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Amb motiu de la celebració del 
seu 10è aniversari, la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat prossegueix amb 
un procés de reflexió i de revisió de 
vida diocesana. Així, el dissabte 10 de 
gener gairebé un centener de persones 
es van reunir en una matinal de treball 
a la Casa de l’Església de Sant Feliu, 
per a la presentació de la síntesi de les 
respostes recollides al qüestionari de 
revisió de la vida diocesana, fet públic 
el passat mes de setembre.

A la trobada van ser convocats els 
membres del Consell del Presbiteri i del 
Consell Pastoral Diocesà, els arxipres-
tos, representants de cada Delegació 
diocesana, els seminaristes i laics repre-
sentants de les vicaries del Llobregat i 
del Penedès-Anoia-Garraf.

El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, 
Agustí Cortés, va introduir els treballs, 
recordant la «tasca de discerniment, 
apassionant, pròpia d’homes i dones 
lliures» en la qual estan embarcats amb 
motiu dels 10 anys de vida de la diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat.

A continuació, el vicari general, 
Mn. Jaume Berdoy, va exposar el camí 

Prossegueix la revisió de vida diocesana

Pare Llorenç Puig, jesuïta

Any de la Vida Consagrada

Per què has dit sí?

En col·laboració amb

Aquesta és una bona pregunta: 
per què vaig dir sí a la vocació re-
ligiosa? Doncs diria que per una 
experiència, per una constatació, i 
uns testimoniatges preciosos. 

En primer lloc, diria que la meva 
vocació és fruit de sentir-me con-
vidat des d’un amor suau, profun-
dament respectuós, preciós..., però 
que alhora he experimentat com 
vigorós i ple de força.

Per això m’agrada tant la imatge 
del profeta Osees quan diu: «Jo 
l’atreia cap a mi amb llaços d’afecte 
i amor» (Os 11), que inclou els dos 
aspectes de tendresa i de fermesa. 
Sí, la vocació penso que té a veure 
amb l’experiència de l’amor, del ser 
captivat per aquest amor... Un amor 
que descobreixes que «des de sem-
pre» t’ha acompanyat. (Jr 1) I veus 
que la teva vocació té a veure també 
amb l’amor que pots donar. 

Hi ha una experiència que recor-
do bé, que és totalment subjectiva 
i pot semblar ridícula, però que 
em va impactar. Un dia, pregant 
amb un evangeli que no recordo, 
em va venir aquesta pregunta: «I 

et fa més persona, més ple..., llavors 
és de Déu.»

Doncs bé, he de dir que la vo-
cació m’ha posat en contacte amb 
persones realment diverses, que 
ara no enumeraré, però que m’han 
permès experimentar que el cor té 
molt, molt d’espai: té una capacitat 
enorme d’estimar i no de forma ex-
clusiva, sinó a moltes persones, i amb 
una gran profunditat a cadascuna 
d’elles. Casaldàliga explica molt bé 
el cor de la vocació religiosa quan 
diu: “no és que deixeu el cor sense 
noces. Haureu d’estimar-ho tot, tots, 
totes, deixebles d’Aquell que primer 
va estimar”... Sí, comprovar que és 
veritat que pots “estimar-ho tot, 
tots, totes”, és una experiència molt 
fonda. I finalment els testimonis: tant 
de companys religiosos aquí, que fan 
tant de bé a moltes, moltes persones, 
com de missioners en països llunyans 
i tremendament pobres. En aquests 
testimonis veig que la vida religiosa 
pot ser tremendament fecunda, 
plena, felicitant, i moguda per un 
amor sense límits ni càlculs. Com el 
d’Aquell a qui seguim.

si fos veritat... i si tot això que surt 
a l’evangeli, sí, tot, fos veritat, però 
veritat de debò...?» No ho puc ex-
plicar gaire, però em va impactar 
tremendament només entrellucar la 
possibilitat que l’Evangeli, la Bona 
Nova, la vida i el missatge de Jesús, 
fos realment certa, verdadera, pro-
fundament real...

Aquesta experiència de l’amor 
fontal, que és «des de sempre» i 
que alhora et convida a viure-ho i 
a fer-ho present en el nostre món, 
mobilitza molt. Moltes persones no 
religioses ho han viscut, segur. Però 
per a mi era clar que la manera de 
viure-ho era vivint totalment en 
aquest amor, i per fer-lo vida. 

En segon lloc, m’agrada sempre 
constatar els «efectes de la vocació». 
Una persona em deia: «Què diries 
a uns joves que em pregunten si 
això que senten quan preguen és 
de Déu o no?» I jo responia: «Si la 
teva experiència et descol·loca, et 
desplaça cap a l’atenció i la tendresa 
envers els més pobres, si et porta 
“allà on no pensaves”, i veus que 
allà et compromet, t’humanitza, i 

Un centenar de persones s’apleguen en una jornada de treball a la Casa de l’Església de Sant Feliu

recorregut en aquesta revisió de vida 
diocesana. Referint-se al qüestionari 
plantejat al setembre del 2014, va 
informar que s’havien recollit un 
centenar de respostes, si bé suposa la 
implicació de moltes més persones, ja 
que gairebé la totalitat s’han elaborat 
col·lectivament. 

Una comissió formada per Joan 
Torras, del Departament de Patrimo-
ni, Mn. Josep Torrente, nou delegat 
d’Evangelització i Apostolat Seglar, i 
Mn. Florenci Travé, DP, de l’equip de 
la Delegació de Pastoral Sacramental 
i Litúrgia, van realizar una síntesi de 
les respostes, que van presentar tot 

seguit, mitjançant un powerpoint i una 
exposició oral.

Posteriorment, els assistents a la 
trobada es van repartir en cinc grups 
de treball i, per avançar en l’elaboració 
dels objectius diocesans per als propers 
tres anys, van treballar la síntesi de 
les respostes, mirant d’identificar les 
prioritats de la dimensió d’autenticitat 
de la vida cristiana i de la dimensió 
evangelitzadora o missionera.

En la cloenda final, el bisbe Agustí 
va destacar el «protagonisme col-
lectiu» d’aquest procés de revisió de la 
vida dels 10 anys de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat i va fer present les 
actuacions que, a hores d’ara, ja s’han 
realitzat, fruit de les demandes reco-
llides, com ara la reestructuració de 
les vicaries, la creació de la Delegació 
d’Evangelització, la presència estructu-
rada de Mans Unides i Vida Creixent a 
la diòcesi, entre altres.

En les properes setmanes es conti-
nuarà treballant de tal manera que, a 
la trobada diocesana d’acció de gràcies 
que tindrà lloc el proper 17 de maig a 
Montserrrat, es podrà presentar ple-
nament vertebrat l’objectiu diocesà de 
l’Església de Sant Feliu de Llobregat per 
als propers anys.

La jornada va ser presidida pel bisbe Agustí, al centre de la imatge.


