
Ex. Ap. Gaudete et exultate, n. 122

El sant és capaç de viure amb alegria i 
sentit de l’humor. Sense perdre el realisme, 
il·lumina els altres amb un esperit positiu i 
esperançat. Ser cristians és «el goig de 
l'Esperit Sant» (Rm 14,17), perquè «a l’amor 
de caritat segueix necessàriament el goig, 
ja que tot amant gaudeix en la unió amb 
l’estimat [...] D’aquí que la conseqüència de 
la caritat sigui el goig» (St. Tomàs 
d’Aquino, STh I-II, q.70, a.3). Hem rebut la 
bellesa de la seva Paraula i l’abracem 
«enmig de moltes tribulacions, plens del 
goig de l'Esperit Sant» (1Ts 1,6). Si deixem 
que el Senyor ens tregui de la nostra 
closca i ens canviï la vida, aleshores 
podrem fer realitat allò que demanava sant 
Pau: «Viviu sempre contents en el Senyor! 
Ho repeteixo: viviu contents!» (Flp 4,4).”

“

LES JORNADES DE QÜESTIONS PASTORALS

EL CENTRE SACERDOTAL ROSSELLÓ

Són una trobada d’actualització teològica i pastoral, 
un espai de debat sobre fenòmens, esdeveniments o 
realitats que són d’actualitat a les converses del carrer 
i als mitjans de comunicació, sobre les quals es pot 
incidir amb la llum de l’Evangeli. Des del seu origen, al 
1965, ha comptat amb la presència de centenars de 
personalitats del món civil i eclesiàstic i hi han 
participat prop de quatre mil persones.

És una entitat promoguda per la Societat Sacerdotal 
de la Santa Creu, associació intrínsecament unida a la 
prelatura de l’Opus Dei, que ofereix als sacerdots de 
les esglésies diocesanes un ajut espiritual que els 
estimuli en la seva tasca sacerdotal, en unió amb el 
seu bisbe i en comunió amb els seus germans en el 
sacerdoci. A més de les Jornades de Castelldaura, el 
Centre sacerdotal Rosselló organitza de manera 
ordinària conferències i diverses activitats formatives.



FITXA D’INSCRIPCIÓ

COM FER EL PAGAMENT

Pregària de Tèrcia

Inauguració i introducció a les Jornades
—Domènec Melé, director de les Jornades 
—Ignasi Font, vicari de la Prelatura de l’Opus Dei a 
Catalunya

«L’alegria cristiana en els documents del Sant 
Pare Francesc»
—Card. Francesco Monterisi, secretari emèrit de la 
Congregació dels Bisbes
Presenta: Josep I. Saranyana 

Pausa

«La paraula de Déu i la joia cristiana»
—Bernardo Estrada, professor ordinari del Nou 
Testament a la Universitat Pontifícia de la Santa Creu
Presenta: Joaquim González-Llanos

«Testimonis de conversió i alegria» 
—Francisco Sabio, sotsdirector general d’Energia de la 
Generalitat de Catalunya
—Eduardo Gratacós, fundador  de  GlobalPlanet i Cicerón 
—Carmen Vall, Cap del Servei d'estudis de postgrau a la 
Universitat Internacional de Catalunya 
Presenta: Joan Costa, rector de la Parròquia de la Mare 
de Déu de Betlem de Barcelona

Dinar

10:45  

10:50 

11:15 

12:00

12:20 

13:15

14:30
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«Transmissió de l’alegria i bon humor»
—Anna Artés i Núria Xipell, administració del Col·legi 
Major Monterols de Barcelona
—Xavier Pérez Esquerdo, periodista, intervé en el 
programa d’humor La segona hora de RAC1
—Josep Masabeu, president de Braval
Presenta: Lluís Tusquellas

Pausa

«Què és l’alegria? Apunts �losò�cs sobre una 
existència alegre»
– Ignasi Fuster, rector de Santa Eulàlia de Vilapicina de 
Barcelona i professor de la Facultat de Teologia de 
Catalunya 
Presenta: Albert Barceló

Pausa

«Sortim amb alegria!»
—Col·loqui amb Joan Josep Omella, Cardenal 
Arquebisbe  de Barcelona
Presenta: Domènec Melé, director de les Jornades

Dinar i cloenda de les Jornades
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