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1 Què és una diòcesi?

“La Diòcesi és una porció del Poble de Déu que es confia
a un Bisbe perquè la pasturi amb la cooperació del presbiteri, de manera que unida al seu pastor i reunida per ell en
l’Esperit Sant per l’Evangeli i l’Eucaristia, constitueix una
Església particular, en la qual veritablement està i obra l’Església de Crist, que és Una, Santa, Catòlica i Apostòlica”
(Decret “Christus Dominus”, Vaticà II, n. 11)
Ens fixem en els elements essencials del que és una diòcesi:
• Ésser, pertànyer, a l’Església universal, ser una porció del poble de Déu.
• S’hi realitza i viu l’Església universal amb tots els
mitjans que Déu li ha donat per complir la seva missió.
• La referència constitutiva a un bisbe, que la reuneix
en l’Esperit Sant (comunió), mitjançant la paraula
(Evangeli) i els sagraments (Eucaristia).

4 I Deu anys de la vida de la diòcesi

2 Informació sobre la

diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat

Dades generals:
Constituïda per Decret del papa Joan Pau II, el 15 de juny
de 2004, comença a caminar efectivament el 12 de setembre del mateix any. És una de les tres diòcesis resultants de
la divisió de l’antiga Diòcesi de Barcelona. Té una extensió
de 1.610,70 km2. Segons dades de desembre del 2013 té una
població d’1.004.406 habitants, repartits en 122 parròquies
corresponents a 9 arxiprestats; 116 sacerdots diocesans, 69
sacerdots religiosos, 17 diaques permanents; 43 religiosos
no sacerdots i 311 religioses.
La Seu del Bisbe o Catedral és el temple de la parròquia
de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, segons estableix l’esmentat Decret d’erecció. Constitueix el centre litúrgic i espiritual, on se celebren els actes més rellevants de
la vida de la diòcesi. No hi ha Capítol Catedralici. És regida
pel mateix rector de la parròquia de Sant Llorenç, nomenat
expressament per al càrrec. Per a la gestió del seu patrimoni
material compta amb l’ajut de la Fundació Laurentius.
El centre d’activitats i el domicili administratiu és: Casa
de l’Església, Carrer d’Armenteres 35, Sant Feliu de Llobregat, 08980 Barcelona.
Té com a patrona la Mare de Déu de Montserrat, proclamada com a tal el 6 de maig de 2007.
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La diòcesi no disposa de seminari propi. Els seus seminaristes són confiats per a la seva formació i discerniment
al Seminari de la Diòcesi de Barcelona.

A. La seva organització:
Tota l’organització de la diòcesi vol estar al servei de la
seva vida eclesial. Per tant, vol respondre al que ha de ser
l’Església en un territori i a les necessitats concretes del
poble de Déu.
• Vicaries: representació del bisbe en un determinat
territori o sector.
1) Vicari general, que representa el Sr. bisbe en tot
l’àmbit diocesà: Mn. Jaume Berdoy.
2) Vicaris episcopals, que representen el Sr. bisbe,
cadascú en el seu àmbit: dues territorials, la Vicaria de del Penedès-Anoia-Garraf, que comprèn les
comarques Garraf, Alt Penedès i Anoia, atesa pel
mateix Mn. Jaume Berdoy, i la Vicaria del Baix Llobregat, atesa per Mn. Antoni Roca; una de “funcional”, la Vicaria de Pastoral, atesa per Mn. Josep
Maria Domingo; Vicaria Judicial, que representa el
Sr. bisbe en l’exercici del poder judicial, atesa per
Mn. Albert Sols Llúcia.
• Les parròquies són les unitats referencials de la vida
eclesial: són 122 i estan agrupades en 9 arxiprestats.
• Organització de la Cúria: el conjunt de serveis a la
vida del poble de Déu. Es regeix pels seus Estatuts,
aprovats el 15-12-2010. A més de les vicaries esmentades, inclou:
Secretaria particular del sr. Bisbe.
Secretaria general. El secretari general és, alhora, el
moderador de la Cúria. Departament d’Informàtica.
Departament de Noves Tecnologies.
Administració diocesana, que s’ocupa dels assumptes econòmics. Departament de patrimoni, que gestiona el patrimoni diocesà.
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Delegacions diocesanes, que atenen, potencien i coordinen l’acció diocesana cadascuna en el seu àmbit:
Delegació diocesana de mitjans de comunicació
Delegació diocesana de pastoral de joventut
Delegació diocesana de catequesi / servei diocesà pel
catecumenat
Delegació diocesana d’ecumenisme
Delegació diocesana de pastoral de la salut
Delegació diocesana de pastoral sacramental i litúrgia
/ delegació diocesana per a les causes dels sants
Delegació diocesana de pastoral de santuaris, peregrinacions i turisme
Delegació diocesana de missions
Delegació diocesana per a la vida consagrada
Delegació diocesana de família i vida
Delegació diocesana d’ensenyament
Delegació diocesana de pastoral vocacional
Delegació per al diaconat permanent
Equip diocesà de pastoral obrera: depèn de la Vicaria
de Pastoral.
Càritas diocesana: desenvolupa l’acció social institucional de la diòcesi.
Altres serveis: recepció i acollida a la Casa de l’Església, manteniment.
• Organismes de participació i consell, tots ells previstos pel Codi de Dret Canònic
Consell Episcopal, format pels vicaris general i episcopals i el secretari general.
Consell del Presbiteri, constituït pels preveres, que
reflecteixen la pluralitat del Presbiteri Diocesà.
Col·legi de Consultors, elegit entre els membres del
Consell Presbiteral.
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Consell Pastoral Diocesà, constituït majoritàriament
per laics, reflectint la pluralitat del poble de Déu a la
Diòcesi.
Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics, constituït per l’ecònom i altres membres, majoritàriament
laics, experts en matèria econòmica.

B. El seu funcionament i la seva vida
durant els deu anys:
Lògicament la vida de la diòcesi, en tant que església particular, és molt més rica del que aquí podem assenyalar. Deixem
constància només dels trets més significatius de la vida diocesana “institucional”, com a tal diòcesi en el seu conjunt.

• Podem assenyalar algunes de les fites més importants en què hem pogut viure experiències pròpiament diocesanes durant els 10 anys:
- Les celebracions de la Missa del Crisma cada any
- Celebració de les diferents jornades anuals diocesanes, organitzades per sengles delegacions: Joventut,
Família i Vida, Vida Consagrada, Pastoral de la Salut, etc.
- Proclamació de la Mare de Déu de Montserrat com
a patrona de la diòcesi, el 6 de maig del 2007
- Visita pastoral als nou arxiprestats de la diòcesi:
2007-2012
- Inauguració de la Casa de l’Església, el 23 d’octubre
de 2010
- Convocatòria de l’Itinerari de Renovació Cristiana:
desembre de 2011
- Aprovació dels Estatuts de la Cúria Diocesana: 15
de desembre de 2010
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- Cloenda de l’Any de la Fe: 24 de novembre de 2013
- Constitució de la Vicaria Judicial
- Constitució i celebració de Càritas Diocesana: 1 de
febrer i trobada diocesana de voluntaris el 12 d’abril
de 2014
• La vida de la diòcesi ha estat determinada per diferents objectius pastorals diocesans, que han permès
reflexionar i aprofundir en la identitat:
- La identitat i coresponsabilitat diocesana. Reflexió
diocesana en els cursos 2005-2006 i 2006-2007
- “El que creiem i vivim, us ho anunciem”. Reflexió
diocesana en els cursos 2007-2008
- La inspiració i la comunió que neixen d’escoltar la
Paraula de Déu: 2008-2009
- Els sagraments, celebració i vida; l’anunci que neix
del goig compartit: 2009-2010
- Posem en pràctica el que hem après i rebut: 20102011
- El compromís social cristià: 2011-2012
- L’any de la fe. Reflexió diocesana en el curs 20122013

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat I 9

3 Com fer una revisió

d’aquests deu anys de
vida?

En concret el que us demanem és que, personalment o en
grup, feu els següents passos:
• 1r Fer una pregària a l’Esperit Sant.
• 2n Llegir aquest informe amb el DVD que l’acompanya
i recordar els possibles detalls de la pròpia experiència
diocesana.
• 3r Llegir atentament les preguntes que es formulen,
fixant-vos bé en el que s’hi demana. Després, reflexionar-hi o dialogar obertament.
• 4t Mirar de redactar unes respostes molt breus i concretes, per ordre, l’una rere l’altra. Si es fa en grup, s’hauria
d’arribar a una redacció, fruit del consens.
• 5è Feu-nos arribar les aportacions personals o de grup
a la secretaria general abans del dia 31 d’octubre amb
l’imprès que hem adjuntat o bé enviant el formulari que
trobareu al web a secretaria@bisbatsantfeliu.cat

Les preguntes són:
a. A la vista dels serveis i l’organització de la diòcesi, creus
que hem de treure’n o afegir-hi algun altre organisme? Com
et sembla la manera de funcionar el conjunt d’aquests organismes? Acompleixen la seva funció de servir a la vida
eclesial?
b. Sobre la vida de la diòcesi com a tal, el que hem fet i viscut
com a diòcesi, creus que ha estat positiu? Com podríem
millorar per ser més fidels al que Jesucrist demana a la
nostra diòcesi?
c. Formular un objectiu diocesà per als propers tres cursos.
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