
 

 

 
 
Sant Just Desvern, 13 de Setembre de 2015.  Nº 32 

COMUNICAT DEL NOSTRE BISBE 
 

 

“Estimats: 
Les notícies que ens arriben pels mitjans de comunicació sobre el drama que viuen milers de 
persones, fugint de la guerra i cercant refugi en països europeus, han colpit la nostra sensibilitat. 
Alhora hem escoltat missatges del Papa Francesc i de la Conferència Episcopal Espanyola, que, en 
sintonia amb altres entitats d’Església, convidaven a ésser conseqüents amb el deure moral evangèlic, 
que tenim envers aquestes persones, víctimes del sofriment. Les crides de l’Església sonen al costat 
d’altres que també miren de respondre al greu problema dels refugiats en Europa. 
La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, pel seu costat, vol respondre amb criteris evangèlics i assumint 
el seu compromís. Volem respondre com Església particular, que es deixa il·luminar per la Paraula de 
Déu i el seu missatge, mirant de ser fidels a la seva condició de comunió de germans, dins la pluralitat 
d’iniciatives. 
És per això que fem una crida a les consciències de tots els fidels i a tots els grups i institucions, 
perquè col·laborin i posin els seus mitjans materials i personals a disposició de l’acolliment dels 
refugiats. Alhora , com Església diocesana, hem considerat oportú oferir un servei d’ajuda, 
assessorament i coordinació de tots les iniciatives, en funció de l’eficàcia i abast d’aquesta acció 
Considerem molt benvinguda aquesta empenta de generositat que han despertat per tot Europa les 
informacions i les imatges que ens han arribat pels mitjans de comunicació. Volem participar-hi de tot 
cor. Sabem, però, que no podem quedar satisfets, oferint lloc i menjar per uns quants dies: l’acolliment 
dels refugiats i immigrants demana disposar de mesures adients de tipus jurídic, econòmic, polític i 
cultural, a mig i a llarg termini. 
 
Som conscients, per altra banda, que allò que estem veient no és  
 que l’Efecte de problemes profunds d’abast internacional. Ens afegim a la crida que ressona tan sovint 
a l’Església perquè els responsables polítics no estalviïn esforços per restablir la pau, basada en la 
justícia i el respecte als drets humans de tots. 
La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat disposa d’instruments institucionals que poden ajudar a la 
realització del seu compromís en aquest àmbit, com ara Càritas Diocesana i la Delegació diocesana, 
tot just creada, de Mans Unides, que tenen Experiència en aquest àmbit d’acció social. Càritas 
diocesana de Sant Feliu de Llobregat ja fa acollida de refugiats i immigrants; així mateix manté 
contacte institucional amb altres Càritas diocesanes, Càritas Espanyola i totes les institucions eclesials 
i civils que treballen en xarxa per afrontar aquest repte. 
Per això ens ha semblat oportú disposar que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.  L’acció diocesana d’acolliment als refugiats es coordini mitjançant la creació d’una taula que, 
organitzada per Càritas Diocesana, rebrà les peticions d’acolliment, farà les ofertes d’ajuda, 
donarà assessorament i assenyalarà les pautes d’actuació. 

2. L’acció concreta d’ajuda, segons els casos, serà responsabilitat de les persones o institucions 
que la duguin  a terme. 

3. La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat a través de Càritas diocesana i de Mans Unides es 
mantindrà oberta al diàleg i a la col·laboració amb qualsevol instància eclesial o civil que treballi 
per mirar de respondre a aquest greu problema social. 

 

El problema plantejat pels refugiats és un dels factors que formen part de la gran qüestió de les 
migracions, que sovint l’església ha discernit i ha mirat de respondre en el seu àmbit (cf. a més dels 
nombrosos documents magisterials, els pronunciaments del Pontifici Consell per a la Pastoral dels 
Immigrants i Itinerants, Refugiats i Desplaçats, i de la Comissió Episcopal de la CEE). Esperem que les 
polítiques d’àmbits nacional i internacional siguin les més adients i que responguin al principi de la 
dignitat de tota persona humana i als drets fonamentals. 
 

Que Déu beneeixi la vostra generositat. Units en la pregària i el compromís en favor dels més 
necessitats”. 
                                     Signat:   +Agustí Cortés i Soriano 
                                              Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 8,27-35  
  

Desde que se han unido a Jesús los discípulos, viven interrogándose sobre su identidad. Lo que más les 
sorprende es la autoridad con que habla, la fuerza con que cura a los enfermos y el amor con que ofrece el 
perdón de Dios a los pecadores. ¿Quién es este hombre en quien sienten tan presente y tan cercano a Dios 
como Amigo de la vida y del perdón? 
      

        Entre la gente que no ha convivido con él se corren toda clase de rumores, pero a Jesús le interesa la 
posición de sus discípulos: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». No basta que entre ellos haya opiniones 
diferentes más o menos acertadas. Es fundamental que los que se han comprometido con su causa, reconozcan 
el misterio que se encierra en él. Si no es así, ¿quién mantendrá vivo su mensaje? ¿Qué será de su proyecto del 
reino de Dios? ¿En qué terminará aquel grupo que está tratando de poner en marcha? 
 

         Pero la cuestión es vital también para sus discípulos. Les afecta radicalmente. No es posible seguir a Jesús 
de manera inconsciente y ligera. Tienen que conocerlo cada vez con más hondura. Pedro, recogiendo las 
experiencias que han vivido junto a él hasta ese momento, le responde en nombre de todos: «Tú eres el 
Mesías».  
 

          La confesión de Pedro es todavía limitada. Los discípulos no conocen aún la crucifixión de Jesús a manos 
de sus adversarios. No pueden ni sospechar que será resucitado por el Padre como Hijo amado. No conocen 
experiencias que les permitan captar todo lo que se encierra en Jesús. Solo siguiéndolo de cerca, lo irán 
descubriendo con fe creciente. 
 

           Para los cristianos es vital reconocer y confesar cada vez con más hondura el misterio de Jesús el Cristo. 
Si ignora a Cristo, la Iglesia vive ignorándose a sí misma. Si no lo conoce, no puede conocer lo más esencial y 
decisivo de su tarea y misión. Pero, para conocer y confesar a Jesucristo, no basta llenar nuestra boca con 
títulos cristológicos admirables. Es necesario seguirlo de cerca y colaborar con él día a día. Ésta es la principal 
tarea que hemos de promover en los grupos y comunidades cristianas. 
 

          ¿Cómo pueden sonar hoy, entre nosotros, estas palabras de Jesús? ¿Cómo resuenan dentro de ti. Vamos 
a escucharlas el próximo domingo: "Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por mí y por el evangelio, la salvará» 

 

          Tenemos que entender bien estas palabras de Jesús. No se trata de renunciar a esta vida terrena para 
alcanzar un día la del cielo, no. No se trata de menospreciar los valores y los gozos que hay en esta vida para 
alcanzar, un día, los bienes del cielo. Lo que nos pide es entender la vida en términos de entrega y no de 
posesión."        José-Antonio Pagola 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
 

INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:12 20h.  

DIUMENGE:13 11h. 
13h. 

 

DILLUNS:14 20h. Difunts família Casas-Bullich 

DIMARTS:15 20h.  

DIMECRES:16 20h.  

DIJOUS:17 20h.  

DIVENDRES:18 20h.  

DISSABTE:19 20h.  

DIUMENGE:20                    11h. 
13h. 

                                                                      
Difunts família Junquera-Ezquerra 

 

REUNIONS 

 

DILLUNS dia 14, a les 21h Consell Pastoral 
DIMECRES dia 16, a les 17’30h., totes les catequistes. 
 

BAPTISMES 
Aquest dissabte han rebut el sagrament del baptisme: Martina Llansana Ramirez, Alba Suñer Murillo  i  
Hector Suñer Murillo. Donem-ne gràcies a Déu. 
 

MATRIMONI 
El passat dissabte, dia 5, varen celebrar el sagrament del matrimoni  
En José-Maria Cortés Martín amb Natàlia Costa Blanquer. Que visquin en l’amor més sincer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASTORAL DE LA SALUT 
Aquest dijous, dia 17 a les 11h., visitarem la residència “Vitalia”. Es farà un servei religiós amb els qui 
ho vulguin. 
 

INFORMACIÓ DES DE “CRISTIANS PER LA INDEPENDÈNCIA” 
El proper divendres, dia 18 a les 20’30, a la sala d’actes de la rectoria, es farà una xerrada 
d’informació, davant la jornada del 27S, amb criteris des de la doctrina social de l’Església. 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars dels difunts: Paqui Espejo Góngora. Desitgem que els difunts gaudeixin de la 
Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

 

 


