastro-Monzón
– Mons. D. Santos Montoya Torres, obispo de Calahorra y La Calzada-Lo-

groño
– Mons. D. Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos
– Mons. D. Juan Antonio Reig Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares
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