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1.- Introducció
Presentar la primera “Memòria d’activitats del curs 2013/2014” amb la seva
corresponent avaluació, acompanyada del “Programa d’activitats, per al curs
2014/2015”, de la nova Delegació diocesana per al Diaconat Permanent, significa
que el diaconat pren cos en l’estructura diocesana, més enllà d’un reconeixement
formal. Per això, des del primer moment, ens esforcem per tal que esdevingui un
instrument útil, per a la comunitat diaconal diocesana, pel conjunt de la diòcesi i
pel Poble de Déu.
Aquest document ha estat redactat sobre quatre objectius:
1) Relacionar les activitats principals de la Delegació, en els diversos àmbits
d’actuació, per tal de conservar-ne la memòria.
2) Aportar l’avaluació de les activitats realitzades, des del punt de vista
qualitatiu.
3) Establir les línies programàtiques generals de les activitats del proper curs
2014/2015, basades en l’avaluació de les activitats del curs anterior, les
aportacions del Bisbe Diocesà i les expectatives recollides entre la comunitat
diaconal diocesana, la coordinació amb la resta d’activitats diocesanes i
interdiocesanes, tant les d’àmbit més general com, molt especialment, les
que tinguin relació amb el diaconat, en l’àmbit de la Conferència Episcopal
Tarraconense.
4) Finalment està fet amb voluntat d’integració diocesana, compartint els
continguts, tant de la memòria 2013/2014, com de la programació
2014/2015, amb tota la Cúria del Bisbat i amb a la comunitat diaconal
diocesana.
L’oportunitat de realitzar aquesta memòria, aboca en un període inferior al de
l’exercici del curs, ja que la nova Delegació diocesana, la va crear Mons. Agustí
Cortés, el 17 de gener de 2014. Per això prenem aquesta data com l’inici de
referència.
Recollint els sentiments majoritaris de la comunitat diaconal diocesana,
constatats, compartits i avaluats pels membres de la Comissió permanent,
manifestem a Mons Agustí Cortés, el nostre agraïment per l’acompanyament que
ens ha fet, -a tots els diaques-, des de la creació de la Diòcesi, ara fa deu anys, així
com la decisió de crear, en l’estructura diocesana, un espai estable per a
l’organització i el desenvolupament de la vida diaconal, en tots els àmbits: des del
punt de vista jeràrquic, el Col·legi Diaconal, que ell mateix presideix, i des del punt
de vista funcional, la Delegació diocesana per al Diaconat Permanent.
Que fidels als principis que han inspirat la creació d’aquesta Delegació, empesos
per l’Esperit del Senyor, sapiguem desenvolupar-la en bé de tots els diaques, cosa
que redundarà sempre en bé del Poble de Déu.
Mn Josep-Maria Gómez del Perugia, diaca
Delegat diocesà per al Diaconat Permanent.
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2.- Decret 02/14 de Creació de la Delegació diocesana per al Diaconat Permanent.
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3.- Relació de les principals activitats realitzades durant el curs 2013/2014.

17/01/2014:

Decret de Creació de la Delegació diocesana per al Diaconat
permanent. Mons. Agustí Cortés i Soriano, Bisbe de la Diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat, mitjançant el Decret 2/2014, del 17/01/2014, crea
la Delegació diocesana per al Diaconat permanent, tenint en compte
la responsabilitat del bisbe, en l’atenció a la vida i ministeri dels
diaques, i a la necessitat de disposar un organisme estable que faciliti
la seva formació, la seva ajuda mútua, així com la participació en la
vida diocesana, que com a diaques els hi pertoca. En l’esmentat
Decret, Mons. Agustí Cortés, també aprova el Reglament de
funcionament de la Delegació per al Diaconat Permanent.

17/01/2014:

Nomenament del Delegat diocesà de la Delegació diocesana per al
Diaconat Permanent. Tanmateix, mitjançant el Decret 3/2014, Mons.
Agustí Cortés i Soriano, nomena a Mn Josep-Maria Gómez del
Perugia, DP, Delegat de la nova Delegació.

21/01/202014: Trobada de formació per a preveres i diaques de la Vicaria del
Llobregat a la Casa de l’Església.
Tal com també va ocórrer en la trobada del darrer 14 de gener, a la
trobada de formació de preveres i diaques de la Vicaria de Penedès,
Anoia i Garraf, el ponent ha estat l'expresident del Parlament de
Catalunya, Joan Rigol i Roig.
L' exposició de l'expresident va desgranar quatre qüestions:
1) Com viu un polític que intenta ser cristià?
2) Com mira la societat?
3) Quines conviccions
humanitzadores
el
mouen?
4) Com veu l’avui de
Catalunya?, donant-hi
resposta des de la seva
experiència personal i
el seu bagatge polític i
acadèmic.
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21/01/202014: Festa patronal de Sant Fructuós, bisbe, Sant Auguri i Sant Eulogi,
diaques, tots ells màrtirs Una quarantena de diaques de la Província
Eclesiàstica de Barcelona celebraren la festa patronal de Sant
Fructuós, bisbe, Sant
Auguri i Sant Eulogi,
diaques,
tots
ells
màrtirs,
amb
una
eucaristia presidida per
Mons. Lluís Martínez i
Sistac,
concelebrada
amb Mons Sebastià
Taltavull, bisbe auxiliar, Mn Josep Serra, president de la Comissió
diocesana per el Diaconat, de l’Arquebisbat de Barcelona, i altres
preveres, a la Parròquia de Santa Anna de Barcelona.
Durant el sopar posterior, amb les seves esposes, es va obsequiar
amb un record els diaques amb 25 anys d’ordenació, entre els quals,
Mn. Jaume Sedó, de la nostra diòcesi. Aquesta festa patronal es
celebra de manera rotatòria, cada any, en una de les diòcesis de la
Província Eclesiàstica de Barcelona.

24/01/2014:

Pregària ecumènica a les 19:00, en la Catedral de Sant Llorenç, de
Sant Feliu de Llobregat i en el marc de la Setmana de pregària per la
unitat dels cristians. Fou presidida per Mons. Agustí Cortés i també hi
participaren el P. Joan
Garcia, vicari general
de l’Església Ortodoxa,
Patriarcat de Sèrvia, el
P. Constatin Alin, de
l’Església
Ortodoxa,
Patriarcat de Romania,
i la Sra. Joana OrtegaRaya, Delegada d’Ecumenisme de l’Església Evangèlica. També hi
participaren Mn. Lluís-Anton Armengol, delegat d’Ecumenisme del
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Mn. Francesc Tirado, encarregat de
la catedral, Mn Joan-Pere Pulido, Secretari General i Canceller, Mn
Francesc-Xavier Artigas, Secretari de la Delegació d’Ecumenisme i,
altres preveres i diaques de la diòcesi. La Coral Masquefa va
acompanyar la celebració amb l’acompanyament musical.
Des de la Delegació diocesana per al Diaconat Permanent, fem palesa
la importància del diàleg ecumènic, -avui-,com a punt de trobada,
tant des del punt de vista intercultural com interreligiós.
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06/02/2014:

Assemblea del Col·legi Diaconal. Convocat el Col·legi Diaconal, a la
Casa de l’Església, que es constitueix amb el Bisbe diocesà i tots els
diaques, d’acord amb el Reglament de funcionament de la Delegació.
Tots els participants, compartiren el goig d’haver estat endegada la
nova Delegació i la seva singularitat, desitjant fer-ne un instrument
ben útil per a l’acompanyament dels diaques i el desenvolupament
del diaconat. Mons. Agustí Cortés, digué: “ja tenim l’estructura, ara
pertoca donar-li vida en tots els seus continguts”. Per això va
convidar a participar de la Delegació aportant-hi suggeriments.
Després d’exposar temes relacionats amb la vida i l’espiritualitat dels
diaques, va incidir en la formació, perquè “del vostre bon fer, se’n
beneficia tota l’Església”.
També s’elegiren els membres de la Comissió permanent, ratificats,
posteriorment, per Mons Agustí:
- Mn Frances-Xavier Artigas, DP, secretari.
- Mn Florenci Travé, DP, vocal al Consell Pastoral Diocesà.
- Mn Joan-Lluís Salas, DP, vocal de vocacions.
El delegat va presentar l’orientació, la metodologia i les línies mestres
que, d’acord amb el bisbe i la nova comissió permanent,
desenvoluparà.

27/02/2014:

"Trobada de proximitat" amb els Arxiprestos, diaques i esposes, de
la Vicaria de Llobregat
A la rectoria de la
parròquia de Sant Pere
de Gavà, acollits per Mn
Xavier Ribas i Mn Judà
García, rector i adscrit,
respectivament, de la
parròquia, els diaques
de la Vicaria del Llobregat, després de compartir la pregària de
Vespres, es reuniren amb els seus arxiprestos, per tal de comentar
alguns temes pastorals i remarcar la importància del treball en equip,
entre preveres i diaques, a les comunitats on tenen encomanades les
seves missions.
Mn Josep-Maria, Delegat diocesà per al Diaconat, va agrair
l'assistència de tots els presents especialment de la senyora Carme
Santacana, esposa de Mn Albert Tort, de l'arxiprestat de Garraf,
ingressat en un centre hospitalari proper, on ella l'acompanya cada
dia.
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De part de Mn Anton Roca, Vicari Episcopal, va recordar una sèrie de
temes relacionats amb la vida diocesana, que demanen la
participació diaconal.
Finalment, va exhortar
als presents a sentir-se
units en comunitat, en la
tasca
pastoral
que
cadascú té encomanada,
fent una xarxa d'ajuda
mútua, col·laboració i
pregària,
esdevenint
comunitat entre comunitats, en esperit de servei i sense
corporativismes, tant a nivell diocesà, com a nivell de parròquies,
moviments i comunitats cristianes.
Després de sopar, la trobada finalitza compartint una pregària.

11/03/2014:

Recés de Quaresma per a preveres i diaques, d’ambdues Vicaries, a
la Residència Mare Ràfols, de Vilafranca del Penedès.

15/03/2014: Recés interdiocesà de Quaresma, per a diaques i familiars, organitzat
per l'Associació Sant Llorenç, el cap de setmana 15 i 16/03/2014, a la
casa de la Sagrada Família de Rubí, hi assistiren diaques i esposes, de la
Província eclesiàstica de Barcelona.
El tema del recés ha estat dirigit per Mons. Agustí Cortés, amb el títol
"La pregària de l'esperança en l’Esperit de les Benaurances". En la sessió
del dia 15, va plantejar als assistents, un itinerari de meditació i
pregària, posant les Benaurances en les circumstancies personals i
socials, on el despreniment i la pobresa d'esperit esdevenen camí
d'alliberament, en l'anhel i el goig de trobar-nos amb Déu. En la sessió
del dia 16, aprofundint en l'autoconeixement, ja que la netedat de cor
vindrà en en el discerniment del "si" o el "no" de la nostra sinceritat,
trobant i acollint a Déu en el nostre interior. Això porta a la necessitat
d'endegar un dinamisme de purificació tal que, -tant de bo-, Ell sempre
pugui fer estada en tothom que el cerqui, impulsant-nos a una
coherència de vida, en tots els aspectes, sense que manqui als diaques
en el servei de la Caritat, la Litúrgia i la Paraula.
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16/03/2014:

Es constitueix la nova Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat,
en la reunió del primer consell, presidit per Mons Agustí Cortés,
Mn. Joaquim Rius, Delegat Episcopal de Càritas, el director en. Joan
Torrents, la secretaria general Sra. Na Anna Maria Rubio i la na Conxa
Marquès com a consellera. Es nomenaren quatre nous consellers.
Aquesta darrera reunió tancava el llarg procés de legalització de
Caritas Diocesana. Mons. Agustí Cortés, va encoratjar als nous
consellers a poder desenvolupar la tasca que els ha estat
encomanada, conscients de la responsabilitat que han assumit i
agraint-los aquest compromís.
Des de la Delegació diocesana per al Diaconat felicitarem aquesta
nova Delegació i ens posàvem en mútua disposició per tal de
col·laborar segons les possibilitats d’ambdues parts.

20/03/2014:

"Trobada de proximitat" amb els Arxiprestos i diaques, de la Vicaria
del Penedès-Anoia-Garraf.
A la rectoria de la parròquia de Santa Maria de Vilafranca del
Penedès, acollits per Mn Jaume Berdoy i Alemany, Vicari General i
rector, els diaques es reuniren amb els seus arxiprestos. Mn JosepMaria, Delegat del Diaconat, va agraïr l'assistència de tots els
presents, a més de Mn Berdoy, Mn Ramón-Maria Bosch, arxiprest de
Piera-Capellades, Mn Josep Puig, arxiprest de Vilafranca del Penedès i
Mn Josep Pausas, arxiprest de Garraf. També va fer arribar a tots, una
salutació de part de na Carme Santacana, eposa de Mn Albert Tort,
ingressat en un centre hospitalari de Vilanova i La Geltrú. Igualment
desitjarem una ràpida recuperació a la Sra. Rosa, esposa de Mn Genís
Sans, recentment intervinguda i que no ha pogut fer-se present.
Com en la darrera
reunió de la Vicaria del
Llobregat, Mn JosepMaria, va exhortar als
diaques presents a
sentir-se
units
en
comunitat, en la tasca
pastoral que cadascú té
encomenada, fent una
xarxa d'ajuda mútua, col·laboració i pregària, esdevenint comunitat
entre comunitats, en esperit de servei i sense corporativismes, tant a
nivell diocesà, com a nivell de parròquies, moviments i comunitats
cristianes.
Els arxiprestos remarcaren la conveniència que els diaques puguin
assistir a les reunions amb el clergat del seu arxiprestat, per tal de
compartir les peculiaritats pastorals del moment, coordinar tasques,
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aportar i contrastar experiències, i les indicacions particulars que
s'hagin d'atendre a cada comunitat. Mentre no s'adoptin altres
solucions, aquestes reunions de proximitat, fan una mena de tasca
supletoria i tenen interès per part de tots.
Mn Ramón-Maria va aportar l'erxperiència de l'Arxiprestat de PieraCapellades, sense personalitzar les celebracions a cada poble entre
els que hi intervenen i amb la participació d'un equip pastoral amb
laics, diaques i preveres, acompanyats de familiars. També es valora
el paper de les famílies dels diaques, ajudant a cada comunitat.
Igualment es va comentar la normalitat i bona acollida de les
Celebracions litúrgiques de la Paraula, en absència de prevere, que es
fan en tants indrets de la Vicaria, presidides per diaques i, inclús, per
religioses i laics.
Després de sopar, la trobada finalitza compartint una pregària.

23/03/2014:

Ordenació de Diaca permanent, d’en Pere Pujol i Pons.
A les set del vespre i en la celebració de l'Eucaristia, a l'església
Catedral-parròquia de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat, foren
ordenats:
- Mn Sandor Benarik, com a prevere
- Sergi Sicília, seminarista, com a diaca
- Pere Pujol i Pons, casat, com a diaca permanent
La celebració fou molt participada amb l'assistència de fidels de les
comunitats pròpies dels ordenats que pràcticament ompliren
l'església. En la concelebració hi participaren preveres de les
comunitats i dels arxiprestats i hi assistiren bona part dels diaques de
la Diòcesi.
En finalitzar l'Eucaristia,
Mn Sandor Benarik, va
dirigir unes paraules
d’agraïment en nom dels
qui acabaven d'ordenarse, Mn Sergi i Mn Pere,
que reberen la felicitació
de tothom.
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31/03/2014:

Matinal de preveres i diaques sobre la catequesi, organitzada pel
Secretariat Interdiocesà de Catequesi, al Seminari de Barcelona, per
tal de posar en comú el moment actual de la Catequesi a casa nostra,
sota la visió directa de bisbes, preveres, diaques, catequistes, pares i
mares de família, va aplegar més d’un centenar de participants de
totes les diòcesis. Mons. Sebastià Taltavull va presentar una ponència
basada en les respostes als qüestionaris presentats a tot el clero, en
relació a la visió personal de determinats aspectes de la catequesi.
Alguns diaques de Sant Feliu de Llobregat, participaren en el
qüestionari.
La representació de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, fou de deu
preveres diocesans, que hi van participar de manera ben activa. No
va assistir-hi cap diaca, en general, per haver d’atendre les pròpies
responsabilitats laborals.
Si més no el col·lectiu diaconal tingué accés al document resum de la
trobada.

16/04/2014;

Missa Crismal. A les
11:00 i a l'església
Catedral-parròquia de
Sant Llorenç, de Sant
Feliu de Llobregat, fuo
celebrada la Missa del
Crisma, Presidida per
Mons. Agustí Cortés,
qui va concelebrar
amb, l’abat de Montserrat, P. Josep Maria Soler, Mn Jaume Berdoy,
Vicari general, els altres Vicaris episcopals, Mn Josep Maria Domingo i
Mn Anton Roca, Mn Joan-Pere Pulido, Secretari general i Canceller, el
rector del Seminari Conciliar, Mn Josep Maria Turull i, la participació
de més d’un centenar de preveres i diaques que han concelebrat.
També han assistit nombrosos fidels, entre els quals, representants
de Càritas, del Consell Pastoral Diocesà, delegats diocesans, religiosos
i religioses.
En l’homilia, Mons. Agustí ha fet palesa l’acció de gràcies a Déu per la
vivència autèntica de germanor que aprecia a la nostra Església
diocesana. El nucli de les seves paraules ha estat una reflexió al
voltant de l’alegria cristiana, com és, d’on neix... Ho ha fet tenint
present l’ambient en el qual vivim i evidenciant les aportacions de
l’exhortació apostòlica del papa Francesc, Evangelii Gaudium. Entre
altres coses, ha dit que “la veritable joia ens ve de saber-nos
estimats” i en un altre moment exhortava els fidels per tal que “ningú
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no ens tregui la joia d’evangelitzar, el goig de ser comunitat, d’optar
per la fraternitat, que ningú no ens robi l’esperança”. La darrera
referència ha estat a la Mare de Déu, sota l’advocació de Montserrat,
i al seu cant del Magnificat, que expressa la identitat de l’Església.
Abans de finalitzar l’eucaristia Mons. Agustí ha agraït la fidelitat dels
preveres i diaques que celebren els següents aniversaris de
l’ordenació:
• 25 anys: Mn Jaume Sedó, diaca, i Mn Manuel Gómez, prevere.
• 50 anys: Mn. Vicenç Royo, Mn. Joaquim Rovirosa, Mn. Joan
Puig, P. Salvador Solà, preveres.
• 60 anys: Mn. Francesc Nicolau, Mn. Celestí Bravo, Mn. Magí
Gasull, Mn. Ramon Català, preveres.
Després els preveres, diaques i seminaristes s’han aplegat a l’Auditori
de la Casa de l’Església, on ha estat presentat el projecte Catalonia
Sacra, amb les seves aplicacions concretes al territori de la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat.
El dinar de germanor a la Casa de l’Església ha conclòs aquesta
jornada d’especial significat diocesà.

13/05/2014:

Trobada de preveres i diaques, de la Vicaria Penedès, Anoia, Garraf,
a la Residència Mare Ràfols de Vilafranca del Penedès.
Hi intervingué el P. Pascual Piles, OH, qui va aprofundir el tema de
l’esperança cristiana, lligat a l’àmbit de la pastoral de la salut, en una
xerrada que portava per títol “Fe i sofriment (cf. Lumen fidei, nn. 56,
57)”.

23/05/2014:

Òbit de Mn Albert Tort i Chércoles.
Mn Albert nasqué a Vilanova i La Geltrú, el 8 de febrer de 1945. Des
de la seva infantesa mantingué un vincle molt fort a la parròquia de
Santa Maria de La Geltrú, de la qual en fou un gran col·laborador. A
més, de jovenet, va iniciar-se en la dansa i en la música. Emprengué
estudis de solfeig i de piano, que completà amb el mestre Josep
Gravalosa i Geronès. Com a ballarí, va formar part del cos de dansa
del Gran Teatre del Liceu.
Fou fundador del Grup instrumental de la Parròquia de Santa Maria
de la Geltrú, del qual va arribar a ser-ne el director. En

Full 13, de 27.

reconeixement a la seva tasca va rebre importants reconeixements
d'entitats culturals. En la seva carrera musical va compondre diverses
sardanes per a cobla, entre les quals: Rebrots de joventut, 1965;
Amics endavant!, 1966; Bonic estiu, 1966; La punta de Sitges, Quines
coses tenim a Catalunya!; La rambla de Vilanova.
Va conèixer a Maria-Carme Santacana i Capella, amb qui es va casar
el 1969, fruit del matrimoni tingueren tres fills i, darrerament, el goig
de ser avis de dos nets.
Mn Albert era alegroi i optimista de cap a peus. La feina no l'aturava
pas i s'hi dedicava tot el temps que feia falta. Recordem la seva veu
de tenor que tants cops envolcallava les celebracions litúrgiques en
les comunitats que freqüentava. Ha estat un home íntegre, de valors
ferms i ben arrelat a La Geltrú, al seu país, Catalunya, i a L'Església,
que va optar a servir-la. De la maduració espiritual del matrimoni,
ambdós entraren a formar part dels
Oblats benedictins de Montserrat.
Altre fet, amb el discerniment de la
seva esposa, fou la petició de ser
admès com a candidat al diaconat.
Així, al cap d'uns anys de preparació,
el 1998, rebia l'ordenació diaconal, en
el temple de la seva estimada
parròquia de Santa Maria de la
Geltrú. Exercí el seu ministeri en
diverses parròquies i, durant tres
anys fou consiliari de L'Hospitalitat de
la Mare de Déu de Lorda.
Déu, família, treball, música, dansa i país. Aquestes han estat les
passions de Mn Albert. Per això sentia el diaconat molt proper, com
la continuació de la seva família. Va acompanyar el Col·legi Diaconal,
com a Tresorer, des del 24 de maig de 2005 i fins que les condicions
de salut li ho impediren. El sentit de comunitat diaconal que ell
compartia amb la Maria-Carme, cap a la resta de germans diaques i
familiars, és un testimoni que ajuda, a tot el col·lectiu, a enfortir-se
més, en l'amistat i en l'ajuda mútua, ministerial i personal.

26/05/2014:

Dedicació de la Catedral de Sant Llorenç. Es celebra l’esdeveniment
a les vuit del vespre amb l’Eucaristia concelebrada, amb pregària de
Vespres, presidida per Mons. Agustí Cortés.
Hi participa amb l’acompanyament musical, la Coral de Santa Maria
de Piera.
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27/05/202014: Trobada de preveres i diaques, a la Casa de l’Església de Sant Feliu de
Llobregat. Hi intervingué el P. Pascual Piles, OH, qui com en la
trobada del darrer 13/05/2014 va presentar la conferència titulada
“Fe i sofriment (cf. Lumen fidei, nn. 56, 57)”.

06/06/2014:

Recepció del ministeri de l’acolitat. A les vuit del vespre, Mons.
Agustí Cortés, presideix l’Eucaristia, a l’església parroquial de Sant
Vicenç, màrtir, de Sant Vicenç dels Horts, el ministeri de l’acolitat a
dos candidats que s’estan preparant per al diaconat permanent:
Albert Manich Bou, de la Parròquia de Sant Baldiri, de Sant Boi de
Llobregat, i Rafael Galofré Casas, de la mateixa parròquia que acollia
la celebració.
La celebració va resultar molt participada amb fidels de les
respectives comunitats cristianes, preveres i diaques.

10/06/2014:

Darrera trobada de formació per a preveres i diaques, conjunta de
les dues Vicaries, es va celebrar a la Casa de l’Església. El delegat per
a la Vida Consagrada, P. Josep Maria Henríquez, va parlar del
significat d'aquesta dedicació i va presentar la realitat de les
comunitats religioses al bisbat.
El bisbe Agustí també va exposar la consulta sobre la renovació de
càrrecs de vicaris que vol plantejar al clergat de la diòcesi i, per altra
part, en relació al 10è aniversari diocesà, per tal d'elaborar els
propers objectius pastorals.
Una delegació del Cos de Policia, Mossos d’esquadra, va donar
orientacions de seguretat als edificis eclesials.

15/06/2014:

Desè aniversari que fou erigida la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,
mitjançant el decret de la Santa Seu que segregava de Barcelona el
seu actual territori, que comprèn el Baix Llobregat, el Penedès, el
Garraf i algunes poblacions de l’Anoia, el Vallès occidental i el Bages.
La vida diocesana va començar amb la celebració d’inici de ministeri
de Mons Agustí Cortés, el 12 de setembre de 2004, a la Catedral de
Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.
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Des de la Delegació per al Diaconat ens unim a l’esdeveniment, per
això participarem i col·laborarem en els actes diocesans que es
promoguin.

22/06/2014:

Celebració de la Solemnitat del Cos i la Sang de Crist. A les set de la
tarda a la Catedral de Sant Feliu de Llobregat celebració de
l’Eucaristia, presidida per Mons Agustí Cortés. A les vuit del vespre,
processó amb el Santíssim en la custòdia, pels carrers adjacents a la
Catedral i plaça de la Vila.

30/06/2014:

Trobada interdiocesana de diaques, coorganitzada per l’Associació
Sant Llorenç, de promoció del diaconat, i la Delegació per al Diaconat
permanent, de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb l’assistència
de diaques i esposes de les diòcesis de La Seu d’Urgell, Terrassa,
Barcelona i Sant Feliu de Llobregat.
Rep als assistents Mn Joan Pere Pulido, Secretari General i Canceller,
explicant les característiques i els serveis del Bisbat que es presten en
la Casa de l’Església.
Reunits a la capella Mons Agustí, acull els assistents amb paraules de
benvinguda i d’exhortació, i es fa una pregària inicial i.
El Delegat presenta al tres ponents de la trobada na Montserrat
Martínez, del Secretariat del Centre Internacional del Diaconat, Mn
Aureli Ortín, president
de l’Associació Sant
Llorenç i Mn Jaume
Berdoy, Vicari general.
Inicia les intervencions
Mn
Aureli
Ortín,
repassant i analitzant
la situació del diaconat
a
les
diòcesis
catalanes, també a
nivell del territori espanyol.
Na Montserrat Martínez planteja l’evolució del diaconat a nivell
internacional, per continents, a partir de les arrels centre europees,
especialment a les Caritas d’Alemanya, fins un cens que arriba a un
total de 40.000 diaques. També presenta el Centre Internacional del
Diaconat, amb seu a la diòcesi de Rottemburg-Stuttgart, dedicat a la
promoció i a la formació del diaconat, des d’on actualment impulsa
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projectes d’ajuda al diaconat en el tercer món i que el proper 2015
celebrarà el 50è aniversari. Peraixò estan organitzant uns actes, el
proper mes de juny a Roma, que inclouran una audiència amb S.S. el
Papa Francesc. Convida a conèixer el CID i a participar en els actes del
50è aniversari.
Mn Jaume Berdoy introdueix la seva intervenció amb una lectura del
capítol VIè dels Fets del Apòstols, per tal d’anar desvetllant les arrels
del diaconat, cosa que complementa amb les qualitats que assenyala
sant Pau en la seva carta a Timoteu i les pautes que s’esmenten a la
Lumen Gentium. Recorda el treball i la implicació de Mons Narcís
Jubany, que no va trigar en impulsar el diaconat a la diòcesi de
Barcelona, tot i que la decisió no va ser rebuda, de manera igual, per
conjunt del clero. Si més no, la realitat dels cinc primers diaques va
fer canviar, de manera favorable, moltes opinions.
També recorda haver animat al discerniment i a desvetllar algunes
vocacions al diaconat, a Piera, a Martorell, a Vilanova, a Vilafranca, ...
A partir de la seva experiència personal, manifesta diversos aspectes
en relació amb el diaconat i el matrimoni, la necessitat de formació i
conreu de la vida espiritual i valora l’evoluació del diaconat a la
diòcesi.
Les intervencions finalitzaren amb uns torns de preguntes i respostes
i, finalment va cloure l’acte Mns Agustí, qui va incidir en la
importància de la inserció del diaconat en la pastoral diocesana.
Es va celebrar l’Eucaristia que va presidir Mons Agustí i va seguir un
dinar de germanor, en el menjador de la Casa de l’Església.
A la tarda alguns dels assistents feren un recorregut pel Palau
Falguera, fins a la Catederal de sant Llorenç.
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4.- Tasques desenvolupades al si la Comissió permanent.
Un cop elegits els membres de la Comissió permanent, en la primera reunió
s’establí un calendari de reunions, desenvolupant el full de ruta iniciat pel Delegat,
per tal d’anar portant a terme la posada en marxa de la Delegació, el 18 de febrer,
el 04 i el 25 de març, el 15 d’abril, el 13 i el 27 de maig, i el 10 de juny. Total set
reunions.
Entre els temes, amb detall de la data d’entrada i contingut:
18/02/2014. Establir el calendari amb el ritme de trobades de la Comissió
permanent.
18/02/2014: Establir el mètode de seguiment dels temes a tractar per la Comissió
permanent.
18/02/2014: Visites a diaques, especialment els que tenen la salut més delicada.
18/02/2014. Conèixer l’agenda de les activitats del conjunt de la Diòcesi i de la
Província eclesiàstica, per coordinar les pròpies de la Delegació,
evitant solapaments i interferències.
18/02/2014. Pla de formació permanent dels diaques.
18/02/2014. Assemblea General del Col·legi Diaconal.
18/02/2014. Programar i realitzar les trobades de proximitat a cada Vicaria.
18/02/2014. Relacions amb diaques d’altres bisbats.
18/02/2014. Activitats obertes de l’Associació Sant Llorenç. Recés de Quaresma
18/02/2014. Activitats obertes de l’Associació Sant Llorenç. Trobada familiar de
diaques de les Diòcesis catalanes.
18/03/2014. Reunió anyal amb les esposes dels diaques.
04/03/2014: Torn de diaques assistents en els temps forts, amb Mons. Agustí, a
la Catedral de Sant Llorenç.
13/05/2014: Programa de formació “no presencial”, de l’àrea de la Paraula.
13/05/2014: Programa de formació àrea de Litúrgia.
13/05/2014: Programa de formació en l’àrea Social.
13/05/2014: Publicació de documents relacionats amb el diaconat.
13/05/2014: Disponibilitat dels diaques en la pregària vocacional
13/05/2014: Lliurament de l’acolitat a Albert Medich, i Rafel Galofré
13/05/2014: Elaboració de la memòria d’activitats del curs 2013/2014.
13/05/2014: Suport a Càritas
10/06/2014: Criteris en el manteniment i curade dades dels diaques, d’acord
amb la LPD.
També han estat tractats els següents temes monogràfics, entre altres:
- Elecció i funcions de la Comissió permanent
- Calendari genèric d’activitats anyals.
- Criteris per a la formació permanent.
- Criteris en els torns de diaques assistents a les celebracions de referència.
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5.- Avaluació de les activitats realitzades durant el curs 2013/2014.
Les avaluacions presencials, esdevenen en relació a tot el col·lectiu diaconal i no
contemplen els compromisos i justificacions que, en determinats cassos s’han
produït.
Les avaluacions al desenvolupament dels actes, responen al clima, continguts,
mitjans utilitzats i participació general.

a) Trobades de formació per a preveres i diaques, (per Vicaries o conjuntes) i
trobades monogràfiques
Tots els diaques reben les convocatòries de la Secretaria General, amb prou
anticipació per tal d’assistir-hi. Si més no, la realització d’aquestes trobades en
dies feiners, al matí, dificulta la presencia de la majoria de diaques que han
d’atendre les seves obligacions laborals. Només poden assistir-hi els diaques
jubilats de la seva professió civil, quedant-ne exclosos i deixant-hi l’assistència
voluntària als diaques que hagin obtingut la jubilació eclesiàstica.
Des del punt de vista de la comunitat diaconal diocesana, l’assistència és baixa
La Comissió permanent considera importants aquestes trobades, per:
1) La part formativa, (amb elements de reflexió i diàleg).
2) La part social, (amb la consolidació de la coneixença, l’amistat, l’intercanvi
d’experiències, ... del conjunt del clero diocesà
Per això ha endegat dues accions:
1) Obtenir un recull de les intervencions i distribuir el document a tots els
diaques, per tal que atenguin particularment la temàtica exposada.
2) Potenciar les “Trobades de proximitat”, per vicaries, convocant-hi els Vicaris
episcopals, arxiprestos, diaques i esposes.
b) Festa patronal dels diaques de la Província eclesiàstica de Barcelona.
S’avalua la participació dels diaques de Sant Feliu com mitjana.
El desenvolupament de l’Eucaristia i del sopar, fou correcte.
c)

Assemblea del Col·legi Diaconal.
En el període en qüestió es va celebrar una Assemblea del Col·legi Diaconal el 6 de
febrer, on s’hi tractaren temes d’interès que responien a la creació i
desenvolupament de la Delegació diocesana per al Diaconat Permanent.
La participació dels diaques diocesans, s’avalua: alta.
S’avalua l’interès dels diaques diocesans com alt.
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d) Trobades de proximitat.
En el període en qüestió s’ha celebrat una Trobada de proximitat a cada vicaria,
manifestant tots els assistents, en cada cas, l’interès per aquest tipus de trobada.
La participació dels diaques de la Vicaria Penedès, Garraf, Anoia, s’avalua: baixa.
El desenvolupament i continguts de la Trobada de la Vicaria Penedès, Garraf,
Anoia, s’avalua: correcte.
La participació dels diaques de la Vicaria del Llobregat, s’avalua: alta.
El desenvolupament i continguts de la Trobada de la Vicaria del Llobregat,
s’avalua: correcte.
e) Recés interdiocesà de Quaresma, per a diaques i familiars
El 15/03/2014, va dirigir el recés Mons Agustí Cortés, a la Casa de la Sagrada
Família de Rubí.
La participació dels diaques diocesans, s’avalua: mitjana/baixa.
El desenvolupament i continguts del recés i de la casa s’avalua: correcte.
f)

Celebracions litúrgiques
f1) Pregària ecumènica
La participació dels diaques diocesans, s’avalua: baixa.
El desenvolupament i continguts de la celebració s’avalua: correcte.
F2) Ordenació de Diaca permanent, Pere Pujol i Pons, el 23/03/2014. En la
mateixa celebració Mons Agustí Cortés va ordenar a Mn Sandor Benarik, com a
prevere i a Sergi Sicília, seminarista, com a diaca (en trànsit).
La participació dels diaques diocesans, s’avalua: mitjana
El desenvolupament i continguts de la celebració s’avalua: correcte.
F3) Missa Crismal.
La participació dels diaques diocesans, s’avalua: alta
El desenvolupament i continguts de la celebració, conferencia i dinar, s’avaluen:
correcte.
F4) Òbit de Mn Albert Tort i Chércoles.
Celebració de l’Eucaristia exequial, presidida per Mons Agustí Cortès, a l’església
parroquial de Santa Maria de La Geltrú, plena de gom a gom, el 26 de maig.
La participació dels diaques diocesans, degut a la influència de l’activitat laboral,
s’avalua: mitjana.
El desenvolupament i continguts de la celebració, s’avaluen: correcte.
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F5)

Dedicació de la Catedral de Sant Llorenç.

Es celebra l’esdeveniment a les vuit del vespre amb l’Eucaristia concelebrada, amb
pregària de Vespres, presidida per Mons. Agustí Cortés.
La participació dels diaques diocesans, s’avalua: baixa
El desenvolupament i continguts de la celebració s’avalua: correcte.
F6

Recepció del ministeri de l’acolitat.

Mons. Agustí Cortés, presideix l’Eucaristia, a l’església parroquial de Sant Vicenç,
màrtir, que va resultar molt participada i dona, el ministeri de l’acolitat als
candidats al diaconat Albert Manich Bou i a Rafael Galofré Casas, el sis de juny.
La participació dels diaques diocesans, s’avalua: mitjana
El desenvolupament i continguts de la celebració, s’avaluen: correcte.
F7)

Desè aniversari que fou erigida la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

Celebració de l’Eucaristia presidida per Mons Agustí, el 15/06/2014.
Des de la Delegació per al Diaconat ens unim a l’esdeveniment, per això
participarem i col•laborarem en els actes diocesans que es promoguin.
La participació dels diaques diocesans, s’avalua: baixa
El desenvolupament i continguts de la celebració, s’avaluen: correcte.
F8)

Celebració de la Solemnitat del Cos i la Sang de Crist.

Eucaristia presidida per Mons Agustí i processó, el 22 de juny.
La participació dels diaques diocesans, s’avalua: baixa.
El desenvolupament i continguts de la celebració, s’avaluen: correcte.
g) Trobada interdiocesana de diaques, coorganitzada amb l’Associació sant Llorenç..
S’avalua la participació dels diaques de Sant Feliu com alta.
El desenvolupament de la jornada, el medi, les intervencions, l’Eucaristia i el dinar,
fou correcte.
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6.- Evolució de la Comunitat Diaconal diocesana de St Feliu de Llobregat.
En el quadre següent s’hi expressen, per anys, el nombre de candidats, -amb
dades disponibles des del 2009-, i les ordenacions, òbits i nombre total de diaques.
A partir del 2004 i fins el mes de juny de 2014, la comunitat diaconal diocesana ha
augmentat en set diaques, un 63%.

Diaques
Any

Candidats
Ordenacions

Òbits

Total

2004

-

-

11

2005

-

12

2006

-

12

2007

1

13

2008

3

16

2009

3

-

16

2010

4

-

16

2011

7

1

17

2012

5

-

17

2013

4

1

18

2014

3

1

1

18

L’any 2005 s’hi incorpora un diaca de la diòcesi de Barcelona
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7.- Conclusions.

La consolidació del diaconat a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, s’avalua de
manera positiva. En un simple anàlisi quantitatiu per l’increment del nombre de
diaques i en atenció a les tasques que realitzen en les comunitats parroquials,
moviments i organismes del Bisbat.
En positiu hi ha l’acollida general i l’acompanyament que Mons Agustí Cortés ha
mantingut amb els diaques. En la mateixa línia la receptivitat trobada en el Vicari
General i Vicaris Episcopals, que han mostrat la seva col·laboració i ajuda, a nivell
col·lectiu, -de Delegació-, i en la relació personal amb cada diaca.
Aquestes receptivitats ajuden a l’encaix dels diaques en les seves missions
pastorals, les quals s’han de poder equilibrar amb les pròpies obligacions familiars
i laborals, en cada cas. Aquest encaix esdevé important en les tasques ministerials,
molt especialment a nivell d’arxiprestats i parròquies on la col·laboració entre
preveres i diaques cal que esdevingui un autèntic treball en equip, degudament
determinat i sense ambigüitats, ja que cada prevere i cada diaca te el seu carisma,
aptituds i capacitats, que cal sumar i articular per al millor aprofitament pastoral.
La Delegació
L’establiment de la nova Delegació diocesana per al diaconat, segella la
normalització del diaconat a la diòcesi en aquests deu primers anys ja que la
Delegació queda incorporada en l’estructura del Bisbat í al servei de la Diòcesi.
L’acompanyament
L’acompanyament personal i la formació continuada constitueixen dos pilars
fonamentals per tal que cada diaca se senti ben identificat en el desenvolupament
del seu ministeri, des de la realitat més propera
La formació i els recessos
La formació i els recessos necessiten estructurar-se per tal de garantir-ne una
normalització i amb uns mètodes que ajudin a superar les dificultats de la
dispersió geogràfica i els compromisos puntuals en la mesura possible.
Les Trobades de proximitat
El balanç positiu manifestat pels arxiprestos i diaques en les “Trobades de
proximitat”, són un indicador cap a la continuïtat d’aquestes activitats.
Les esposes
L’atenció a les esposes, com a part fonamental del desenvolupament ministerial
dels diaques casats, cal estructurar-la, amb espais d’atenció, diàleg.
La promoció del diaconat
La promoció del diaconat trobarà en la Comissió permanent la de la Delegació,
col·laboració en els plans de coneixement, vocacionals i de discerniment que Mons
Agustí, vagi determinant.
La participació
Cal potenciar la participació diaconal en els actes diocesans, d’un mode equilibrat.
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8.- Programa general d’activitats per al curs 2014/2015.
8.1. Introducció
La presència dels diaques en les diverses activitats d’àmbit general, sigui a nivell
diocesà, de vicaries, arxiprestal, interparroquial o convocats pel Bisbe diocesà, pels
altres membres de la Cúria de govern o Delegats diocesans, ..., manifesta la seva
participació sensible en els afers diocesans, en esperit de servei i de comunió
eclesial.
Quan es tracte d’activitats promogudes i convocades pel Bisbe diocesà o des de la
pròpia Delegació per al Diaconat, a més, manifesta el compromís en la pertinença
a la Comunitat diaconal diocesana, oberts a estrènyer llaços d’amistat i
col·laboració entre el col·lectiu, però també oberts a tot allò que ajudi al
creixement personal, sigui des de l’espiritualitat, la formació o la pastoral.
Aquests principis generals s’han de poder materialitzar tenint en compte les
diverses situacions dels diaques, bo i respectant les condicions familiars,
personals, laborals, ... que puguin afectar a cadascú. Per això, les activitats que tot
seguit es relacionen s’acompanyen del grau de convocatòria expressat amb una o
dues lletres i un número, -si és el cas-, posats entre parèntesi, que cal entendre de
la següent manera:
(D1): Activitat d’àmbit general. Tots els diaques estan cridats a prendre-hi part.
En cas d’alguna activitat pastoral coincident s’excusaran al seu rector, per
tal de poder ser substituït per un prevere o un laic qualificat.
(DE1): El cas anterior, obert també a les esposes, s’hi poden assistir.
(D2): Activitat d’àmbit territorial de vicaria, arxiprestat, poble, parròquia. Estan
cridats a prendre-hi part els diaques adscrits en aquell territori. En cas
d’alguna activitat pastoral coincident s’excusaran al seu rector, per tal de
poder ser substituït per un prevere o un laic qualificat, llevat el cas de
celebrar-s’hi una Solemnitat.
(DE2): El cas anterior, obert també a les esposes, s’hi poden assistir.
(D3): Activitat d’àmbit sectorial, Delegacions pastorals, moviments. Estan
cridats a prendre-hi part els diaques que tinguin missió pastoral o
dedicació, en l’esmentat àmbit. En cas d’alguna activitat pastoral
coincident s’excusaran al seu rector, per tal de poder ser substituït per un
prevere o un laic qualificat, llevat el cas de celebrar-s’hi una Solemnitat.
(DE3): El cas anterior, obert també a les esposes, s’hi poden assistir.
(D4): Activitat complementaria de recomanada assistència als diaques.
(DE4): El cas anterior, obert també a les esposes, si poden.
(E)
Activitat destinada a les esposes, s’hi poden assistir.
De les activitats esmentades s’hi exclouen els diaques en aquests cassos:
- Condicions personals d’edat avançada o de salut.
- Situacions personals excusades al Bisbe o al Delegat.
- Celebració d’una Solemnitat en la parròquia on estigui
adscrit, de manera oficial, un diaca.
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8.2. Agenda.

12/09/2014:

Desè aniversari de la presa de possessió de Mons Agustí, primer bisbe de la
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
(D1)
Trobada de presentació del treball d’avaluació dels deu primers
anys d’activitat de la Diòcesi.
(DE1)

Celebració de l’Eucaristia a la Catedral.

19/09/2014:

(D1)

Assemblea del Col·legi diaconal a les 19:15 i a la Casa de l’Església.

25/09/2014:

(DE4) Peregrinació diocesana al Santuari de la Mare de Déu de Lorda, fins
el dia 29/09.

24/09/2014:

(DE4) Celebració de l’Eucaristia a la Catedral, en la Festa de la Mare de
Déu de la Mercè, Patrona de la Província Eclesiàstica de Barcelona.

05/10/2014:

(D3) (D4) Delegacions diocesanes de Catequesi i Joventut: VIII Trobada
diocesana de catequistes, a la Casa de l’Església.

11/10/2014:

(D1)
Inici del Pla de Formació 2014/2015, arees de la Paraula, de la
Litúrgia i de la Caritat. Presentació, en especial, del nou curs no presencial
on line, organitzat amb la col·laboració de l’ISCREB, dedicat a l’homilètica i
posant l’atenció en les pautes que hi dona el Papa Francesc en l’exhortació
pastoral “Evangelii gaudium”

14/10/2014:

(D4)

25/10/2014:

(DE4) Trobada familiar interdiocesana de diaques, organitzada per
l’Associació Sant Llorenç i oberta a tots els diaques permanents i famílies de
les diòcesis catalanes, a la Casa Sagrada Família de Rubí. (Carretera de Rubí
a Sabadell, Km 14; tel. 935885194)

Trobada d’inici de curs de preveres i diaques, a la Casa de l’Església.

25/10/2014: (DE3) XXVIa Jornada Catalana de Pastoral de la Salut, “SALUT I SAVIESA DEL
COR: Una altra mirada és possible, amb un cor nou”, a dos quarts de deu
del matí, al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès.
26/10/2014:

(D1)
Dedicació del nou temple de la parròquia de Sant Anton-Maria
Claret, de Sant Boi de Llobregat.

01/11/2014:

(DE4) Cadena de pregària per les vocacions i presència vocacional en un
arxiprestat. La Delegació de Pastoral Vocacional, indicarà el lloc i horari. .

03/11/2014:

(DE2) Jornades de formació i animació pastoral a Vilafranca del Penedès.
Fins el dia 06/11. (Diaques de la Vicaria del Penedès, Anoia i Garraf).

09/11/2014:

(D4)
Cadena de pregària per les vocacions. Iniciativa de la C.E.
Tarraconense.

10/11/2014:

(DE2) Jornades de formació i animació pastoral a la Casa de l’Església. Fins
el dia 13/11. (Diaques de la Vicaria del Llobregat).

11/11/2014:

(D4)
Trobada de preveres i diaques de la Vicaria del Penedès, Anoia i
Garraf, a la residència Mare Ràfols de Vilafranca del Penedès.

13/11/2014

(E)
Reunió d’esposes dels diaques, amb Mons Agustí. A les 19:15, a la
Casa de l’Església.

15/11/2014:

(D1)
V Trobada diocesana d’Animadors de Litúrgia, organitzada per la
Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia, a la Casa de l’Església.
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(DE4) A la Catedral-Parròquia de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat,
el bisbe Agustí conferirà el sagrament de la confirmació a un grup de joves.
18/11/2014:

(D4)
Trobada de preveres i diaques de la Vicaria del Llobregat, a la Casa
de l’Església.

19/11/2014:

(D4)
Cadena de pregària per les vocacions. Iniciativa de la C.E.
Tarraconense.

21/11/2014:

(DE2) Trobada de proximitat dels diaques i esposes, amb els arxiprestos,
de la Vicaria del Penedès, l’Anoia i el Garraf.

22/11/2014:

(D3)
Trobada de visitadors de la Pastoral de la Salut, a la Casa de
l’Església.

23/11/2014:

(D1)
A la Catedral-Parròquia de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat,
Mons Agustí Cortés, conferirà l’ordenació presbiteral a Mn Sergi Sicília.

28/11/2014:

(DE2) Trobada de proximitat dels diaques i esposes, amb els arxiprestos,
de la Vicaria del Llobregat.

29/11/2014:

(D4)
Cadena de pregària per les vocacions. Iniciativa de la C.E.
Tarraconense.

05/12/2014:

(D1)
A les cinc de la tarda s’inicia la XXIX Trobada de Diaques
Permanents, de les diòcesis espanyoles, al Seminari salesià Martí Codolar,
de Barcelona. Seguirà durant els dies 6, 7 i 8. Es podran compartir diversos
actes, conferències, diàlegs, treballs de grup, visites al Temple de la Sagrada
Família,i a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè i a la Catedral de
Barcelona. Cada dia té els seus moments de pregària, seguint el ritme de la
Litúrgia de les Hores i la celebració de l’Eucaristia,

09/12/2014:

(D4)
Recés d’Advent per a preveres i diaques d’ambdues Vicaries, a la
residència Mare Ràfols de Vilafranca del Penedès.

10/01/2015:

(DE1)

13/01/2015:

(D4)
Trobada de preveres i diaques de la Vicaria del Penedès, Anoia i
Garraf, a la residència Mare Ràfols de Vilafranca del Penedès.

Presentació del resultat de la revisió i els objectius pastorals.

20/01/2014:: (D4)
Trobada de preveres i diaques de la Vicaria del Llobregat, a la Casa
de l’Església.
21/01/2015:

(DE1) Festa patronal des Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi.
Organitzada per la Delegació per al Diaconat, del Bisbat de St Feliu de
Llobregat. Reconeixement a Mn Ramón Boyreu i a Mn Francisco Jiménez,
en l’any del seu XXVè aniversari de l’ordenació diaconal.

01/02/2015:

(DE3) Jornada del Moviment de Vida Creixent a Sant Feliu de Llobregat.
Celebració de l’Eucaristia a la Catedral.

09/02/2015:

(D4)
Jornades de Formació i Espiritualitat per a preveres i diaques, al
Monestir de Montserrat. Fins l’11/02.

21/02/2015:

(D1)
Jornada de formació continuada àrea de la Caritat, amb la
col·laboració de Caritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. (Data a
confirmar)

28/02/2015:

(D1)
Recés de Quaresma per a diaques i esposes, organitzat per
l’Associació Sant Llorenç, a la Casa de la Sagrada Família de Rubí.
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01/03/2015:

(D1)
Continuació del recés de Quaresma, iniciat el dia anterior, per a
diaques i esposes.

10/03/2015:

(D4)
Recés de Quaresma per a preveres i diaques d’ambdues Vicaries, a
la residència Mare Ràfols de Vilafranca del Penedès.

01/04/2015:

(DE1) Missa Crismal a la Catedral de Sant Llorenç i trobada a la Casa de
l’Església.

11/04/2015: (DE1) Trobada familiar de primavera de diaques de les diòcesis catalanes
a Tortosa.
17/04/2015:

(DE1) Trobada de proximitat dels diaques i esposes, amb els arxiprestos,
de la Vicaria del Penedès, l’Anoia i el Garraf.

18/04/2015:

(DE1)

24/04/2015:

(DE1) Trobada de proximitat dels diaques i esposes, amb els arxiprestos,
de la Vicaria del Llobregat.

10/05/2015:

(D3)(D4) Delegació de Pastoral de la Salut. Pasqua del Malalt.

17/05/2014:

(DE1) Celebració del Xè aniversari a Montserrat, donant gràcies a
l’Esperit, als peus de la Mare de Déu.

12/05/2015:

(D4)
Trobada de preveres i diaques de la Vicaria del Penedès, Anoia i
Garraf, a la residència Mare Ràfols de Vilafranca del Penedès.

Aniversari de l’ordenació episcopal de Mons Agustí.

20/05/2015:: (D4)
Trobada de preveres i diaques de la Vicaria del Llobregat, a la Casa
de l’Església.
26/05/2005:

(DE1)

Celebració de la Dedicació de la Catedral de Sant Llorenç.

07/06/2015:

(DE1) Celebració de l’Eucaristia i processó de Corpus Cristi, a la Catedral
de Sant Llorenç i carrers adjacents.

09/06/2015:

(D4)

Trobada de fi de curs de preveres i diaques, a la Casa de l’Església.

10/08/2015:

(D1)

Celebració de l’Eucaristia a la Catedral en la Festa de Sant Llorenç.

ALTRES, a determinar:
(D1)

Jornada de formació, àrea de Litúrgia (Teòrica-pràctica) Grup 1.

(D1)

Jornada de formació, àrea de Litúrgia (Teòrica-pràctica) Grup 2.

Participació d’un o dos diaques, a ser possible, en les celebracions
dominicals presidides pel bisbe, a la Catedral, els temps forts. S’establiran
torns.
Participació mensual d’un diaca, en les pregàries vocacionals, que convoca
la Delegació de Vocacions. S’establiran torns.
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