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secció oﬁcial
Santa Seu

L’Arquebisbe de Tarragona

Tarragona, 22 de octubre de 2004
Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Angelo Sodano
Secretario de Estado
CIUDAD DEL VATICANO

Eminencia Reverendísima,
Al cumplirse el XXVI Aniversario del inicio solemne del Pontiﬁ cado en la Cátedra de San
Pedro de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, la Archidiócesis de Tarragona con su pastor se une
a la acción de gracias de la Iglesia a Dios.
Ruego a V.E.R. transmita al Santo Padre mi felicitación y la de todos los ﬁeles diocesanos tarraconenses como signo de comunión y de afecto ﬁlial. He rogado e invitado a rogar al Señor
para que colme de sus dones al Sucesor de Pedro para bien de toda la Iglesia. Tenga también
la seguridad de nuestras oraciones por las intenciones del Santo Padre y por su salud.
Con la expresión de mis mejores sentimientos de estima y de afecto en Cristo,

† Jaume Pujol Balcells
Arzobispo de Tarragona y primado

547

548

Senyor Arquebisbe
DECRET
de 15 d’octubre de 2004, pel qual es nomenen els teòlegs censors de la causa
de beatiﬁcació del testimoni de la fe Marià Mullerat Soldevila
Per tal de tramitar la causa de beatiﬁcació del testimoni de la fe Marià Mullerat Soldevila, presentada per l’Associació Amics de Marià Mullerat, que
actua com a actora en la present causa,
PEL PRESENT decret designem el Rvnd. Mn. Josep Queraltó Serrano i el
Rvnd. Mn. Rafael Serra Abellà teòlegs censors de la referida causa.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe de Tarragona i primat

Joaquim Claver Caselles
Secretari general i canceller

DECRET
de 3 de novembre de 2004 pel qual s’aproven algunes modiﬁcacions en els
Estatuts vigents del Consell Pastoral Diocesà
Havent de procedir a la renovació del Consell Pastoral Diocesà,
Vist que els Estatuts vigents del referit Consell Pastoral Diocesà necessiten
ser actualitzats d’acord amb la conﬁguració que presenten actualment els
organismes diocesans,
Ateses les indicacions presentades, fruit de les constatacions observades,
PEL PRESENT decret aprovo el següents Estatuts en els quals han estat incorporades les referides modiﬁcacions.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe de Tarragona i primat

Joaquim Claver Caselles
Secretari general i canceller
(Cf. text dels Estatuts a la pàg. 570)
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DECRET
de 3 de novembre de 2004 pel qual es disposa la renovació del Consell Pastoral Diocesà
Havent cessat l’actual Consell Pastoral Diocesà d’aquesta arxidiòcesi de
Tarragona, en quedar vacant la seva seu (CIC c. 513 § 2),
Atès el que disposa el Dret comú sobre aquest particular (CIC c. 511),
Atès el que estableixen els Estatuts del Consell Pastoral Diocesà vigents a la
nostra arxidiòcesi,
PEL PRESENT decret disposo que es procedeixi a la renovació del Consell
Pastoral Diocesà durant tot aquest mes de novembre, d’acord amb el que
determinen els referits Estatuts.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.

Davant meu,

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe de Tarragona i primat

Joaquim Claver Caselles
Secretari general i canceller

DECRET
de 9 de novembre de 2004 pel qual s’inicia la consulta per a la designació
del delegat diocesà de Vida Consagrada
Havent cessat el P. Eduard Canals Casas, c.m.f., com a delegat de Vida Consagrada i visitador de religioses d’aquesta arxidiòcesi, en complir l’edat de
75 anys,
PEL PRESENT decret estableixo un període de consulta a les comunitats religioses per a la proposta de candidat a delegat de Vida Consagrada i visitador de religioses.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.

Davant meu,
Joaquim Claver Caselles
Secretari general i canceller
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† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe de Tarragona i primat

CARTA
a tots els sacerdots i diaques del presbiteri de l’arxidiòcesi de Tarragona
referent a l’Any de l’Eucaristia
Molt estimats en el Senyor,
Us saludo amb tot el meu cor i amb la meva pregària constant per vosaltres. Avui us escric per enviar-vos la carta apostòlica de Joan Pau II Mane nobiscum Domine, signada el passat 7 d’octubre, que va adreçada a l’episcopat,
al clergat i als ﬁdels de tota l’Església. Amb aquesta carta el Papa inaugurava
per a l’Església universal l’Any de l’Eucaristia, que va de l’octubre de 2004
a l’octubre de 2005. Veureu que és una carta molt bonica. Us la poso a les
mans: llegiu-la, mediteu-la, expliqueu-la.
Aquesta carta ajuda realment a la pregària i a la contemplació del Sagrament de l’Amor. La pregària fa fecund el ministeri, perquè sempre serà
veritat que sense Jesús no podem fer res (cf. Jn 15,5). Ens pot ajudar a vosaltres i a mi mateix a endinsar-nos més i més en el misteri inabastable del do
que Crist fa de si mateix en l’Eucaristia.
Amb la tramesa que us faig d’aquesta carta del Sant Pare iniciem les activitats a la nostra arxidiòcesi de l’Any de l’Eucaristia. Vulguem-lo celebrar,
com diu el Sant Pare, no pas amb coses extraordinàries, sinó amb iniciatives
inspirades en una profunda interioritat (cf. n. 29). Que aquest any ens faci
descobrir a tots —ﬁdels i pastors— la immensitat insondable de l’amor del
Crist; que per damunt de tot sigui un estímul per a una celebració més viva
i sentida, de la qual brolli una existència cristiana transformada per l’amor
(ibidem).
Us demano que estudieu aquesta carta. Cal llegir-la juntament amb
l’exhortació Dies Domini i amb l’Ecclesia de Eucharistia. Així ho recomana el
Pontífex mateix (cf. n. 23). Els tres documents constitueixen una trilogia
magníﬁca de doctrina del Papa que ell ha lliurat a l’Església. Són dons del
Gran Jubileu, en el solc del concili Vaticà II i d’acord amb les orientacions
de fons donades a l’Església en la bellíssima carta Novo millennio ineunte,
sempre actual.
Això ens ajudarà a millorar un dels punts sobre el diumenge i l’Eucaristia
dominical que tenim en el nostre Pla pastoral, que és aplicació del concili
provincial Tarraconense (resolucions 59-65). Aquest punt del nostre Pla és
l’acció 5a de l’objectiu 1r: «Insistir en la importància del diumenge en tots
els aspectes de dia del Senyor, dia de l’Església i dia de l’home, accentuant
les conviccions que han de ser pròpies d’un ﬁdel i les diferents possibilitats
formatives, espirituals, comunitàries i d’ajuda a altres persones.»
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Us demano també que no escatimeu cap esforç per celebrar amb dignitat l’Eucaristia, cercant la participació dels ﬁdels, tant externa com interna.
L’Església viu de l’Eucaristia, sense ella no podria subsistir. Li és radicalment vital. És el memorial de la Pasqua del Senyor, presència del Crist entre
nosaltres i comunió amb ell; penyora també del regne que ha de venir.
L’Eucaristia és el centre del ministeri que hem rebut del Senyor. Per a
això hem estat ordenats. Que sigui veritablement fons et culmen de la vida
de les vostres comunitats. Que cada Eucaristia, com diu bellament el Sant
Pare, sigui l’experiència d’Emmaús: presència del Crist en la Paraula i en la
fracció del pa, però també missió i caritat.
He demanat a la Delegació de Litúrgia que durant aquest any trameti a
les comunitats algunes catequesis mistagògiques sobre el misteri eucarístic
perquè us ajudin a vosaltres i als ﬁdels, principalment els qui exerceixen els
diversos ministeris eclesials, a descobrir de manera orant i sota la llum del
Sant Esperit el do eucarístic. Demano també a les altres delegacions, principalment a la de Catequesi i a la de Vocacions, que presentin iniciatives i propostes en l’àmbit que els és propi de cara a la celebració de l’Eucaristia.
Us demano també que convideu els ﬁdels i els convoqueu a la pregària
davant del Sagrament de l’Amor. Tingueu cura del lloc del Sagrament, que
sigui un espai acollidor, silenciós, apte per a la pregària. Que la llàntia del
sagrari sigui signe de la presència del Senyor i ens porti a una actitud orant
i adoradora.
Més endavant, juntament amb els consells Episcopal i Presbiteral, us proposaré altres iniciatives de cara a la celebració d’aquest Any de l’Eucaristia.
Rebeu la meva benedicció. Jo mateix m’encomano cada dia a les vostres
pregàries. Pau a tots en el Senyor.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, 7 de novembre de 2004

CARTA
a tots els sacerdots i diaques del presbiteri de l’arxidiòcesi de Tarragona,
referent a la celebració dels 150 anys de la proclamació del dogma de la
Immaculada
Molt estimats tots,
Us dirigeixo amb tot l’afecte aquestes lletres amb motiu dels 150 anys
de la proclamació del dogma de la Immaculada Concepció de la Mare de
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Déu. Tota l’Església es disposa a celebrar la solemnitat d’aquest any donant
un especial relleu a l’actitud ﬁlial de contemplació, d’acció de gràcies i de
devoció envers la nostra Mare.
Cada diòcesi està programant diferents actes per donar el relleu que li correspon a aquesta celebració. Nosaltres, en comunió amb l’Església universal,
hem pensat que havíem d’invitar totes les parròquies i comunitats cristianes
a decidir què faran amb motiu d’aquest 150è aniversari, en coherència amb
les seves activitats pastorals. Es pot donar un relleu especial a la celebració
de l’Eucaristia de la solemnitat de la Immaculada Concepció, es pot fer una
vetlla de pregària, una reﬂexió adient, alguna conferència, resar la litúrgia de
les hores, el sant rosari… Cada comunitat trobarà la manera més adient.
Pel que fa al conjunt de l’arxidiòcesi, incito tots els qui puguin i vulguin a
participar en els actes que presidiré a Tarragona: la vetlla de pregària que tindrà lloc el dia 7 a les 10 del vespre a la Parròquia de Sant Francesc d’Assís de
Tarragona, i la celebració de l’Eucaristia a la Catedral, que es farà el matí de
la solemnitat de la Immaculada, a 2/4 d’1, i que, d’acord amb el Capítol Catedral serà la missa conventual. Prego a tots els rectors i responsables de llocs
de culte i de comunitats que facin arribar aquesta invitació a tots els ﬁdels.
De manera més concreta demano la participació dels preveres, diaques,
religiosos i religioses, laics i laiques de l’arxiprestat de Tarragona Centre.
Mentre fem la celebració a la Catedral no n’hi hauria d’haver cap altra en
aquest arxiprestat. Que tothom qui pugui participi en la de la Catedral.
Això, degudament anunciat i explicat, pot ser comprès i acceptat per tots
els ﬁdels i pot ser un bé espiritual per als participants i per a la nostra arxidiòcesi, en comunió amb tota l’Església universal.
Encomano a Maria Immaculada els fruits d’aquestes celebracions. Amb
la meva més cordial benedicció, en Crist,
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe de Tarragona i primat
Tarragona, 9 de novembre de 2004

CARTA
a tots els sacerdots i diaques del presbiteri de l’arxidiòcesi de Tarragona, de
presentació del tríptic «Tota una vida per ser viscuda»
Molt estimats en el Senyor,
Amb aquesta carta us presento el tríptic «Tota una vida per ser viscuda»
que ha publicat la Conferència Episcopal Espanyola referent a l’eutanàsia.
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És un tema actual que preocupa els nostres ﬁdels i la societat en general.
Seria bo que acompanyéssiu la distribució d’aquests tríptics amb alguna
xerrada formativa; potser ﬁns i tot, si ho creieu convenient, en podeu parlar
a l’homilia dominical. Es tracta d’una responsabilitat en el nostre ministeri
pastoral i d’un compromís social en defensa de la vida i del bé de les persones.
El tema de l’eutanàsia va estretament lligat al del sofriment i la mort, i
genera automàticament diversitat de sentiments que afecten el més profund de nosaltres mateixos. Cal, doncs, tractar-lo amb una gran delicadesa
humana.
El cardenal de París, Pierre Veuillot, als cinquanta anys, jeia malalt al llit
amb un tumor, i comentava al seu secretari: «Nosaltres sabem fer discursos
bonics sobre el sofriment. Fins i tot jo n’he parlat apassionadament. Digueu
als sacerdots que no en parlin més: ignorem el que és. Jo l’estic patint.»
Crec que és una invitació corprenedora a tots nosaltres a no parlar del sofriment amb massa lleugeresa.
Tanmateix tots som conscients que l’evangeli és una bona notícia, i especialment quan les persones viuen enmig del sofriment. La Paraula, que ve
a salvar i a guarir qualsevol mal, ha de ser pronunciada des de la solidaritat
amb els qui sofreixen. Sense aquest rerefons de la caritat atenta envers els
qui pateixen, els discursos teòrics sobre el mal i el dolor humà poden resultar estèrils, i ﬁns i tot provocar més angoixa en el qui pateix.
En el debat social sobre l’eutanàsia hem de tenir en compte que moltes
persones, quan la defensen, el que volen expressar és el seu rebuig a un
perllongament inútil de llurs vides amb mitjans artiﬁcials extraordinaris. En
aquest sentit cal tenir present que ningú no està moralment obligat a recórrer a tots els mitjans que la tècnica i la medicina d’avui poden oferir, sobretot quan aquestes teràpies ja no aporten beneﬁcis en la vida d’un pacient.
A més, es comprova que moltes de les persones que defensen l’eutanàsia el que en realitat manifesten és el temor a un dolor que pugui arribar
a fer-se insuportable. Per això convé aclarir que ningú no està moralment
obligat a sofrir patiments de manera heroica, i que és més prudent fer ús
de fàrmacs que alleugen el dolor encara que comportin el risc d’avançar la
mort.
Us encoratjo a informar-vos bé sobre aquest tema, que en suscita d’altres, i a plantejar-lo als vostres feligresos, a ﬁ que tots puguem formar-nos
una consciència més madura sobre aquesta qüestió que avui es debat en
l’opinió pública. Cal que ho fem amb un esperit de servei a la societat i amb
un gran sentit pastoral. Us demano que ho feu també amb esperit de diàleg,
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de comprensió davant situacions de vegades difícils i dures, i amb una gran
càrrega de sentit humà i alhora espiritual.
Estic sempre a la vostra disposició, i amb molt d’afecte us envio la meva
benedicció apostòlica.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, 20 de novembre de 2004

HOMILIA
en la festa del Reservat, al Seminari Diocesà de Tortosa, el 8 de novembre
de 2004
Estimat Senyor Bisbe de Tortosa i altres bisbes concelebrants; estimats
germans en el sacerdoci i tots els que us heu reunit avui en el Seminari diocesà per celebrar l’eucaristia,
Agraeixo al Senyor Bisbe, Mons. Xavier Salinas, que m’hagi convidat a
participar amb vosaltres en la celebració de la festa del Reservat, de tradició
tan entranyable a la vostra diòcesi. És una festa que cobra relleu especial
aquest any, que el Sant Pare ha declarat Any de l’Eucaristia.
Tal com ell mateix ha escrit a la carta Mane nobiscum Domine, el seu propòsit no és modiﬁcar el que ja es fa a les Esglésies particulars, sinó «accentuar-hi la dimensió eucarística, que és pròpia de tota vida cristiana» (n. 5).
D’alguna manera, aquesta és la signiﬁcació latent de la festa d’avui, d’antiga tradició. Com m’heu explicat, commemorem el moment en què va començar a estar present l’eucaristia a l’ediﬁci del Seminari. És una celebració que manifesta una fe profunda, teològica, ja que neix del convenciment
que la presència sacramental de Jesucrist aporta una diferència substancial
a la vida i al treball que es desenvolupa en aquest ediﬁci, on es formen els
futurs sacerdots i es preparen per al seu ministeri. El Seminari és el cor de
la diòcesi, allò que és més endins del cor del bisbe i de tots el preveres i
ﬁdels.
I podem aﬁrmar que el Tabernacle, el lloc de la reserva del Santíssim
Sagrament, ha de ser el centre del Seminari, el punt on convergeix tota la
formació que s’hi imparteix. Està, per tant, també en el cor de tots: des del
Sr. Bisbe ﬁns a l’últim del ﬁdels cristians. Òbviament, això no vol dir que
siguin innecessaris o superﬁcials els altres vessants de l’educació del prevere
—doctrinal i pastoral, intel·lectual i humà—, sinó que tots aquests aspectes
formatius han d’estar fonamentats en l’eucaristia.
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El concili Vaticà II, en el Decret sobre el ministeri i la vida dels preveres,
aﬁrma que «els preveres, com a col·laboradors dels Bisbes, tenen primerament l’oﬁci d’anunciar a tothom l’evangeli de Déu» (Presbyterorum ordinis,
n. 4). Ara bé, com que «en la santíssima eucaristia hi ha contingut tot el
bé espiritual de l’Església, això és, Crist mateix», el Decret conclou que
«l’eucaristia es presenta com la font i el cim de tota l’evangelització» (Presbyterorum ordinis, n. 5). Encara més: «Els altres sagraments, igual com tots
els ministeris eclesiàstics, i les obres d’apostolat, encaixen amb la sagrada
eucaristia i s’hi encaminen» (Presbyterorum ordinis, n. 5).
És important, doncs, que el futur prevere comprengui, ja des dels anys
de Seminari, la centralitat de l’eucaristia en la seva vida, no només com a
ﬁdel cristià, sinó també com a sacerdot. Jesús diu: «Jo sóc el camí, la veritat
i la vida» (Jn 14,6); ho diu durant el Sant Sopar, instants després de la institució de l’eucaristia. Hem de tenir el convenciment que els sacerdots no
som més que instruments a les seves mans, i que, en realitat, és ell qui dóna
contingut a tota l’acció pastoral, qui actua en les ànimes i les fa avançar
—mitjançant l’acció de l’Esperit Sant— per camins de santiﬁcació.
Per això, el Sant Pare vol que aquest any creixi en l’Església —amb la
celebració respectuosa de la missa i amb el culte eucarístic fora de la missa— la consciència viva de la presència real de Crist en l’eucaristia (cf. Mane
nobiscum Domine, n. 18). Aquest és l’objectiu que proposa a tots els ﬁdels, en
primer lloc als sacerdots: «Vosaltres, sacerdots» —ens escriu—, «deixeu-vos
interpel·lar per la gràcia d’aquest any especial, celebrant cada dia la santa
missa amb la joia i el fervor de la primera vegada i aturant-vos de grat en la
pregària davant del Tabernacle» (Mane nobiscum Domine, n. 30).
En la pregària davant el Santíssim Sagrament es fan contínuament presents les paraules de Jesús que acabem de llegir: «Això és el meu cos, ofert
per vosaltres» (1Co 11,24). En la meditació del misteri eucarístic contemplem la donació de Jesús, origen del sacerdoci de la Nova Aliança. Jesús Sacerdot s’ofereix al Pare en servei redemptor als seus germans, a tots els homes i dones. D’una manera semblant, perquè participem del seu sacerdoci,
també nosaltres, els sacerdots, ens oferim a Déu per servir els germans. Així,
l’eucaristia ens recorda que un servei als germans sense lliurament personal
a Déu podria ser lloable, però no seria verament sacerdotal.
La meditació sobre l’eucaristia ens permet descobrir la radicalitat del
servei al qual Jesús ens crida: «Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer
de tots i el servidor de tots» (Mc 9,35). A l’inici de la narració de la multiplicació dels pans, el text evangèlic explica que «Jesús parlava del regne
de Déu a la gent i curava els qui en tenien necessitat» (Lc 9,11). Jesús es
compadeix de les multituds famolenques del missatge de la fe i desitjoses de
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guarició i consol. En aquella ocasió, Jesús va disposar dels Apòstols per distribuir l’aliment entre la gent. I n’hi va haver per a tots: «Tothom en menjà
tant com volgué i recolliren dotze coves de les sobres» (Lc 9,17).
Els ministres sagrats exercim una funció semblant: la de fer arribar a tota
la gent l’aliment de la fe i de la gràcia. El que repartim no és nostre, sinó
que donem allò que rebem del Mestre. Per això és i serà sempre sobreabundant; no hem de tenir por que aquest aliment sobrenatural que hem de
repartir pugui escassejar.
L’eucaristia ens porta, a més, a ser servidors de la unitat. De la senzillesa
dels nens sovint es poden aprendre tantes coses! No fa gaire temps em van
explicar la reacció d’un noi que feia poc que havia rebut la primera comunió. Aquest xicot explicava al seu professor que li havia dolgut veure alguns
companys de classe barallant-se al cap de poc de sortir de missa; no comprenia que poguessin comportar-se així just després de rebre el Senyor.
També nosaltres, que tenim el gran privilegi de participar diàriament del
cos i de la sang de Jesucrist, hem d’esdevenir promotors de comunió, de
pau, de solidaritat, en totes les circumstàncies de la vida (cf. Mane nobiscum
Domine, n. 27). L’eucaristia ens farà «promotors de comunió»: amb el Papa
en primer lloc, amb el bisbe diocesà i amb tots els sacerdots que treballen a
la diòcesi; amb els preveres de les altres diòcesis, amb tots els cristians i amb
tots els homes.
Però, per ser servidors de tots, per ser promotors de comunió, cal que
siguem homes eucarístics: en Jesús Sacramentat trobem el vigor de la caritat
que necessitem per servir els altres.
Demanem a la Mare de Déu, Mare de Jesús Sacerdot, que aquí invoquem
sota l’advocació de la Cinta, que ens ajudi a créixer aquest any en el nostre
amor a l’eucaristia.

HOMILIA
en la solemnitat de la dedicació del Reial Monestir de Poblet, i festa, també
de tots els sants de l’Orde de Sant Benet. A l’església del monestir de Poblet,
el dia 13 de novembre de 2004
Us saludo, Reverendíssim P. Abat, i a tots vosaltres, estimada comunitat.
Sóc també el vostre bisbe, i des dels inicis del meu ministeri m’encomano a
la pregària d’aquesta comunitat. No deixeu de pregar per mi i per l’Església
que presideixo en el nom del Senyor, que també és la vostra. Saludo també
els preveres concelebrants i tots vosaltres, germans i germanes que assistiu
a aquesta Eucaristia.
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Em fa reverència i goig interior presidir avui, per primera vegada, com
a arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, l’Eucaristia conventual a
la venerable església de Santa Maria de Poblet, en l’alegria i en el do de
la meva primera trobada amb vosaltres, i en ocasió de la solemnitat de la
dedicació d’aquesta església abacial. Justament tal dia com avui, en què les
vostres comunitats celebren la solemnitat de tots els sants de l’orde, un antecessor meu, l’arquebisbe Josep Llinars, l’any 1695, dedicava aquest temple, la construcció del qual es va iniciar el 1170.
I em fa reverència i goig presidir aquesta Eucaristia, entre altres coses,
perquè Poblet té una tradició secular plenament venerable. Des que l’any
1151 el comte Berenguer IV va fundar un monestir en honor de Santa Maria
aquí sempre hi ha viscut una comunitat de monjos (exceptuant els anys dolorosos de l’exclaustració) que sota la Regla de sant Benet «han intentat de
retornar pel treball de l’obediència a Aquell del qual s’havien allunyat per
la desídia de la desobediència.»1 Ells han escoltat l’ensenyament del mestre
i han intentat de viure la professió monàstica en la conversió dels seus costums, en la pobresa i en l’obediència, sota una regla i un abat.
Quantes generacions i generacions de monjos han cercat Déu en aquest
lloc, en aquella humilitat que sant Benet demana per als seus monjos! I han
viscut la seva vocació en la ﬁdelitat de cada dia a la pregària, a la lectura
de l’Escriptura i al treball. Que la seva memòria sigui venerada. Aquesta
tradició arriba a vosaltres, i demano al Senyor que, per intercessió de santa Maria i també dels sants fundadors del Císter, de sant Bernat i de sant
Bernat d’Alzira, monjo d’aquest monestir, siguin molts els qui, per gràcia,
s’uneixin a la vostra família per prosseguir la tradició monàstica en aquest
lloc tan estimat. I vosaltres pregueu Déu perquè molts joves sentin la crida
de la vocació al presbiterat i a les altres vocacions que hi ha dins l’Església.
Poblet ha estat íntimament unit a la història del nostre país. El panteó reial de la nissaga dels reis catalans n’és un testimoni eloqüent. I la història de
Poblet i el seu abaciologi ocupa un lloc important en la història del nostre
país. És un honor per a mi ser arquebisbe de l’Església de Tarragona, honorada per una tradició monàstica tan fecunda. Els meus antecessors immediats han estimat aquest lloc. La presència de l’arquebisbe Josep Pont, també
del Dr. Ramon Torrella i del Dr. Lluís Martínez Sistach, eren freqüents entre vosaltres. Aquest servidor vostre vol continuar aquesta estimació envers
vosaltres i aquest monestir.
Prou sabeu, germans estimats, que la dedicació de les esglésies és signe
traduït en arquitectura —en aquest cas magníﬁca i venerable— de la dedi1

De la Regla de sant Benet. Pròleg.
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cació a Déu Pare d’una comunitat de creients dedicats per Crist en l’Esperit
Sant. Ho cantarem després en el Prefaci. Si aquí no hi hagués una comunitat orant aquestes pedres no tindrien vida, perquè sou vosaltres les pedres vives d’aquest ediﬁci. Poblet, sense monjos, seria només un monument
magníﬁc, però no tindria ànima. Vosaltres doneu sentit a aquest temple, car
és per a vosaltres que va ser ediﬁcat. Que es realitzi entre vosaltres el que
hem escoltat de l’apòstol Pere: «Com pedres vives, deixeu que Déu faci de
vosaltres un temple espiritual, que oferirà víctimes espirituals, acceptables
a Déu per Jesucrist.»
L’arquitectura d’aquest temple venerable resplendeix per l’austeritat i la
bellesa de l’art de la primera tradició del Císter. És expressió veritablement
visible que aquí hi ha una comunitat de creients (ædiﬁcium ecclesiæ) que, tal
com hem escoltat en la lectura apostòlica, té el Crist com a pedra angular,
i vosaltres formeu part del poble reial i sacerdotal que proclama cada dia
«la lloança d’aquell que ens ha cridat de les tenebres a la seva llum admirable».
Tingueu goig de la vostra vocació monàstica, agraïu-la. Sou hostes permanents de la casa del Senyor. Sou testimonis de la transcendència en aquest
món que s’oblida massa sovint de Déu. Sou signe de l’esperança en els béns
que esperem.
Actualment, juntament amb Santa Maria de Vallbona, sou els únics monestirs benedictins en la tradició del Císter presents a l’arxidiòcesi. Això us
fa peculiars i us revesteix d’una vocació, que és també una missió. Com hem
d’estrènyer els llaços d’unió, de col·laboració, amb l’Església diocesana!
Que aquesta casa sigui casa i llar de pregària, escola de pregària. Això forma part de l’acolliment que sant Benet demana als seus monjos. I és també
la vostra vocació. Sou de casa. Sou de la nostra Església de Tarragona. I els
monjos preveres formeu part del nostre presbiteri diocesà. Són molts en la
nostra societat els qui cerquen Déu, i és en la vostra caritat i en el vostre acolliment que el poden trobar. Aquest és el servei que us demano: Rebeu-los
en el nom del Senyor. Teniu una gran tasca evangelitzadora, tan necessària
avui dia i que és part fonamental del meu pontiﬁcat, com diu el meu lema
episcopal: Quæ audisti doce, ‘Ensenya el que has escoltat’.
Hem proclamat l’evangeli de Zaqueu. Aquest evangeli és secularment el
propi de la litúrgia de la Dedicació. Justament per aquest verset —«Avui ha
entrat la salvació en aquesta casa»— la casa de Zaqueu és la casa de l’Església, dels pecadors perdonats que es volen convertir a Jesucrist, perquè l’han
acollit, a ell, Jesucrist, Déu i Salvador nostre. «No anteposeu», germans,
com diu la vostre Regla, «res a l’amor del Crist». Acompanyeu sempre cada
celebració de l’eucaristia amb l’ofrena de les vostres vides, en aquest altar
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davant del qual vau fer professió monàstica. Que l’Eucaristia, presència del
Crist entre vosaltres, precisament en aquest any que li dediquem, estrenyi
més i més entre vosaltres la caritat amb què us heu d’estimar i donar glòria
a Déu. Que aquest sigui el vostre testimoni.
Que aquesta casa sigui domus lætitæ i veritablement domus pacis. «Que
ningú no estigui trist a la casa de Déu», també diu la Regla. «Feliç el qui
viu a casa vostra lloant-vos cada dia», diu el Salm (83,5). Jesucrist ens ha
donat aquella alegria que ningú no ens pot prendre. Acollim-la, vivim-la i
comuniquem-la.
I que santa Maria, Mater Cistercium, sigui sempre present entre vosaltres.
Ella, l’orant, que va ser present enmig de la comunitat apostòlica esperant
el do de Pentecosta, us acompanyi. Que, cada nit —amb les tres lluminàries
en honor de la Santa Trinitat damunt l’altar, segons la consueta pròpia del
monestir—, durant el cant de la salve, ella giri envers vosaltres els seus ulls
plens de misericòrdia. O clemens, o pia, o dulcis semper Virgo Maria.

HOMILIA
en la festa de la Mare de Déu del Claustre, a la Catedral, el dia 14 de novembre de 2004
L’ALEGRIA DE LA FIDELITAT

En la més rica capella
que hi ha al Claustre de la Seu,
allà té son trono Ella
i allí tots la trobareu,
que està sempre disposada
als seus devots escoltar.
La Mare de Déu del Claustre
anem tots a visitar.
(Estrofa dels goigs populars antiquíssims)

L’any 1811, durant el setge dels francesos, una bomba va caure a la capella i va enderrocar la cúpula i incendiar l’altar. L’any 1814, a instàncies
dels devots, es va restaurar la capella i es va fer un altar provisional de perspectiva que va durar ﬁns l’any 1852, en què el Dr. Josep Queixal, que va ser
posteriorment bisbe d’Urgell, va promoure la construcció de l’actual.
Mentre van durar les obres la imatge va ser venerada a l’altar dels Sastres
de la Seu, entre l’altar major i la porta del claustre.
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Promoguda pel canonge Antoni Balcells, el 9 de juliol de 1911 la imatge
de la Mare de Déu del Claustre va ser coronada canònicament per l’arquebisbe Tomàs Costa i Forneguera amb una corona d’or, perles i pedres precioses, feta amb joies i almoines que molta gent havia donat per a aquesta
ﬁnalitat. Aquesta corona va ser robada «oﬁcialment» de la caixa forta on es
guardava.
Després, entre els anys 1936 i 1939, el Dr. Salvador Rial, vicari general, va
fer fer una corona a l’orfebre Claveras, ja que l’antiga no es va poder recuperar. Aquesta última és d’argent daurat i està ornamentada amb joies, i és
la que porta actualment en festivitats com la d’avui.
Sempre, en els contratemps i diﬁcultats que en aquestes circumstàncies
doloroses de la vida present hem de passar, hi ha d’haver una esperança
ferma posada en mans de Maria, perquè ens encomani de l’alegria de la
ﬁdelitat.
L’arcàngel Gabriel de l’Anunciació va convidar Maria amb aquestes paraules: «Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vós» (Lc
1,28). Elisabet la va proclamar feliç per haver cregut, per haver dit que sí,
per haver estat ﬁdel, i Maria va cantar després l’alegria de la ﬁdelitat a Déu
i les seves promeses amb el magníﬁcat.
La ﬁdelitat de Maria està feta de despreniment i pobresa, de contemplació i de creu, de disponibilitat i conﬁança. Maria comença creient en la
ﬁdelitat a Déu. La seva ﬁdelitat té com a fonament aquell al qual «res no li
és impossible» i que «va mirar amb bondat la petitesa de la seva serventa».
La ﬁdelitat de Maria té moments difícils i dolorosos. No entén totalment
la resposta del nen en el Temple i pateix desesperadament el martiri de
la Creu. Per això la seva és una ﬁdelitat que creix en la consciència i en la
fecunditat; es manifesta amb una alegria serena i silenciosa.
A la llum de l’amor a Maria comprenem tres coses: que la ﬁdelitat consisteix a dir sí sempre al Senyor; que hem de ser ﬁdels al Pare en el silenci
i la creu, i que la ﬁdelitat està feta de conﬁança i disponibilitat. Només els
pobres en l’esperit poden conﬁar plenament en el Senyor i fonamentar-se
en la certesa infal·lible del seu amor per dir-li que sí amb tota l’ànima. Ens
donem als altres perquè Déu és ﬁdel. Les temences i límits de la nostra ﬁdelitat humana estan il·luminats per la ﬁdelitat a Déu inﬁnita i indestructible.
Per això aquesta alegria suposa dues coses: estar infal·liblement certs
que Déu ens estima —«nosaltres hem conegut l’amor que Déu ens té» (1Jn
4,16)— i esforçar-nos per ser generosament ﬁdels.
Ser ﬁdel a Jesucrist és tenir sempre obert el nostre cor a la llum de l’Esperit Sant i a les exigències cada dia noves; és viure en actitud contemplati561

va, en fecunditat serena de creu i en joiosa donació de servei als germans.
Ser ﬁdel a Jesucrist és viure a fons els valors essencials del matrimoni, de
la família, de la vida consagrada, sense perdre el temps en acomodacions
superﬁcials externes. En una paraula, ser ﬁdel a Jesucrist és deixar-se penetrar profundament per l’evangeli i conduir-se exclusivament per l’Esperit.
La vida cristiana, com a conseqüència de la profunditat del baptisme, és la
vertadera vida «segons l’Esperit».
Per això la ﬁdelitat, ara, ens exigeix dues coses: descobrir des de la fe,
amb gratitud i conﬁança, el pas del Senyor en la nostra història, i viure
progressivament l’alegria de la conversió. No hem de tenir por dels temps
difícils, sinó que els hem d’assumir generosament en l’esperança.
Això és, en deﬁnitiva, ser signes clars de la santedat de Déu, testimonis
del Regne, profetes de la Pasqua, la qual cosa signiﬁca tornar a l’essència
de la nostra ﬁdelitat a la vocació a què hem estat cridats, i això ens porta a
les fonts inesgotables d’una alegria molt profunda i comunicativa, impertorbable i serena, que neix en la creu de Jesucrist i se’ns omple gràcies a la
potència renovadora de l’Esperit.
Viure l’alegria de la ﬁdelitat és tenir la seguretat que Déu ens ha estimat
primer, que ens ha elegit i consagrat per l’Esperit en els sagraments i que
ens envia cada dia al món de la família, del treball, de l’amistat, de la tertúlia… com a signes de la seva presència i testimonis del seu amor.
El món espera el testimoniatge pasqual de la nostra vida. Hem de ser
apòstols d’un Déu viu. Per això hem de viure a fons l’alegria de la nostra
ﬁdelitat.
Ens ho ensenyarà a viure Maria, verge ﬁdel i causa de la nostra alegria.

ALS QUATRE VENTS
006. LOURDES
7 de novembre de 2004
Del 15 al 19 d’octubre hi ha hagut a Lourdes una trobada de les Hospitalitats dels deu bisbats amb seu a Catalunya. Es tractava de celebrar el 125è
aniversari del primer pelegrinatge català a Lourdes i el 150è aniversari de la
proclamació del dogma de la Immaculada Concepció.
Ha estat una experiència molt bonica, ja que ens hem trobat allí gairebé
mil malalts i prop de sis mil familiars, metges, infermeres i brancadiers que
han tingut cura que tot funcionés a la perfecció. Els bisbes de les deu seus
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episcopals també hi hem pogut ser. Ha estat un gran repte, perquè portar
tants malalts junts és una tasca molt complexa, però ha valgut la pena.
Al llarg d’aquests dies han passat moltes coses, però penso que una de
molt important ha estat la celebració conjunta dels actes habituals que es
fan a Lourdes: l’acte penitencial i el viacrucis, l’eucaristia d’inici del pelegrinatge, la missa internacional, el camí de l’aigua, la processó de les torxes,
la missa davant de la gruta i l’emotiva processó del Santíssim, que va cloure
l’estada.
A Lourdes es palpa la misericòrdia de Déu. En certa manera tots som
malalts, tots necessitem la gràcia de Déu per renovar-nos: si no som malalts
del cos, som malalts de l’esperit. Penso que Lourdes ens recorda constantment l’evangeli, la crida a la conversió, la pregària, la humilitat, el servei,
l’amor generós a tothom. És l’experiència constant que es contempla allí,
no sense emoció: tothom vol ajudar els malalts, els que els acompanyen, i
això ho fan amb alegria i, sobretot, tenint sempre la mirada amorosa en
Maria, una mare comuna que sabem que ens estima i que ens espera.
Lourdes és una crida —i especialment en aquest aniversari del dogma
de la Immaculada Concepció— a viure una vida més neta, més a prop de
Jesús i de Maria, més a prop dels nostres germans, que esperen dels cristians
que sapiguem viure amb plenitud la nostra fe, que siguem persones esperançades i que, per tant, visquem la caritat amb tothom: amb un cor gran,
generós, que sàpiga perdonar, comprendre i estimar.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe de Tarragona i primat

007. DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE: DIADA DE GERMANOR
14 de novembre de 2004
Aquest diumenge se celebra a tota l’Església la Diada de Germanor, i
per tant també la celebrem a la nostra arxidiòcesi de Tarragona. És un dia
perquè tots els cristians prenguin més consciència de les necessitats econòmiques que té l’Església, i més en concret la nostra arxidiòcesi, per tirar
endavant. Aquesta diada es ﬁxa, sobretot, a pensar en les despeses que comporta el manteniment digne dels preveres i de les persones que treballen
per l’Església, així com la cura dels ediﬁcis destinats al culte i altres costos
per oferir uns bons serveis pastorals als ﬁdels.
Recordo haver llegit en certa ocasió un article de Mons. Pere Tena que,
entre altres coses, deia: «Col·laborar econòmicament en les despeses de
l’Església és més que donar discretament una propina després d’un servei
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que s’ha obtingut i s’ha pagat com correspon, per manifestar la complaença
en el servei rebut o simplement per quedar bé. Com deia molt bé un rector, “en una família no es donen propines”. Per això crec que la Diada de
Germanor ha d’anar molt més enllà de l’aportació econòmica. És una diada
per revisar seriosament el nostre sentit d’Església.»
No són pocs els ﬁdels que s’haurien de replantejar a fons els seus hàbits i
les seves ﬁxacions en aquest tema de la col·laboració econòmica i comparar
el que donen habitualment els diumenges amb el que els costa el diari, un
cafè o el bitllet de l’autobús. Ha de ser una aportació i no una propina.
Tot això em fa pensar que aviat farà deu anys que es va celebrar el concili provincial Tarraconense. Les seves resolucions recollien la preocupació
que les Esglésies amb seu a Catalunya tenien sobre el tema de l’economia.
La resolució 165 parla d’avançar decididament cap a l’autoﬁnançament de
l’Església, i les resolucions 166 i 167 parlen de la corresponsabilitat necessària de tots els ﬁdels en el sosteniment de l’Església i de les seves activitats de
tota mena (pastorals, assistencials, culturals, etc.).
En aquest sentit convindria, sempre que es pugui, que les aportacions
dels ﬁdels —més enllà de la que puguin fer avui— es traduïssin en una
contribució periòdica i responsable. Això permetria una planiﬁcació i una
realització més eﬁcients de l’acció de l’Església i de la nostra arxidiòcesi.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe de Tarragona i primat

008. RETROBEM EL SENTIT DE TRANSCENDÈNCIA
21 de novembre de 2004
L’any 1925 el papa Pius XI va instituir la festa de Crist Rei, que avui celebrem. Era l’època d’entreguerres, temps de desenvolupament dels totalitarismes polítics que més endavant conduirien a resultats molt dolorosos.
En uns moments conﬂictius per l’enfrontament d’ideologies, el Sant Pare
proposava als cristians, com a solució, la realització de «la pau de Crist en
el regne de Crist».
És cert que algunes vegades s’ha fet servir el nom de Déu per imposar
una doctrina per la força. Però no és aquest, el missatge de Jesús, ni el seu
tarannà. El veritable regne de Crist no pot servir mai com a estendard per a
la guerra entre els homes: és un regne que no subjuga, que no esclafa, sinó
que, al contrari, digniﬁca, ennobleix, humanitza, fa que puguem veure els
altres i estimar-los com a germans.
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Ja fa molts segles que estem civilitzats, però encara no hem assolit una
societat sense conﬂictes. Per tal d’aconseguir-la fem estudis sociològics, cerquem noves eines jurídiques, establim acords internacionals… però al ﬁnal
sempre arribem a un punt que escapa a la nostra capacitat de control: és la
llibertat.
L’existència de la llibertat ens fa comprendre que no és qüestió de regular externament l’activitat humana, sinó que és necessari oferir raons convincents, de manera que cadascú, fent ús de la seva llibertat, pugui orientar
les seves accions responsablement. En un món marcat per l’individualisme
i per la febre del consum, cal reforçar el sentit de transcendència; cal que
entre tots ens ajudem a reﬂexionar sobre nosaltres mateixos i sobre els altres homes i dones, sobre el sentit de la pròpia vida i de la vida dels nostres
semblants. Per molt que algunes ideologies vulguin negar la vessant espiritual de l’home, el materialisme mai no podrà donar arguments suﬁcients
que duguin a respectar l’ésser humà.
És per això que Joan Pau II, des de l’inici del seu pontiﬁcat, ha clamat
amb força: «Obriu de bat a bat les portes al Crist. No tingueu por! Crist
sap el que hi ha dins l’home. Només ell ho sap.» Aquest clam és aplicació
d’aquella expressió profunda del concili Vaticà II: «El misteri de l’home no
s’esclareix veritablement si no és en el misteri del Verb encarnat. […] Crist
manifesta plenament l’home al mateix home i li fa palesa la seva altíssima
vocació.»
I és que quan es perd el sentit de transcendència, quan es pretén reduir
l’ésser humà a un conjunt ordenat de matèria, es perd també el sentit d’humanitat, es perd la relació interpersonal entranyable que és conseqüència
de saber-nos tots ﬁlls de Déu.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe de Tarragona i primat

009. L’ADVENT
28 de novembre de 2004
L’Advent és un temps d’esperança. Quan observem el món amb el munt
de problemes de difícil resolució que té; quan contemplem les greus diﬁcultats que omplen les vides de tantes persones, ens assalta una temptació
de desànim. Davant tot això, qui sóc jo per fer-hi res? Què podria fer d’útil
tot sol? I aquest desànim fàcilment duu a la inhibició.
Però el temps que avui comença pot ajudar-nos a reﬂexionar amb raonaments de més eﬁcàcia. L’Advent rememora el segles que els patriarques
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de l’antic Israel van passar pregant Déu i anhelant la vinguda del Messies.
Veien la terra com coberta de tenebres i esperaven amb ànsia l’arribada
d’aquell que els conduiria a la salvació.
Els cristians sabem que el Salvador, el Messies, ja ha vingut: és Jesús, el
Fill de Déu. Però la solució dels problemes del món passa necessàriament
per la conversió personal. Voldríem millorar el món: doncs comencem pel
millorament personal; voldríem solucionar els seus problemes: doncs comencem per intentar alleujar els dels qui tenim a prop.
Certament hi ha personatges sobre els quals recauen grans responsabilitats: polítics, empresaris, publicistes… Ells hauran de decidir i treballar
amb prudència, pensant en les conseqüències de les seves actuacions. Però
això no s’ha de dir només de les altes personalitats, sinó que hem d’aplicarnos-ho tots.
Fa pensar la resposta que la beata Teresa de Calcuta donava als qui li
retreien que, amb la seva manera de procedir, ajudava, sí, uns quants indigents, però que no era més que una gota dins un oceà: «Sé que al món hi ha
molts pobres i malalts als quals mai no podré arribar, però jo faig tot el que
és al meu abast; d’altres hi deurà haver que treballaran també per socórrer
els necessitats.» I efectivament, s’ha pogut comprovar com, amb la seva acció directa, ha fet un gran bé a molts homes i dones, i a més el seu exemple
ha suscitat la generositat de moltes persones a tot arreu.
Els cristians, i tots els homes de bona voluntat, no podem empetitir-nos.
Hem de mirar les diﬁcultats amb optimisme, descobrir en elles una missió
que Déu ens ha conﬁat. Esforcem-nos, primer de tot, per refusar de la nostra vida els plantejaments egoistes, per millorar el nostre caràcter, la nostra
manera de ser; i al mateix temps procurem millorar tot allò que puguem,
començant per les necessitats dels qui tenim més a la vora per motius familiars, de veïnatge o de treball. I així, amb l’ajut de Déu, transmetrem
alegria, donarem consol, farem que el lloc on ens trobem sigui un espai de
convivència amable i d’honradesa.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe de Tarragona i primat

ACTIVITATS DEL SR. ARQUEBISBE
del mes de novembre de 2004
dilluns 1
A la Catedral, administra el sagrament de la penitència i celebra l’eucaristia de la solemnitat de Tots Sants.
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dimarts 2
Rep visites.
A la Catedral, a la tarda, celebra l’eucaristia pels ﬁdels difunts.
dimecres 3
A la casa de l’Arquebisbat, presideix el Consell Episcopal.
A la casa de l’Arquebisbat, a la tarda, té una reunió amb els responsables
diocesans dels museus i biblioteques de l’arxidiòcesi.
dijous 4
Rep visites.
A la tarda, es reuneix amb el Consell d’Economia de la Parròquia de
Sant Francesc d’Assís de Tarragona.
divendres 5
Visita la comunitat de les Oblates del Santíssim Redemptor de Tarragona
i celebra l’eucaristia.
Rep visites.
Al Vendrell, es reuneix amb els preveres de l’arxiprestat del Baix Penedès
i dina amb ells.
dissabte 6
A la casa d’exercicis de la Selva del Camp, participa en la trobada de
joves.
A la parròquia de Sant Joan Baptista de la Pobla de Mafumet, a la tarda,
celebra l’eucaristia i confereix el sagrament de la conﬁrmació a un grup
de joves.
diumenge 7
A la Catedral, administra el sagrament de la penitència i celebra l’eucaristia dominical, en la qual hi participen els membres del Moviment
Familiar Cristià.
Visita la comunitat de la casa mare de les Carmelites Missioneres Teresianes.
dilluns 8
Al Seminari de Tortosa, assisteix a la conferència de Mons. Pere Tena i
presideix l’eucaristia amb Mons. Xavier Salinas, bisbe de Tortosa; Mons.
Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, i un gran nombre de preveres de la diòcesi de Tortosa amb motiu de la festa del Reservat.
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dimarts 9
A la casa de l’Arquebisbat, presideix el Consell Episcopal.
dimecres 10
A Barcelona, al Palau de la Generalitat, participa en el dinar amb el Molt
Hble. President de la Generalitat, l’Hble. Conseller en Cap, l’Arquebisbe de Barcelona i el Bisbe d’Urgell.
A la capella de Jesús i Maria, celebra l’eucaristia.
dijous 11
Rep visites.
divendres 12
Rep visites.
A Vallbona de les Monges, dina amb els preveres de l’arxiprestat de
l’Urgell-Garrigues i després visita la comunitat de les monges del monestir.
A la rectoria de la Parròquia de Sant Pere de Reus, participa en la pregària arxiprestal.
dissabte 13
Al monestir de Santa Maria de Poblet, presideix la missa conventual,
visita el monestir i dina amb la comunitat de monjos.
diumenge 14
A la Catedral, administra el sagrament de la penitència.
A la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls, celebra l’eucaristia.
A la Catedral, celebra l’eucaristia amb motiu de la festa de la Mare de
Déu del Claustre de Tarragona. Després presideix la processó.
dilluns 15
A la casa d’exercicis de la Selva del Camp, presideix la formació permanent del clergat.
A la tarda és entrevistat per la Cadena Ser de Reus.
Respon a la invitació dels membres del Club Rotary de Tarragona per
participar en un sopar-col·loqui.
dimarts 16
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del Col·legi d’Arxiprestos.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del Consell Episcopal.
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dimecres 17
Rep visites.
A la tarda, és entrevistat per Ona Catalana de Tarragona i per la televisió
Més Tarragona.
dijous 18
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del Col·legi de Consultors.
Rep visites.
A la tarda, presideix la reunió del Consell d’Afers Econòmics.
A la plebania de Montblanc, sopa amb els preveres de l’arxiprestat de la
Conca de Barberà.
divendres 19
A la rectoria de la prioral de Reus, presideix al reunió dels preveres de
l’arxiprestat de Reus.
A la parròquia de Crist Rei de Reus, celebra l’eucaristia i confereix el
sagrament de la conﬁrmació a un grup de joves.
dissabte 20
Al Seminari de Tarragona, es troba amb els seminaristes.
Rep visites.
A la parròquia de Sant Martí de Vilallonga, celebra l’eucaristia i confereix el sagrament de la conﬁrmació a un grup de joves.
diumenge 21
A la Catedral, administra el sagrament de la penitència.
A la parròquia de Santa Maria de Bellvei, celebra l’eucaristia i confereix
el sagrament de la conﬁrmació a un grup de joves. Després beneeix el
centre per a la gent gran, de l’Ajuntament.
dilluns 22
A Madrid, participa en l’assemblea plenària de la Conferència Episcopal
Espanyola, ﬁns el divendres dia 25.
divendres 26
És a Santiago de Compostel·la amb els bisbes de la CEE.
dissabte 27
A la casa d’exercicis de la Selva del Camp, participa en el recés dels joves.
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A la parròquia de Sant Martí del Morell, celebra l’eucaristia i confereix
el sagrament de la conﬁrmació a un grup de joves.
diumenge 28
A la Catedral, administra el sagrament de la penitència i presideix l’eucaristia.
A la tarda, al Vendrell, dirigeix el recés d’Advent de l’arxiprestat del Baix
Penedès.
dimarts 30
A la casa de l’Arquebisbat, presideix el Consell Episcopal.
Al Col·legi L’Ensenyança, de la Companyia de Maria de Tarragona, celebra l’eucaristia i visita la comunitat.

Secretaria General i Cancelleria
NOMENAMENTS
del mes de novembre de 2004
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, va signar, durant el mes de
novembre, els següents nomenaments:
03/11/2004 Fr. Juan Lorenzo Mezquita, mercedari, capellà del Centre
Penitenciari de Tarragona.
09/11/2004 Mn. Josep M. Serra Roigé, delegat diocesà d’Associacions i
Fundacions.

ESTATUTS
del Consell Pastoral Diocesà (CPD), aprovats per decret de 3 de novembre
de 2004
1. NATURALESA I FINALITAT
1.1. El Consell Pastoral Diocesà és un organisme de comunió, de corresponsabilitat i de representació de «tota la porció del poble de Déu
que constitueix la diòcesi» (c. 512 § 2).
1.2. «Consta de ﬁdels que estiguin en plena comunió amb l’Església catòlica, tant de clergues com de membres dels instituts de vida consagrada i, sobretot, de laics que són designats de la manera determina570

da pel bisbe diocesà» (c. 512 § 1). Han de ser ﬁdels que «excel·leixin
per la seva fe segura, els bons costums i la prudència» (c. 512 § 3).
1.3. Al CPD li «correspon, sota l’autoritat del bisbe, investigar i ponderar
tot el que es refereix a les activitats pastorals, i proposar-hi conclusions pràctiques» (Vat. II, Ch. D. 27; c. 511).
1.4. El CPD «ofereix amb els seus estudis i les seves reﬂexions els elements necessaris a ﬁ que la comunitat diocesana pugui preveure les
tasques pastorals d’una manera orgànica i acomplir-les de manera
eﬁcaç» (Sgda. Congr. per al Clergat, 25 de gener del 1973; cita Proposicions sobre el sacerdoci ministerial, II part, II, 3).
1.5. La ﬁnalitat del CPD és que «la vida i l’activitat del poble de Déu siguin més conformes a l’evangeli» (Pau VI, Eæ. Stæ. 1, 16:1).
1.6. Tot això ho acompleix oferint el seu valuós i ponderat consell a l’arquebisbe en aquelles matèries que són de la competència del CPD.
2. MEMBRES DEL CONSELL PASTORAL DIOCESÀ
1.1. Membres per raó del càrrec
El Sr. Arquebisbe, que n’és el president nat, i els membres del Consell Episcopal.
1.2. Membres per raó d’elecció
Preveres: un arxiprest per cada vicaria episcopal territorial.
Diaques: un pels diaques permanents.
Laics: un per cada arxiprestat.
Religiosos: un de vida activa prevere, un de vida activa no prevere, un
de vida contemplativa.
Religioses: una per cada una de les següents dedicacions: ensenyament, sanitat, inserció de barris, marginats i altres de vida consagrada.
Representants d’organismes pastorals diocesans (en resta exclòs el delegat o director de secretariat pertinent): un d’Economia, un de
Mitjans de Comunicació Social, un de Catequesi, un d’Ensenyament, un de Missions i Cooperació entre les Esglésies, dos
de Pastoral Social (dels quals, un per Càritas), dos d’Apostolat
Seglar, un de Vocacions, un de Pastoral Familiar, un de Pastoral
de la Mobilitat Humana, un de Pastoral de la Salut, un de Pastoral de Joventut, un de Pastoral Bíblica, un de Laics amb Missió
Pastoral.
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1.3. Membres per raó de designació
El prelat podrà designar ﬁns a 5 membres.
2. Eleccions
Les eleccions es faran segons el dret.
2.1. L’arxiprest de cada vicaria episcopal serà elegit pels arxiprestos mateixos.
2.2. El diaca serà elegit d’entre els diaques permanents.
2.3. Els laics dels diferents arxiprestats seran elegits pel Consell Pastoral
Arxiprestal respectiu. On no hi hagi Consell Pastoral Arxiprestal seran elegits per un representant de cada Consell Pastoral Parroquial
que estigui formalment constituït. Tindrà cura de l’elecció l’arxiprest.
2.4. Els religiosos seran elegits per un representant de cada comunitat.
Tindrà cura de l’elecció el delegat de vida consagrada.
2.5. Les religioses seran elegides per una representant de cada comunitat. Tindrà cura de l’elecció la delegada de serveis a les religioses.
2.6. De l’elecció dels representants de les dedicacions pastorals en tindrà cura el delegat o director de secretariat corresponent.
3. Durada del càrrec
3.1. El càrrec de conseller elegit o designat tindrà una durada de quatre
anys, després dels quals podran ser elegits o designats de nou.
3.2. Els membres nats cessaran si cessen en el càrrec. Els membres elegits cessen si varien les condicions per a les quals han estat elegits.
3.3. Quan un membre del CPD no assisteix, sense causa justiﬁcada, dues
vegades consecutives o tres d’alternes a les sessions que li corresponen, es considerarà que hi ha causa per cessar-lo en el càrrec.
3.4. Els membres elegits o designats podran renunciar al càrrec per causa raonable, i sempre caldrà l’acceptació de la renúncia per part del
Sr. Arquebisbe.
3.5. El CPD serà renovat parcialment cada dos anys: primer, els que ﬁguren en els epígrafs: preveres, diaques, laics, religiosos i religioses
(tots ells, la primera vegada, seran renovats al cap de dos anys); després, els representants d’organismes pastorals diocesans i els consellers designats pel prelat.
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4. Funcionament
4.1. Òrgans del Consell
Són òrgans del CPD: la Presidència, el Ple, la Comissió Permanent i
la Secretaria.
4.2. La Presidència
El president nat del CPD és el Sr. Arquebisbe. Correspon al Sr. Arquebisbe convocar el CPD, presidir-lo i determinar les qüestions que
s’han de tractar, o acceptar les que proposin els consellers (cf. c.
514).
És competència exclusiva del Sr. Arquebisbe la publicació i divulgació del que s’ha tractat i acordat en el CPD (c. 514).
Quan els consells acordats demanin mesures adequades de govern,
abans de passar-les a execució s’escoltarà el parer del Consell Presbiteral.
4.3. El Ple
El Ple del CPD es reunirà, en sessió ordinària, almenys una vegada
l’any, i sempre que ho determini el Sr. Arquebisbe (cf. c. 514 § 2).
Podrà convocar-lo en sessió extraordinària per pròpia iniciativa o
per suggeriment de la Comissió Permanent o de les 2/3 parts dels
membres del Ple.
Per a la legitimitat del Ple és necessària la presència de la majoria
absoluta del total de membres del CPD.
4.4. La Comissió Permanent
La Comissió Permanent està formada per 8 membres: 6 elegits pel
Ple i 2 que en seran per raó del càrrec: el vicari general i el secretari
del CPD.
La Comissió Permanent està presidida pel Sr. Arquebisbe, i hi actua
de secretari el secretari del CPD.
És tasca de la Comissió Permanent rebre suggeriments i iniciatives
dels diferents membres, preparar l’ordre del dia, coordinar les diferents activitats i resoldre les qüestions de procediment no previstes
en el present Estatut.
4.5. La Secretaria
La Secretaria està integrada per un secretari, elegit pel Ple d’entre
els seus membres, i pel secretari general canceller de l’Arquebisbat,
que és el secretari adjunt.
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Correspon a la Secretaria convocar les sessions per ordre de l’arquebisbe, enviar l’ordre del dia i la documentació corresponent amb la
deguda anticipació, redactar les actes, formar i custodiar l’arxiu i
preparar els comunicats de premsa.
4.6. Col·laboradors i participants ocasionals
Sempre que es cregui necessari es pot demanar la col·laboració adient, segons el tema que es tracti, ja sigui per formar ponències o
comissions de treball o com a simples observadors.
Quan es tracti un tema relacionat amb algun organisme diocesà es
pot invitar a la sessió alguns membres de l’organisme corresponent,
els quals tindran dret a veu, però no a vot.
5. Reunions
5.1. Es convocarà amb tres setmanes, almenys, d’anticipació. Queda
sempre en peu el dret del Sr. Arquebisbe de convocar amb menys
dies amb caràcter d’urgència.
5.2. A la convocatòria ﬁgurarà l’ordre del dia i s’hi adjuntarà el material
convenient, segons els temes que s’hagin de tractar i la manera prevista de tractar-los.
5.3. Cada membre dóna el seu parer i emet el seu vot, si cal, sota la seva
pròpia responsabilitat i no com a simple portaveu dels seus electors.
5.4. Per a cada reunió es designarà un moderador que tingui les qualitats adients per a acomplir aquesta tasca.
5.5. És necessari que els membres del CPD valorin molt la importància
del discerniment, del parer o del vot de caire consultiu, fet en un clima de veritable comunió eclesial, cercant el bé de tota la comunitat
diocesana.
En aquest sentit seria bo de poder arribar a un consens. D’altres
vegades serà suﬁcient deixar constància clarament dels diferents parers, o bé es podrà sotmetre a votació.
Si es tracta d’aprovar un text, els vots s’emeten amb la fórmula sí
(placet), no (non placet), sí (placet) iuxta modum. En l’aprovació de les
esmenes (o modi) i en les altres votacions s’emeten amb la fórmula
sí o no. Qui voti iuxta modum haurà de donar per escrit, de manera
clara i precisa, la seva esmena. El ponent o la comissió de ponència
estudiaran si l’esmena s’accepta o no. En cas aﬁrmatiu se sotmet a
l’aprovació del Ple; en cas negatiu es dóna la raó al Ple.
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Per a l’aprovació de proposicions es requerirà la majoria absoluta
del total dels presents.
Per a la votació de les persones s’aplicarà el cànon 119.
5.6. En cas de votació, serà normalment secreta, excepte quan el Ple es
pronunciï altrament.
5.7. Impedits d’assistir-hi
Els consellers que per causa justiﬁcada no puguin assistir a la reunió
podran enviar per escrit o per mitjà d’un altre conseller el seu parer
sobre els temes de l’ordre del dia, però no el seu vot. Aquest parer
serà manifestat oportunament durant la sessió.
6. Cessament
En quedar vacant la seu, cessa el CPD (c. 513 § 2).

CONVOCATÒRIA
per a la 2a reunió del Col·legi d’Arxiprestos, el 16 de novembre de 2004
Déu vos guard,
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol, convoca el Col·legi d’Arxiprestos a
una reunió per al proper dia 16 de novembre, dimarts.
ORDRE DE LA REUNIÓ
Inici: 10.30 h.
Pregària: tèrcia.
1. Salutació del Sr. Arquebisbe.
2. Tema: Els aranzels.
Ponència: Mn. Miquel Barbarà.
Us n’adjuntem el text perquè cada u pugui preparar el tema abans
de la reunió.
3. Precs i preguntes.
Moderador: Mn. Joan Antoni Cedó, vicari episcopal.
(Està previst que la reunió no s’allargui més enllà de les 12.00 h)
Joaquim Claver Caselles
Secretari general i canceller
Tarragona, 3 de novembre de 2004
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CALENDARI D’ACTES
del mes de novembre de 2004
dimarts 2
Tramesa diocesana (n. 119).
dimecres 3
Sessió 7a del Consell Episcopal. Presideix el Sr. Arquebisbe.
Reunió dels responsables de les instàncies del patrimoni cultural de l’arxidiòcesi (delegat del Patrimoni Artístic i Documental i Art Sacre, director del Museu Diocesà, director de la Biblioteca del Seminari Pontiﬁci,
director de l’Arxiu de la Catedral, director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà, director del Museu Bíblic Tarraconense, director i secretari de
l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós). Presideix el Sr.
Arquebisbe.
dimarts 9
Sessió 8a del Consell Episcopal. Presideix el Sr. Arquebisbe.
dilluns 15
Jornada de formació permanent per als preveres i diaques, a la Selva del
Camp. Tema d’estudi: «Jesucrist, vere Deus, vere Homo» (dues ponències).
Ponent: Dr. Armand Puig Tàrrech, director de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós i professor de la Facultat de Teologia de
Catalunya.
dimarts 16
Sessió 9a del Consell Episcopal. Presideix el Sr. Arquebisbe.
Reunió 2a del Col·legi d’Arxiprestos. Presideix el Sr. Arquebisbe. Tema:
«Els aranzels». Ponent: Mn. Miquel Barbarà.
Tramesa diocesana (n. 120).
dijous 18
Reunió 1a del Col·legi de Consultors. Presideix el Sr. Arquebisbe.
Reunió 1a del Consell d’Assumptes Econòmics. Presideix el Sr. Arquebisbe.
diumenge 28
Jornada del voluntariat de Càritas (a la Salle, de Tarragona). Presideix
el Sr. Arquebisbe
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dimarts 30
Sessió 10a del Consell Episcopal. Presideix el Sr. Arquebisbe.

PROGRAMACIÓ PASTORAL
dels arxiprestats per al curs 2004-2005
Arxiprestat de Tarragona Centre
L’objectiu que aquest any ens hem proposat és: La iniciació cristiana
i la celebració de l’Eucaristia.
CALENDARI D’ACTIVITATS
Reunió de preveres
29 de setembre, 27 d’octubre, 24 de novembre, 22 de desembre,
26 de gener, 23 de febrer, 23 de març, 27 d’abril, 25 de maig i 22
de juny.
Accions arxiprestals
Octubre
4 Trobada de pastoral de la salut.
16 Reﬂexió d’inici de curs per a catequistes.
22 Pregària (delegació de missions de l’arxiprestat).
Novembre
6 Trobada diocesana de nois i noies conﬁrmats, al
Seminari.
9-11 i 16-18 Sessions de formació de l’escola de catequistes.
30 Trobada amb la Paraula.
Desembre
18 Recés d’Advent (arxiprestal).
Gener
2 Trobada convocada pel Moviment Familiar Cristià.
28 Assemblea de la CIT.
29 Trobada de 1r de conﬁrmació.
Febrer
Repartir la carta —als pares d’alumnes de l’escola pública— per
informar i motivar per demanar la classe de religió per als seus
ﬁlls i ﬁlles.
Recés de Quaresma-Pasqua.
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Trobada per als monitors de litúrgia.
14 i 21 Conferències quaresmals.
19 Trobada diocesana de catequistes.
26 XVII Fòrum de representants de grups de joves.
27 Trobada diocesana de joves.
Març
1 Trobada amb la Paraula.
12 Trobada dels infants de 2n de catequesi, a la Catedral.
Abril
9 Trobada d’infants de 3r, 4t i 5è.
10 Jornada de portes obertes al Seminari (tarda).
Aplec de 2n de conﬁrmació.
Maig
Trobada per als monitors de litúrgia.
14 Vetlla de Pentecosta.
Repartir cartes a les escoles per informar de les inscripcions a la
catequesi parroquial.
Juny
7 Trobada amb la Paraula.
Aplec arxiprestal a Montserrat.
Estiu
Cursos d’estiu de l’ABCat.
Camp de treball missioner.
Escola d’estiu per a catequistes (SIC).
Arxiprestat de Tarragona Perifèria
APLICACIÓ DEL PLA PASTORAL
— Oferir formació, acompanyament i suport als agents de pastoral
de les nostres parròquies en la línia de l’acció sisena del primer
objectiu i de l’acció quarta del cinquè objectiu:
— Fer un acompanyament dels catequistes i dels altres agents de pastoral tenint en compte les seves diﬁcultats i oferir-los suport no
solament en els aspectes formatius sinó també en l’atenció personal.
— Oferir als voluntaris i col·laboradors de Càritas mitjans per a la
seva formació perquè exerceixin el seu servei amb generositat,
competència i sentit eclesial.
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— Posar en pràctica, per tercer any consecutiu, l’acció 3a del 2n objectiu sobre la coordinació de parròquies i col·legis, esplais, etc.:
• Demanar la implicació —en la pastoral d’infants, d’adolescents
i de joves— dels col·legis de l’Església, dels professors de religió,
de l’escola de l’Esplai, dels centres d’esplai i dels agrupaments
de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi, en coordinació amb la
parròquia i l’arxiprestat.
— Procurar una coordinació creixent amb l’arxiprestat de Tarragona
Centre, sobretot pel que fa a la pastoral de joventut i a la catequesi.
Sobre el tema de la religiositat popular es presentaran a Mn. Miquel Barbarà els materials recollits durant el curs passat per fer-ne
l’avaluació corresponent.
— Donar suport a l’Any de l’Eucaristia. Remarcar la importància de
donar —sobretot als catequistes i altres agents de pastoral— una
sòlida formació sobre l’Eucaristia.
CALENDARI D’ACTIVITATS
— Reunió de preveres: primer dilluns de mes, a les 21.00 h, al bar
Amistad de Torreforta.
— Reunions del CPA: 30/10/2004, a Bonavista; 16/12/2004, a Campclar; 17/03/2005, a Sant Salvador; 16/06/2005, a Torreforta. Sempre cauen en dijous, a les 20.30 h.
— Reunions de la Coordinadora de Grups de Joves: segons dimecres
de mes, a les 21.00 h a la parròquia de Sant Pau.
— Cursets prematrimonials del CPM (de 20.30 h a 22.00 h., a Torreforta):
Novembre 2004: dies 9, 11, 12, 16, 18 i 29.
Febrer 2005: dies 8, 10, 11, 15, 17 i 18.
Maig 2005: dies 10, 12, 13, 17, 19 i 20.
— Conferència quaresmal del Sr. Arquebisbe: 17 de febrer, dijous, a
les 20.30 h, a Torreforta.
— Formació de catequistes: segon trimestre, tres dissabtes al matí.
— Trobada arxiprestal de cristians: 29 de gener, dissabte tarda, a Torreforta.
— Trobada de joves dels dos arxiprestats de Tarragona: a Torreforta.
— Trobades conjuntes de nens de catequesi: Segon infantil, a la Catedral; tercer, quart i cinquè: per determinar.
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Arxiprestat de Reus
APLICACIÓ DEL PLA PASTORAL
Tenim les mateixes accions del curs passat (consulteu la programació
del curs passat en el BOAT de gener de 2004, exceptuant tot el que fa
referència a la celebració del primer centenari de la coronació canònica de la imatge de la Mare de Déu de Misericòrdia).
CALENDARI D’ACTIVITATS
Reunions
1. Reunions de preveres.
Primer trimestre: 10 de setembre, 15 d’octubre, 19 de novembre i 17 de desembre.
Segon trimestre: 21 de gener, 18 de febrer i 18 de març.
Tercer trimestre: 15 d’abril, 20 de maig i 17 de juny.
2. Reunions del Consell Pastoral Arxiprestal (CPA).
10 de setembre, 19 de novembre, 28 de gener i 15 d’abril.
Si per qualsevol circumstància s’hagués de modiﬁcar aquest calendari, s’avisarà oportunament.
Actes i celebracions arxiprestals
Setembre: rosari de torxes, dia 24. Del 24 de setembre al 10 d’octubre, festes del centenari de la coronació canònica de la imatge
de la Mare de Déu de Misericòrdia.
Octubre: Dia 9, dissabte, a la Prioral de Sant Pere, trobada de catequistes d’inici de curs. Pregària (10 del matí). Després de la
pregària, al Centre Catòlic, xerrada de formació pel delegat de
Catequesi de l’Arquebisbat de Tarragona, Mn. F. Xavier Morell.
Desembre: Dia 8, pregària cantada de vespres al santuari de Misericòrdia (5 tarda).
Gener: Dia 21, divendres, pregària per la unitat dels cristians, a la
Prioral (2/4 de 9 del vespre).
Febrer: Dia 9, Dimecres de Cendra, inici de la Quaresma a la Prioral
(2/4 de 9 del vespre).
Dia 20, diumenge, trobada d’assemblees familiars cristianes (ja
es concretarà el lloc de la trobada).
Maig: Dia 14, dissabte, vetlla de Pentecosta a la parròquia de Crist
Rei.
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Dia 22, diumenge, festa de la Santíssima Trinitat. Rosari de
l’Aurora, des de les Clarisses (7 matí).
Dia 29, diumenge, festa del Cos i de la Sang de Crist (Corpus)
a la Prioral (2/4 de 7 de la tarda).
Juny: Dia 28, dimarts, completes a la Prioral (1/4 de 10 del vespre).
Dia 29, dimecres, festa de Sant Pere, patró de la ciutat, concelebració a la Prioral (2/4 de 7 de la tarda). Després de la concelebració, processó.
Altres actes
1. Catequesi de conﬁrmació per a adults: del 15 al 19 de novembre, del 24 al 28 de gener, i de l’11 al 15 d’abril.
2. Advent i Quaresma: Formació teològica a l’abast: Tema: L’Eucaristia.
3. Pregàries de joves. Dues trobades mensuals. Les organitzen i
coordinen els responsables de la pastoral de joves de l’arxiprestat.
El lloc de la pregària: fòrum de joves del carrer de l’Abadia, 2.
Altres serveis de l’arxiprestat
1. Cursets prematrimonials: s’han programat per al curs 20042005 16 cursets, de cinc sessions cadascun.
2. Servei d’acolliment: tots els dijous de 7 a 9 del vespre a la Prioral de Sant Pere. Es responsabilitza d’aquest servei la pastoral
de joves de l’arxiprestat. S’ofereix: informació, possibilitat de
parlar amb algun prevere, poder-se confessar-se, pregar, etc.
3. Preparació catequètica conjunta per a totes les parròquies de
l’arxiprestat, en els nivells de primera comunió, postcomunió i
conﬁrmació. Reunió cada 15 dies.
Arxiprestat del Baix Camp
CALENDARI D’ACTIVITATS
1. Desembre, 13, 14 i 15: Escola de catequistes a Riudoms, sobre simbologia religiosa. Ponent Gmà. Miquel Xancó.
2. Març, 2 i 3: Escola de litúrgia. Ponent: Mn. Jaume Roig.
3. Març, 19: Pas del Mar Roig: Aplec de nens i nenes de 1a comunió,
a les Borges del Camp.
4. Reunió bimensual de les Càritas de l’arxiprestat del Baix Camp.
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5. Jornada sobre la família.
6. 5 cursets prematrimonials durant els mesos de gener, febrer, març,
maig i octubre.
7. Reunió de capellans cada 4t dilluns de mes.
Arxiprestat del Priorat
APLICACIÓ DEL PLA PASTORAL
Primer objectiu
Vetllar per la formació i fomentar la pregària en la vida dels ﬁdels
amb els recessos d’Advent i Quaresma. El d’Advent serà més dedicat a la pregària i el de Quaresma més formatiu, amb el tema de
l’Eucaristia.
Segon objectiu
Seguir aprofundint i oferint la catequesi de conﬁrmació d’una manera més personalitzada i motivadora. Treballar el tema ajudats
per la Delegació de Catequesi.
Tercer objectiu
Oferir un únic curset de preparació al matrimoni durant el mes de
març i en cap de setmana. Demanar al delegat de Pastoral Familiar
que ens hi ajudi.
Cinquè objectiu
Potenciar el projecte de Càritas de Falset i Porrera d’atenció a la
gent gran.
CALENDARI D’ACTIVITATS
Recessos i celebracions penitencials
Advent: 12 de desembre a Gratallops, a les 17.00 h. Preparat pels
joves.
Quaresma: lloc i data per determinar, sobre l’Eucaristia.
Marcar el calendari de celebracions penitencials abans de Nadal i
Pasqua.
Jubileu de Siurana: 9 de maig.
Sortida arxiprestal de gent gran i d’infants de la catequesi (per
determinar).
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Arxiprestat de la Conca de Barberà
ACTIVITATS PASTORALS
Trobades de preveres
Ens reunim periòdicament —cada mes si podem— per sopar o
dinar i tractar els temes de pastoral de l’arxiprestat o del bisbat.
La primera reunió la vam tenir el passat 18 de novembre, amb
l’assistència del Sr. Arquebisbe i del Vicari Episcopal de la zona. Hi
van assistir tots els preveres de la Conca i el diaca de Montblanc,
Jaume Sanahuja.
Es va presentar com a candidat per al Consell Presbiteral Mn. Joan
Anton López, rector de Vimbodí, que va ser acceptat per tots. El
mateix prevere es va oferir per ser representant al Consell Arxiprestal. La catequesi arxiprestal es va oferir a Mn. Joan M. Padrell,
nou rector de Santa Coloma, que va acceptar l’encàrrec. També
es va determinar fer el recés arxiprestal d’Advent a la Serra, el dia
12 de novembre a la tarda. Es va acordar fer la propera trobada de
preveres el dia 30 de desembre als Torrents de Vimbodí, al migdia.
Consell Pastoral Arxiprestal
El passat dia 9 de novembre es va reunir la permanent del Consell
Arxiprestal per preparar la trobada arxiprestal a la plebania de
Montblanc. Es va fer el dia 5 de desembre, a les sis de la tarda. Es
va informar de les diverses programacions de Càritas, cursets prematrimonials i es va començar a organitzar l’equip arxiprestal de
catequesi. Es va presentar la carta apostòlica «Queda’t amb nosaltres, Senyor», de Joan Pau II, amb motiu del nou any eucarístic. A
tots els representants se’ls va obsequiar amb el llibret.
Catequesi arxiprestal
Tota la programació d’aquest curs, a causa del canvi de rector de
Santa Coloma i de la seva incorporació a l’equip arxiprestal de
catequesi, resta pendent de convocatòria.
En principi es mantindran les tres trobades de formació, les sortides amb els nens de catequesi i les trobades ﬁnals arxiprestals i
diocesana de catequesi.
Pastoral de joves
Pendent de programació, llevat del que està organitzat per la delegació diocesana.
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Recés d’Advent
Es va fer al santuari de la Serra, el III diumenge d’Advent, a la tarda.
Es va fer exposició major, amb la meditació de «L’adveniment del
cristià en el món d’avui», per Mn. Joan Anton López, de Vimbodí;
es van celebrar vespres, i, al ﬁnal, hi va haver la presentació d’una
agenda a favor dels països d’Amèrica Llatina, a càrrec del comitè
Òscar Romero. Es preveu fer els dos recessos següents un a Santa
Coloma i el darrer a Poblet.
Càritas arxiprestal
Els components voluntaris de Càritas arxiprestal han assistit a les
xerrades que han fet els de Tarragona aquí a Montblanc, sobre
«Els que no tenen sostre». Els responsables de Càritas diocesana
van venir a fer la primera trobada arxiprestal fa pocs dies. Càritas
arxiprestal té les següents activitats programades, amb el voluntariat de Montblanc i altres pobles de l’arxiprestat:
— Servei diari al menjador:
— Assistència de dia a algunes persones grans a Montblanc i a
la rodalia, portant-los àpats, amb control de medicaments,
assistència de neteja i de bugaderia.
— Servei de paqueteria d’aliments a famílies necessitades, cada
mes.
— Servei de roba, dos dies per setmana.
— Bugaderia i servei de dutxa al costat del menjador, servei
diari.
— Assistència social, els matins, per a gent que ho necessiti, per
part de l’assistent de Càritas, amb connexió amb les treballadores socials del Consell Comarcal i de l’Ajuntament. Amb
el programa OCAME, de servei d’informació i orientació
per a immigrants, al Consell Comarcal.
— Propera campanya de Nadal, amb recollida bàsicament de
menjar i de diners, però també de joguines, articles de neteja i altres coses.
Aquesta campanya es fa a totes les parròquies.
Cursets prematrimonials
Portats per un equip de quatre matrimonis i dos mossens, prepara i posa en funcionament quatre cursets a l’arxiprestat: tres a
Montblanc i un a Santa Coloma.
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Cursos bíblics
A les parròquies més grans ja fa uns anys que es fan. A Montblanc
hi ha inscrites 30 persones; a Vimbodí, dos grups de 12; a l’Espluga, un altre grup.
Aplec arxiprestal de cristians
A ﬁnal de curs totes les parròquies de l’arxiprestat celebren aquest
aplec amb la presència de l’arquebisbe, en el lloc escollit i el programa i lema que cal establir.
Arxiprestat de l’Urgell-Garrigues
CALENDARI D’ACTIVITATS
Octubre
8 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral (programació del curs d’acord amb les activitats parroquials, arxiprestals i diocesanes).
13 Reunió del Consell Pastoral Arxiprestal.
22 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral.
28 Recés d’Advent, a Vallbona de les Monges.
29 Pregària a l’església de Sant Pere de Maldà, de 10 a 11 de la
nit.
Novembre
6 Trobada de matrimonis casats fa un any.
7 Inici de curs arxiprestal.
12 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral (recés d’Advent; «Llum de la pau», celebració penitencial).
17 Reunió del Consell Pastoral Arxiprestal.
26 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral (homilia).
Pregària a l’església de Sant Pere de Maldà, de 10 a 11 de la
nit.
Desembre
10 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral («Llum de
la pau», temari quaresmal).
31 Pregària a l’església de Sant Pere de Maldà, de 10 a 11 de la
nit.
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Gener
14 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral (50è aniversari de la Mare de Déu del Tallat; trobada de joves).
28 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral (homilia).
Pregària a l’església de Sant Pere de Maldà, de 10 a 11 de la
nit.
Febrer
4 i 5 Preparació de matrimonis.
11 i 12 Preparació de matrimonis.
11 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral (celebració
penitencial).
12 Trobada de visitadors de malalts.
16 Reunió del Consell Pastoral Arxiprestal (revisió del programa arxiprestal i parroquial referent al 50è aniversari de la
Mare de Déu del Tallat).
19-20 Recés de Quaresma, a Vallbona de les Monges.
25 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral (homilia).
26-27 Trobada diocesana de Joves.
Març
5-6 Trobada arxiprestal de joves de conﬁrmació.
11 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral.
16 Reunió del Consell Pastoral Arxiprestal (aplec arxiprestal).
Abril
8 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral.
9 Trobada d’infants, al santuari de la Mare de Déu del Tallat.
13 Reunió del Consell Pastoral Arxiprestal (aplec arxiprestal).
17 Aplec arxiprestal, a Vinaixa.
22 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral (homilia).
Maig
12 Aplec de pregària, a Rocallaura.
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13 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral.
18 Reunió del Consell Pastoral Arxiprestal (revisió del programa).
22 Aplec de pregària.
27 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral (homilia).
Juny
10 Reunió de preveres i laica amb missió pastoral.
15 Reunió conjunta Consell Pastoral Arxiprestal, preveres i
laica amb missió pastoral.
Arxiprestat de l’Alt Camp
APLICACIÓ DEL PLA PASTORAL
Som conscients que seguim l’aplicació del Pla pastoral diocesà tant
pel que fa als objectius com pel que fa a les principals accions que
duem a terme, tal com l’arquebisbe Jaume ens ha dit. Per tant, el pla
de treball, els objectius pastorals, les accions que volem potenciar i
les activitats que organitzem són continuació del curs passat, tot guiat
per l’aplicació de les resolucions del Concili provincial, de la convocatòria del qual farà deu anys l’any 2005.
Quant a l’objectiu I, seguim amb la formació programada dels catequistes sobre els temes que demanen, enguany sobre temes de moral, ja
que constatem que es dóna una certa desorientació en els criteris de
decisió i debilitat en el testimoniatge del comportament. Hi dedicarem els dos dissabtes de formació.
Estem convençuts que els catequistes necessiten reforçar les motivacions del seu servei. Per això hem començat el curs amb una tarda de dissabte de recés al santuari de la Mare de Déu del Loreto de
Bràﬁm.
També l’objectiu V ha trobat un camí nou d’aplicació que s’afegeix al ja
normal de l’acció de Càritas i dels visitadors de la pastoral de la salut.
Ens referim al servei d’acompanyament pastoral de malalts i familiars
per part d’alguns professionals de la casa al Pius Hospital i al sociosanitari, en connexió permanent amb els preveres de la Parròquia de
Sant Joan de Valls i de l’arxiprestat, així com organitzant activitats
periòdiques. També l’acció pastoral a la residència de l’Alt Camp s’ha
ampliat i millorat.
També estem treballant el tema de la promoció dels laics i laiques amb
missió pastoral. Ho demana la situació actual i les perspectives de futur,
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tant pel que fa a l’atenció necessària a les agrupacions de parròquies
i a la coordinació arxiprestal de les principals accions pastorals com
a la formació d’aquells que ja hi col·laboren. Els passos seran aclarir
bé de què es tracta en el marc de la participació general de tants laics
i laiques en molts camps de la pastoral, després descobrir llacunes
de la pastoral i de l’evangelització i necessitats de les agrupacions de
parròquies, i més endavant detectar laics i laiques amb disponibilitat i
vocació que poden ser proposats per rebre la missió pastoral.
Aquest curs ens hem proposat, tant a la reunió mensual de preveres
com a la reunió, també mensual, del Consell Pastoral Arxiprestal de
treballar el tema de la família cristiana en aquests diferents aspectes:
— Preparació dels nuvis al matrimoni.
— Preparació del baptisme dels ﬁlls petits (amb els padrins).
— Seguiment postbaptismal (les primeres passes de l’educació de
la fe).
— Reunions de pares durant la catequesi dels ﬁlls i seguiment a
casa (baptisme d’infants d’edat escolar).
— Seguiment en la família de la catequesi dels nois i noies per a la
conﬁrmació (i el lloc del padrí/ina).
— Els avis de les nostres famílies.
— Les famílies de la parròquia en general.
— I altres.
En concret, volem revisar el contingut i l’orientació del temari de les
trobades de preparació per al matrimoni.
També volem ﬁxar el contingut de les reunions de pares dels infants
de la catequesi.
Seguim amb les activitats organitzades per les diverses coordinacions:
la de catequesi, la de la pastoral de la salut, la Càritas Arxiprestal, la de
la preparació per al matrimoni, la de la pastoral de joves…
CALENDARI D’ACTIVITATS
Reunions de preveres i del Consell Pastoral Arxiprestal
Setembre
dilluns 27, reunió mensual de preveres.
divendres 24, reunió del Consell Pastoral Arxiprestal.
Octubre
Divendres 22, a les 22.00 h, reunió conjunta de preveres i membres del Consell, presidits pel Sr. Arquebisbe.
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Novembre
Dia 22, reunió mensual de preveres.
Dia 26, reunió del Consell Pastoral Arxiprestal.
Gener
Dia 24, reunió mensual de preveres.
Dia 28, reunió del Consell Pastoral Arxiprestal.
Febrer
Dia 25, reunió del Consell Pastoral Arxiprestal.
Dia 28, reunió mensual de preveres.
Març
Dia 14, reunió mensual de preveres.
Abril
Dia 21, reunió del Consell Pastoral Arxiprestal.
Dia 25, reunió mensual de preveres.
Maig
Dia 23, reunió mensual de preveres.
Dia 27, reunió del Consell Pastoral Arxiprestal.
Juny
Dia 17, ﬁ de curs i sopar de preveres i del Consell Pastoral Arxiprestal.
Actes i celebracions arxiprestals
Setembre
Dia 4, a les 21.00 h, a la capella del Santíssim de la parròquia de
Sant Joan Baptista, vetlla de pregària.
Del 13 al 17, de 20.30 h a 21.30 h, a la rectoria de la Parròquia
de Sant Joan Baptista de Valls, trobades de preparació per
al matrimoni.
Dia 9, a les 20.30 h, a la rectoria de la Parròquia de Sant Joan
Baptista de Valls, reunió de la coordinadora de catequesi.
Dia 27, de les 17.00 h a les 19.30 h, a la rectoria de la Parròquia
de Sant Joan Baptista de Valls, trobada de preparació per
al matrimoni.
Octubre
Dia 2, de les 17.00 h a les 19.30 h, a la rectoria de Sant Joan Baptista de Valls, trobada de preparació per al matrimoni.
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Dia 9, vetlla de pregària.
Dia 14, a les 17.00 h, al Col·legi Cor de Maria, trobada de formació de visitadors de malalts.
Dia 14, reunió de la coordinadora de catequesi.
Dia 23, de les 16.30 h a les 19.00 h, a l’ermita del Loreto de
Bràﬁm, recés de catequistes.
Novembre
Del 8 al 12, trobades de preparació per al matrimoni.
Dia 11, reunió de la coordinadora de catequesi.
Dia 13, vetlla de pregària.
Del 20 al 27, trobades de preparació per al matrimoni.
Desembre
Dia 9, reunió de la coordinadora de catequesi.
Dia 11, vetlla de pregària.
Dia 18, a la Residència de Santa Teresa, formació dels visitadors
de malalts.
Celebracions comunitàries de la penitència.
A Vallbona de les Monges, trobada d’intercanvi dels preveres
de l’Alt Camp i de l’Urgell-Garrigues.
Gener
Dia 8, vetlla de pregària.
Dia 13, reunió de la coordinadora de catequesi.
Dia 15, de 16.30 h a 19.00 h, a Vallmoll, trobada de formació
dels catequistes.
Febrer
Dia 1, a les 21.00 h, a la capella de la Candela de la parròquia de
Sant Joan Baptista de Valls, vetlla de pregària.
Del 7 a l’11, trobades de preparació per al matrimoni.
Dia 8, a les 19.30 h, a l’Institut d’Estudis Vallencs, taula rodona
sobre temes de salut d’actualitat.
Dia 10, reunió de la coordinadora de catequesi.
Dia 11, a les 19.00 h, a la capella del Roser de Valls, celebració
de la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes dels visitadors
de malalts.
Dia 14, vetlla de pregària.
Del 19 al 26, trobades de preparació per al matrimoni.
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Dia 26, a l’església del Lledó de Valls, trobada de formació dels
catequistes.
Març
Del 7 a l’11, trobades de preparació per al matrimoni.
Dia 10, reunió de la coordinadora de catequesi.
Dia 12, vetlla de pregària.
Del 12 al 19, trobades de preparació per al matrimoni.
Dia 13, sortida dels infants grans de catequesi.
Celebracions comunitàries de la penitència.
Dia 24, col·lecta per Càritas Arxiprestal.
Abril
Del 4 al 8, trobades de preparació per al matrimoni.
Dia 9, vetlla de pregària.
Dia 14, a la casa Montserrat Cuadrada, formació dels visitadors
de malalts.
Reunió de la coordinadora de catequesi.
Del 16 al 17, a la parròquia de la Mare de Déu del Lledó de
Valls, trobada de joves i trobada de cristians, sobre l’Eucaristia.
Maig
Del 7 al 14, trobades de preparació per al matrimoni.
Dia 12, reunió de la coordinació de la catequesi.
Dia 14, al monestir de les Carmelites del Portal Nou de Valls,
vetlla de Pentecosta.
Del 16 al 29, trobades de preparació per al matrimoni.
Dia 26, a la residència de l’Alt Camp, celebració del Corpus
(visitadors de malalts).
Juny
Del 4 a l’11, trobades de preparació per al matrimoni.
Dia 9, al santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri,
ﬁ de curs dels visitadors de malalts.
Dia 10, a la Riba, festa de ﬁ de curs dels catequistes.
Dia 11, vetlla de pregària.
«Vacances a…», trobada de ﬁ de curs dels infants grans de catequesi.
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Juliol
Del 2 al 9, trobades de preparació per al matrimoni.
De l’11 al 15, trobades de preparació per al matrimoni.
Dia 15, al monestir de les Carmelites del Portal Nou de Valls,
vetlla de pregària.
Al Seminari de Tarragona, cursos bíblics.
Jornades de responsables de la catequesi.
Escola d’estiu de formació de catequistes.
Arxiprestat del Baix Penedès
CALENDARI D’ACTIVITATS
Setembre
6,7,8 i 9 Curset prematrimonial.
27 Reunió de parelles acollidores dels cursets prematrimonials.
Octubre
11 Reunió de preveres.
17 Trobada de responsables de joves.
29 Preparació conjunta de temes de catequesi de 2n
curs de comunió a la Bisbal.
Novembre
5 Reunió de preveres.
Reunió de Càritas arxiprestal.
5, 12, 19, 26 Curset prematrimonial.
6-9 Romeria del Baix Penedès a Montserrat.
9 Reunió del Consell Pastoral Arxiprestal.
11 Reunió de catequistes enllaç.
20 Trobada de nens/es de postcomunió a l’Arboç.
28 Recés d’Advent.
Desembre
2 Reunió amb els professors/res de religió.
10 Reunió de preveres.
18 Pregària d’Advent de joves a Calafell.
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Celebracions penitencials.
17-29 Convivència-servei de joves de batxillerat.
28, 29 i 4 gen. Curset de catequistes.
Gener
10 Reunió de preveres.
11 Reunió del Consell Pastoral Arxiprestal.
14 Preparació de temes de 2n curs de comunió a la
Bisbal.
22 i 29 Curset prematrimonial.
Reunió de parelles acollidores.
Febrer:
7 Reunió de preveres.
9 Dimecres de Cendra.
13 Recés de Quaresma.
18 Pregària de Quaresma de joves.
Reunió de catequistes enllaç.
14, 21 i 28 Curset de litúrgia.
Març
7 Reunió de preveres.
8 Reunió del Consell Pastoral Arxiprestal.
7, 8, 9, i 10 Curset prematrimonial.
Reunió de parelles acollidores.
17-23 Celebracions penitencials.
23 Dimecres Sant, viacrucis de joves.
27 Pasqua.
Abril
4 Sortida-convivència de preveres.
26 Anada a la vetlla de Santa Maria de Montserrat.
Reunió de catequistes enllaç.
Maig
30 d’abril i 1 Trobada arxiprestal de joves.
1 Trobada de cristians.
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2 Reunió de preveres.
6, 13, 20 i 27 Curset prematrimonial.
16 Vetlla de Pentecosta a la Bisbal.
Juny
6 Reunió de preveres.
7 Reunió del Consell Pastoral Arxiprestal dels preveres.
Colònies de nens/nes de postcomunió.
Arxiprestat del Tarragonès Llevant
APLICACIÓ DEL PLA PASTORAL
Primer objectiu
— Intensiﬁcar la participació dels ﬁdels de totes les parròquies de
l’arxiprestat als cursos bíblics per correspondència.
— Facilitar la formació dels catequistes i d’altres agents de pastoral.
Segon objectiu
— Procurar que la catequesi de preparació per a la primera comunió tingui continuïtat en els infants.
— Potenciar la pastoral de joventut a les diverses parròquies de
l’arxiprestat.
— Tenir cura que els joves participin cada cop més en la romeria
arxiprestal a Montserrat.
— Augmentar la formació dels pares dels infants de la catequesi.
Tercer objectiu
— Portar a terme arxiprestalment els cursos de preparació per al
matrimoni.
— Acompanyament i seguiment dels matrimonis joves.
Quart objectiu
— Romeria arxiprestal a Montserrat.
— Tenir cura que les diverses confraries de Setmana Santa rebin
unes xerrades de formació religiosa.
— Destacar l’origen i el contingut religiós de les diverses festes
que se celebren al nostre arxiprestat.
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Cinquè objectiu
— Impulsar l’equip arxiprestal de Càritas.
Arxiprestat del Tarragonès Ponent
ACTIVITATS PASTORALS
L’Equip de preveres i els consells pastorals de cada parròquia, reunits
conjuntament per valorar la tasca feta i sobretot la que tenim per fer,
creiem oportú, en primer lloc, mantenir les responsabilitats que ja
van donant cos al nostre arxiprestat i que afavoreixen un intercanvi i
un coneixement mutu, com són: les trobades mensuals de preveres,
la formació de catequistes, els cursets de preparació per al matrimoni
cristià i l’intercanvi d’experiències dels equips de Càritas.
Més que buscar novetats ens disposem a aprofundir el que tenim entre mans, perquè es redueix el nombre de preveres i creix la quantitat
d’habitants residents a la nostra zona.
Ja que es va fer una experiència rica de compartir conjuntament el
pelegrinatge a Montserrat, es proposa enguany de nou fer una sortida-pelegrinatge les diferents parròquies.
Cal consolidar el Consell Pastoral Arxiprestal i assumir les responsabilitats que li són pròpies. Fer el possible per tal que hi hagi almenys
un representant de cada parròquia.
Crear i formar un equip de matrimonis que faci l’acompanyament de
les noves parelles.
Fer el recés per Quaresma.
De cara als consells pastorals, fer una trobada conjunta.

PROGRAMACIÓ PASTORAL
de les delegacions i secretariats diocesans per al curs 2004-2005
Delegació diocesana de Mitjans de Comunicació Social
La Delegació diocesana de MCS de l’Arquebisbat de Tarragona
té en cartera un seguit de projectes que desitjaria poder dur a terme.
Heus-ne ací alguns:
1. Acabar d’una vegada (només falta una lletra) el Breu vocabulari de
termes i expressions eclesials i religiosos per a periodistes en format de
butxaca. De moment té unes mil entrades bilingües (català i caste595

2.

3.
4.

5.

6.

7.

llà) i el SIMCOS n’ha aprovat el ﬁnançament i la distribució per tot
Catalunya.
Realitzar un vídeo amb qualitat professional sobre la Catedral de
Tarragona. És una mancança que s’observa sobretot durant la temporada turística. També seria ben rebut a diverses televisions locals
si a més de la versió catalana es doblés al castellà. Hi hauria també
la possibilitat de doblar-lo a l’italià, a l’anglès, al francès i a l’àrab.
Els beneﬁcis, amb el consentiment del Capítol i de l’Arquebisbat,
un cop cobertes les despeses mínimes, podrien anar per a la restauració de la Catedral.
Realitzar un vídeo sobre la Tarragona cristiana, ressaltant aquells
aspectes en què la religió ha deixat la seva empremta a la ciutat.
Recuperar la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. Es va intentar dos anys, però en fa dos també que no es fa per
problemes d’agenda del Sr. Arquebisbe. El Col·legi de Periodistes
està d’acord amb la seva recuperació, però creuen que s’hauria
d’establir una data ﬁxa al voltant de la diada del sant per evitar que
torni a passar això, i que si no hi pot ser l’Arquebisbe la presideixi
el Vicari General.
Establir un contacte periòdic informal amb la premsa, amb la presència del Sr. Arquebisbe, o, en el seu defecte, del Vicari General.
Es podria fer cada tres mesos: per exemple fer un esmorzar (prendre un cafè, vaja) amb els periodistes per apropar-los a l’Església i
establir uns ponts de diàleg que ara només existeixen a través de
la ﬁgura —insuﬁcient— del delegat. És allò de «qui cara veu, cara
honora».
Fer-nos més presents als mitjans de comunicació locals. L’Església
és l’única institució que té gent qualiﬁcada per parlar de tots els
temps.
Realitzar un joc de taula sobre l’arxidiòcesi (la seva història, la seva
realitat, etc.). El Diari de Tarragona es va mostrar receptiu a la proposta. Caldria desenvolupar-la.

Delegació diocesana de Catequesi
Dates d’algunes activitats ja programades:
11/09/2004 Presentació del llibre per a adolescents/joves Posa’t en el camí.
19/02/2005 Trobada diocesana de catequistes.
19 al 21/07/2005 Jornades interdiocesanes de catequesi.
25 al 29/07/2005 Escola d’estiu per a catequistes.
596

Delegació d’Ensenyament
1. Afavorir la formació permanent dels mestres de religió, especialment
en col·laboració amb l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant
Fructuós.
2. Realitzar tres trobades de tots els docents de religió de les escoles públiques a Tarragona.
3. Posar en coneixement dels docents de religió les diverses activitats
pastorals de l’Arquebisbat i dels arxiprestats.
4. Fomentar que mestres i llicenciats es preparin per a l’obtenció de la
Declaració Eclesiàstica d’idoneïtat (DEI) i puguin exercir a l’escola
pública.
5. Mantenir l’acompanyament dels mestres i professors.
6. Intensiﬁcar la campanya d’inscripció a les classes de religió de l’escola pública i generar un clima positiu respecte a la classe de religió.
7. Col·laborar en tot el que sigui possible amb les escoles de la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya.
Delegació diocesana de Missions
Jornades i accions de les Obres Missionals Pontifícies
— Domund: 24 d’octubre de 2004.
— Sembradors d’estels: 16 de desembre de 2004 (activitat testimonial).
Trobada amb els Col·legis de Tarragona a vigílies de Nadal a la
Catedral.
— Infància Missionera: 30 de gener de 2005.
— Clergat Nadiu: 1 de maig de 2005.
• Campanya permanent d’Operació Primavera de l’Església.
— Nadal: Comunicar als familiars dels missioners l’oferta de Telefònica sobre la gratuïtat de les trucades.
— Accions permanents:
• Tríptic Malalt missioner, tramesa mensual.
• Aportació amb la Delegació de Mitjans de Comunicació Social
(premsa i ràdio).
• Tramesa de material d’animació missionera per a cada campanya.
Jornades i accions de Tarragona Missionera
— Exposició «66 imatges i un sol missatge»: consta de 66 quadres que
abasten les campanyes del Domund del 1941 al 2003.
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— Postals de Nadal: Edició d’una nova postal.
— Sant Jordi: 23 d’abril de 2005, parada a la Rambla (contacte de la
Delegació amb la gent del carrer).
Delegació diocesana de Pastoral Social
OBJECTIUS I ACCIONS DE REFERÈNCIA
DEL PLA PASTORAL DIOCESÀ 2002-2005
I. Formació i acompanyament
Objectiu:

Fomentar tant com es pugui la formació dels ﬁdels en
els aspectes espirituals, doctrinals i pastorals, especialment dels qui tenen responsabilitats eclesials, i vetllar
pel seu acompanyament de manera perseverant.

Accions:
1. Oferir elements de formació als agents de pastoral, responsables de moviments i institucions, i consiliaris. Donar a conèixer i invitar els laics i laiques als cursos de l’Institut Superior de Ciències Religioses i altres ofertes de formació.
6. Fer un acompanyament dels catequistes i dels altres agents
de pastoral tenint en compte les seves diﬁcultats, i oferir-los
suport no solament en els aspectes formatius sinó també en
l’atenció personal.
V. Caritat i testimoniatge
Objectiu:

Animar els laics i laiques a oferir una major presència
i testimoniatge cristià en les realitats temporals de la
nostra societat per transformar les estructures en sentit
evangèlic i ajudar els més pobres, marginats i aﬂigits de
qualsevol mena.

Accions:
1. Cercar els mitjans adients per ajudar i donar suport als cristians compromesos en el camp de la política, així com també
en els altres camps econòmics, culturals i socials.
2. Fer que les campanyes dels moviments evangelitzadors siguin
mitjans per accentuar la responsabilitat evangelitzadora que
els és inherent: el servei de la pastoral diocesana.
3. Treballar perquè el servei de Càritas de cada parròquia i arxiprestat sigui signe manifestatiu de la presència de l’Església i de la seva proximitat a les persones necessitades tant de
la pròpia comunitat com de les que no hi pertanyen.
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4. Oferir als voluntaris i col·laboradors de Càritas mitjans per
a la seva formació perquè exerceixin el seu servei amb generositat, competència i sentit eclesial.
5. Promoure l’aproximació entre les diferents iniciatives nascudes a l’interior de l’Església al servei dels necessitats i la
seva coordinació indispensable a ﬁ de trobar camins de complementarietat i de col·laboració.
Actuació vocacional de referència (carta pastoral Les vocacions sacerdotals, joia de l’Església)
2. Les delegacions i secretariats diocesans tindran molt present
la pastoral vocacional en la seva programació pastoral, especialment els organismes diocesans que per la seva ﬁnalitat
han de ser més sensibles a aquesta pastoral, com els àmbits
de joventut, catequesi, ensenyament, família, etc.
Accions de la Delegació de Pastoral social
1. Constituir el Consell de la Delegació de Pastoral Social.
2. Promoure la coordinació dels diferents organismes que
componen la Delegació de Pastoral Social.
3. Potenciar la formació dels agents de pastoral social.
4. Informar de les activitats de la Delegació a les parròquies, els
seus rectors i els preveres en general.
5. Sensibilitzar els diversos organismes de la delegació sobre la
importància de les vocacions sacerdotals en general i del lloc
que ocupen els preveres en la tasca dels nostres organismes.
Accions de la Comissió de Justícia i Pau
Objectiu general: Difondre els valors socials de l’evangeli i de la
doctrina social de l’Església, en diàleg amb la nostra societat.
1. Promoure la formació mitjançant els sopars-col·loqui i cursos monogràﬁcs.
2. Impulsar la cooperació al desenvolupament mitjançant la
participació en el Consell de Cooperació de l’Ajuntament
de Tarragona.
3. Col·laborar amb altres comissions de Justícia i Pau per a una
acció més coordinada.
599

Accions de la pastoral penitenciària
1. Sensibilitzar la societat sobre la necessitat de polítiques preventives de la delinqüència i de mesures alternatives a la presó.
2. Informar les parròquies, els seus rectors i els preveres en
general sobre la pastoral penitenciària i el lloc que hauria
d’ocupar en la pastoral de l’arxidiòcesi.
3. Coordinar-se amb Càritas i amb altres serveis socials diocesans, especialment en el camp de la reinserció dels presos i
del suport als seus familiars.
4. Promoure el voluntariat de la presó i vetllar per la seva formació i el seu compromís com a agent social.
5. Vetllar per la qualitat de «l’acció evangelitzadora» a la presó,
tenint cura especial de les celebracions de l’Eucaristia.
6. Creació d’un grup «d’advocats de consciència»
7. Promoure una llar de reinserció social d’exreclusos.
Accions de Càritas Diocesana de Tarragona
Període 2002-2005
1. Treballar perquè el servei de Càritas de cada parròquia
i arxiprestat sigui signe manifestatiu de la presència de
l’Església i de la seva proximitat a les persones necessitades tant de la pròpia comunitat com de les que no hi
pertanyen.
2. Oferir als voluntaris i col·laboradors de Càritas mitjans
per a la seva formació, perquè exerceixin el seu servei
amb generositat, competència i sentit eclesial.
3. Promoure l’aproximació entre les diferents iniciatives
nascudes a l’interior de l’Església al servei dels necessitats
i la seva indispensable coordinació a ﬁ de trobar camins
de complementarietat i de col·laboració.
Curs 2004-2005
1. Promoure la creació de nous grups de Càritas o, en el seu
defecte, una persona de contacte, en aquelles parròquies
que, per les seves característiques, han de tenir-ne.
2. Deﬁnir i implementar el treball de les Càritas interparroquials i arxiprestals, i les relacions que han de tenir amb
la Càritas diocesana per una banda i amb les Càritas parroquials per l’altra.
600

3. Crear la xarxa de responsable parroquials, interparroquials i arxiprestals en les àrees de la promoció (especialment formació i voluntariat), de l’acció social i de sensibilització.
4. Uniﬁcar els criteris per a la incorporació, formació i
acompanyament de nous voluntaris.
5. Vetllar per la «formació dels dirigents».
Delegació diocesana de Pastoral Seglar
1. Establir i mantenir relacions amb les associacions de laics presents a
l’arxidiòcesi, i tenir cura que no manqui consiliari a les que en demanen.
2. Convocar la Jornada de Consiliaris conjuntament amb la Delegació
diocesana de Pastoral de Joventut.
3. Oferir informacions sobre els recessos d’Advent i de Quaresma.
4. Vetllar perquè les associacions de Setmana Santa apliquin el punt IV.4
del Pla pastoral diocesà: «Que aprofundeixin en la seva identitat cristiana, que mantinguin la ﬁdelitat a les seves ﬁnalitats estatutàries, que
accentuïn el contingut religiós d’aquestes manifestacions i ofereixin
formació cristiana als seus associats».
5. Continuar el butlletí de pastoral universitària.
6. Aprofundir la coordinació dels moviments d’Acció Catòlica presents
a l’arxidiòcesi, i celebrar una trobada diocesana.
7. Fer prendre consciència al laïcat de la vocació comuna de tots els
batejats i de la seva vocació especíﬁca com a laics.
8. Vetllar per la implicació del major nombre possible de preveres com
a consiliaris de moviments i associacions de laics.
9. Participar en el Congrés d’Apostolat Seglar que tindrà lloc a Madrid
del 12 al 14 de novembre de 2004.
Comunico des de la Delegació d’Apostolat Seglar que hem reservat el divendres 13 de maig al vespre per a la celebració de la Trobada diocesana
de moviments d’Acció Catòlica, amb assistència del Senyor Arquebisbe.
PASTORAL OBRERA
1. Promoure els moviments
GOAC: Jornada d’iniciació: Preparar-la bé. Fer venir algun expert
que pugui engrescar la gent.
JOC: Fer una cosa semblant. Visitar abans els col·legis. Fixar una
data. Buscar un animador.
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2. Posar-nos en contacte amb les parròquies populars, per mirar
d’animar algunes persones.
3. Fer una trobada conjunta pels volts de Nadal i pel 1r de maig: preparar-les bé. Convidar-hi gent no inscrita als moviments.
4. Donar més vida a la Lectura recomanada. Els militants, que es comprometin a fer-la arribar a molta gent. O el Tu. Buscar diners per
fer-ne una difusió àmplia.
5. Aproﬁtar també els manifestos del Dia de la dona treballadora i
de l’1 de maig. Fer-los arribar a totes les parròquies i comunitats
religioses.
6. Ajudar que des de les parròquies es doni suport als cristians en el
món obrer.
7. Tenir contacte amb els sindicats i mirar de col·laborar-hi en accions reivindicatives. Els hem subscrit a Noticias Obreras per un any.
Fer-los arribar la Lectura recomanada i el Tu. També als partits d’esquerres.
8. Demanar, a través de la Lectura recomanada, els fets que atemptin a
casa nostra contra la dignitat i els drets dels treballadors.
9. Estar en contacte amb els militants que gaudeixen de poca salut,
perquè no se sentin sols, i oferir-los l’oportunitat de col·laborar en
tasques que es puguin fer des de casa.
10. Assistir a les jornades de Sant Cugat i mirar de convèncer els militants perquè hi assisteixin.
CALENDARI DEL CURS:
A nivell estatal: Jornada del X aniversari del document: 5-6/2 a
Madrid.
Jornades d’Apostolat Seglar: 10-12/09 «Vocación, santidad y
misión».
A nivell nacional: Coordinadora nacional: 09/10, 11/12, 05/03 i
04/06.
Jornada d’estudi: 12/02.
A nivell diocesà:
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Coordinadora: 21/10, 09/12, 17/02, 21/04 i
09/06.
Dia de la dona treballadora: 08/03, 01/05 i
29/04.

Delegació diocesana de Vida Consagrada
Formació permanent de les religioses (curs 2004/2005):
27 de novembre: «Jesús: Un perﬁl biogràﬁc» (Mn. Armand Puig Tàrrech).
18 de desembre: «Església en estat de missió» (Mn. Ramon Prat
Pons).
Delegació diocesana del Patrimoni Artístic i Documental i Art Sacre
1. Reunió ordinària de la Delegació el segon dissabte de cada mes.
2. Emissió del informes preceptius i dels dictàmens tècnics prescrits per
la Constitució Conciliar SC n. 126, previstos pels cànons 1189 i 1216
del CIC i per les ordinacions diocesanes, també dels que puguin ser
demanats a discreció de l’Ordinari diocesà.
3. Servei d’orientació i assessorament sobre construcció, disposició i embelliment de les esglésies, d’acord amb la interpretació i actuació dels
principis generals i les particularitats descrites en el capítol setè de la
Constitució SC, n. 122-129, i en el capítol cinquè de l’Ordenament
General del Missal Romà, n. 253-280 (n. 288-318 de la 3a edició).
4. Aula didàctica al servei de la pedagogia de la imatge de la fe: programació d’activitats pròpies o en col·laboració amb altres entitats
religioses, culturals i pedagògiques.
5. Proposta d’un àmbit de diàleg amb els artistes i artesans interessats en
la problemàtica de l’art sacre, en la línia prevista en la Constitució SC,
n. 127.
6. Incidir, des de diversos angles, en els objectius i accions del Pla pastoral diocesà 2002-2005, particularment en els aspectes més favorables
a la relació entre fe i cultura, i en els més especíﬁcs sobre pedagogia
de la sensibilitat religiosa.
Delegació diocesana de Vocacions
1. Convivències a les escoles
Cal considerar l’escola com un àmbit on molts dels nostres joves comencen a plantejar-se la pregunta sobre el futur.
Objectiu: Ajudar les escoles perquè disposin d’uns dies dins el pla formatiu per afrontar més explícitament el desaﬁament vocacional
dels seus joves.

603

Accions: La Delegació ha anat preparant material de convivències de
dos dies per a nois i noies de 1r i 2n curs de batxillerat, i també
material de convivències d’un dia per a nois i noies que cursen
l’ESO.
Constatació: Aquesta iniciativa ha estat molt ben rebuda per totes les
escoles on s’ha ofert, ja sigui anant-hi personalment o deixant-los
només el material.
Ens hem proposat arribar a moltes més escoles, ﬁns i tot, si fos
possible, a l’escola pública aconfessional.
2. Camps de treball vocacional
Objectiu: Possibilitar, als joves que ho vulguin, viure amb més intensitat
el servei i la pregària, envoltats per altres joves i des d’una convivència més llarga (5-6 dies).
Accions: Durant les vacances de Nadal i estiu farem els camps vocacionals adreçats als nois que vulguin aprofundir en el discerniment
vocacional i que no descartin la possibilitat del ministeri ordenat.
Dates i llocs:
Per Cap d’Any (dies per concretar) a Lisboa (trobada de Taizé).
Primera setmana de juliol a Lourdes (voluntariat amb el pelegrinatge diocesà).
3. Trobades vocacionals
Objectiu: Aproﬁtar l’àmbit de pregària que ens ofereixen els recessos
diocesans de joves, tot convidant els joves que no descartin la
possibilitat de respondre a la crida al sacerdoci ministerial a participar d’un espai per reﬂexionar sobre la vocació.
Accions: Es pretén complementar l’estona dedicada a la pregària durant el matí amb una experiència de servei, un testimoniatge i
una estona de convivència distesa amb altres nois que viuen situacions semblants.
Dates i horaris: un dissabte de novembre (de 10 del matí a 11 de la nit)
i un dissabte de març (de 10 del matí a 11 de la nit).
Lloc: Residència Santa Teresa de Valls.
4. Col·laboració amb els Seminaris
Accions: Difusió de la Campanya del Dia del Seminari.
Organització de la Jornada de Portes obertes del Seminari.
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Potenciació del Seminari Menor obert: cada 3r divendres
(des del vespre) i dissabte (ﬁns després de dinar) de mes
el Seminari Menor organitza una trobada amb els nois que
volen encetar un discerniment vocacional directament encaminat a la vocació presbiteral. Amb activitats diverses i
visites a diferents comunitats i institucions que ajuden a
conèixer més bé la realitat del nostre Arquebisbat i la vida
i la tasca dels preveres.
Organització, junt amb el Seminari Menor, de la Trobada
d’Escolans, que és un espai anual de trobada per a tots els
escolans i escolanes de les nostres parròquies.
5. Col·laboració amb altres delegacions
Delegació de Joves: Participació activa en la preparació i realització de
les diferents activitats organitzades, aportant, allà on sigui possible, la dimensió vocacional. En especial, en les següents activitats:
fòrum i trobada diocesana de joves; recessos, comunitat juvenil
«Zona 0» (acompanyament), exercicis espirituals, i vetllant molt
en tot el que comporti un acompanyament individual dels joves.
Delegació de Catequesi: Confeccionar uns bons materials per fer catequesis vocacionals a grups de conﬁrmació i de joves.
Delegació de Pastoral de la Salut: Potenciar, si cal anant malalt per malalt, la pregària per les vocacions sacerdotals. Voluntariat al pelegrinatge a Lourdes.
Delegació de Mitjans de Comunicació: Utilitzar els mitjans propis de la
Delegació de Mitjans de Comunicació per a la divulgació dels materials vocacionals i de les activitats organitzades, així com també
per ajudar a la sensibilització sobre el tema de les vocacions.
Delegació d’Ensenyament: Treballar en conjunt perquè arribi al màxim
d’escoles la proposta de convivències per a escoles.
Delegació de Litúrgia: Confecció i distribució de materials per fer vetlles
de pregària vocacionals (jornada de pregària per les vocacions i
Hora Santa del Dijous Sant).
Delegació d’Apostolat Seglar: Que des de la Delegació s’exhorti els diversos moviments que la componen a ser valents a fer una proposta
explícita als seus joves per plantejar-se la possibilitat de la vocació
seriosament, i per convidar-los a participar en les activitats organitzades.
Que es procuri un contacte freqüent entre moviments i Delegació de Vocacions.
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Delegació de Missions: Activitats per concretar.
6. Col·laboració amb els arxiprestats
Objectiu: Que la dimensió vocacional de tota la pastoral no quedi aparcada ni oblidada, i que hi hagi una relació ﬂuïda amb la delegació per tal d’afavorir l’atenció i el discerniment dels vocacionats.
Accions: Oferir un material catequètic de sensibilització per a joves i
adults. Presentar-lo als preveres dels arxiprestats, als catequistes
de conﬁrmació i als animadors de grups de joves de cada arxiprestat.
Proposta de crear un grup arxiprestal de pregària per les vocacions.
7. Reunions amb els religiosos
Objectiu: Estrènyer els llaços de treball comú per les vocacions.
Accions: Reunions amb els religiosos/ses.
Dates: un dia de febrer i març.
8. Contacte directe amb les parròquies
Objectiu: Fer present —on i quan calgui— el tema de les vocacions.
Accions: Oferiment i disponibilitat per fer-se present en les trobades i
reunions parroquials.
Contacte freqüent amb els preveres i amb els laics interessats pel
tema de les vocacions.
Delegació diocesana de Pastoral Familiar
1. Cursets prematrimonials: trobades de formació per als equips parroquials o per als arxiprestats.
2. Acompanyament i seguiment de parelles joves:
E3A: Equips 3 anys; proposta per a parelles en els primers anys de
casats.
Escola Activa de Pares. Animació de grups de pares.
3. Moviments i associacions de família:
— Trobades amb les associacions i moviments al servei dels matrimonis i famílies.
— Divulgar el tríptic Créixer en família: moviments i associacions al
servei del matrimoni i les famílies.
4. Programa EAS:
— Constituir l’equip d’Educació Afectiva Sexual.
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5. Servei d’animació de pastoral familiar:
— Grup d’estudi i formació de pastoral familiar.
— Xerrades-col·loqui per a les comunitats, escoles, associacions
de pares i mares d’alumnes…
CALENDARI:
— 29 de gener: Trobada d’acollidors i formadors promesos.
— Tallers Aprendre a escoltar I, Aprendre a escoltar II i Animació de
reunió, els dijous al matí a les Clarisses de Reus: 18-XI i 16-XII del
2004; 20-I, 18-II, 17-III, 21-IV, 19-V i 16 del VI del 2005.
— Tallers Aprendre a escoltar I i II, Animació de reunió I i II, Sessió
animadors E3A, als locals de la parròquia de la Móra: 2005: Els
dissabtes 19-II, 5-III, 2-IV, 7-V i 4-VI.
Delegació diocesana de la Mobilitat Humana
1. Recollir informació, estudis i experiències sobre l’atenció pastoral als
llocs de turisme i a les urbanitzacions.
2. En la pastoral del turisme aquest curs es continua aprofundint en
«L’oci, un temps per viure i educar». Facilitar els materials que s’elaborin sobre la qüestió.
3. Publicar un tríptic amb una salutació del Sr. Arquebisbe als turistes,
incloent-hi el serveis religiosos de les parròquies.
4. Organitzar un pelegrinatge per a preveres, que pot ser un mitjà per
ajudar a viure la fraternitat sacerdotal.
5. Estudiar, amb els preveres de les parròquies que reben feligresos els
caps de setmana, què podem fer per oferir-los mitjans de formació i
evangelització, ja que la seva parròquia és la nostra, perquè hi passen
pràcticament tots els caps de setmana.
Diades:
— 3 de juliol: Jornada de la Responsabilitat en el Trànsit.
— Trobada de Rectors de Santuaris de Catalunya (data pendent de
determinar).
— Jornades nacionals de Pastoral del Turisme (dates pendents de determinar).
— Jornades de Pastoral de la Carretera (dates per determinar).
Delegació diocesana de Pastoral de la Salut
Partim de l’objectiu marcat per a l’any 2003-2004:
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Parròquies
— Conèixer l’acció que realitza cada parròquia per mitjà de la persona enllaç de cadascun dels arxiprestats, vetllant pel seu creixement
espiritual i humà, oferint informació (no tots els arxiprestats han
enviat la persona enllaç).
— Facilitar formació a les parròquies que la sol·licitin.
— Fer que disposin de la informació en temes, que se’ns ofereixen
des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de la Tarraconense (SIPST) i la CEE.
— Intentar oferir una jornada diocesana de formació en presència
del Senyor Arquebisbe.
— També amb professionals de la salut (abril o maig).
— Celebració de la Pasqua del malalt, pelegrinant un dia al santuari
de Montserrat.
Delegació
— Reunió periòdica del grup format per la delegada i enllaços dels
arxiprestats.
— Integrar al grup de la delegació el professional de la salut que s’hagi compromès a formar el PROSAC a Tarragona.
— Fomentar l’apropament dels serveis religiosos dels hospitals (SARC)
amb la delegació.
— Insistir en la formació d’agents en la pastoral de la salut (comentat
amb el Sr. Arquebisbe).
— Reﬂexionar si parlem de salut, en aquesta pastoral, o només de
quan ja es perd .
— Oferir temes de reﬂexió al grup de joves sobre la salut…
CALENDARI
2004
20 a 23 setembre: A Madrid, jornades estatals de delegats i agents
de pastoral, tema del Dia del Malalt: «Els professionals de la
salut ens necessiten, els necessitem».
2005
11 febrer. Celebració del dia del malalt des de l’Església universal.
4 a 6 març: Jornada dels PROSAC i delegats a Cullera.
Abril (dates pendents): Cures pal·liatives i agents de pastoral.
1 maig: Celebració de la Pasqua del malalt (Església de Catalunya
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i resta de l’Estat espanyol).
18 a 23 juliol: Desè curset per als seminaristes a Los Molinos
(Madrid).
12 a 15 setembre: Jornades estatals de delegats i agents de pastoral:
Presentació del tema de l’any 2005-2006.
18 a 20 novembre: Parròquies i salut mental a l’Escorial.
SIPS TARRACONENSE
Plenàries: setembre, octubre, desembre, març i maig. Amb presència del Sr. Bisbe responsable de la Pastoral de la Salut de la
Tarraconense.
13 de novembre de 2004: Jornada catalana, presentació del tema
de l’any a Sant Cugat del Vallès (obert a tothom).
21 de febrer de 2005: Curs. Preparació al ministeri, a Barcelona.
7 d’abril de 2005: Jornada del SARC a Barcelona.
Delegació diocesana de Pastoral de Joventut
ACCIONS
1. Formació i acompanyament
1. Oferir elements de formació als agents de pastoral, responsables
de moviments i institucions i consiliaris. Oferir el Curs d’animadors de pastoral de joventut i les tres jornades de formació de la
Coordinació Diocesana de Joventut.
2. Fer un acompanyament dels catequistes i dels altres agents de
pastoral tenint en compte les seves diﬁcultats, i oferir-los suport
no solament en els aspectes formatius sinó també en l’atenció
personal. Oferir una trobada per trimestre d’acompanyament
per als animadors.
3. Fomentar la iniciació i l’aprofundiment en la pregària: recés
d’Advent i Quaresma, exercicis i la trobada d’inici de curs a
Vallbona. Publicació d’Escola de Pregària.
4. Trobada trimestral amb els religiosos/ses d’escoles catòliques, i
en general amb els religiosos que treballen amb joves o que en
són.
5. Trobada bimensual amb el preveres que vulguin al Loreto per
aprofundir temes que fan referència al camp dels joves.
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6. Oferir una continuïtat per a aquells joves de segon de batxillerat en la seva incorporació en el món universitari.
7. Continuar l’experiència d’acolliment i discerniment per a joves
adults en l’espai de trobada mensual a Reus i el Vendrell que
anomenem «Zona 0».
2. Procés catequètic i pastoral d’infants, adolescents i joves
1. Promoure a nivell de preveres i laics la reﬂexió i formació per
tal d’aprofundir i trobar nous impulsos en el moment present,
per tal afrontar aquesta realitat.
2. Demanar la implicació pastoral efectiva —amb la parròquia i
l’arxiprestat— dels col·legis de l’Església, dels professors de religió i de les institucions d’educació del lleure.
3. Potenciar la pastoral de joves a cada arxiprestat, la seva presència a les comunitats, i fomentar a cada parròquia a nivell d’arxiprestat el Moviment Cristià de Joves.
4. Iniciar grups de la Coordinació Diocesana de Joventut on es
pugui, per tal de promoure una pastoral amb els adolescents.
5. Renovar els equips de la delegació i de la Coordinació, i crear
equips arxiprestals on es pugui.
6. Promoure una trobada d’adolescents de primer i segon d’eso i
la trobada de joves que s’han conﬁrmat per tal de fer-los ofertes
concretes per a aquesta etapa de vida.
5. Caritat i testimoniatge
1. Que les campanyes dels moviments evangelitzadors siguin mitjans per accentuar la responsabilitat evangelitzadora que els és
inherent, al servei de la pastoral diocesana.
2. A l’Església diocesana tenim una realitat de voluntariat que cal
fer propera als joves del nostre entorn.
3. Endegar uns primers passos per conèixer i contactar amb els
cristians catòlics procedents d’Amèrica llatina.
Altres.
6. Activitats pastorals al servei de tot el conjunt
1. Pastoral vocacional: preveres, diaques i vida consagrada. Compartir amb la Delegació de Vocacions alguns dels projectes en610

degats (trobades d’adolescents, trobada per a la vida religiosa,
convivències a les escoles catòliques, acompanyament i discerniment de joves concrets per al seu desvetllament vocacional…).
2. Oferir el recés d’Advent i de Quaresma a la casa diocesana d’exercicis de la Selva del Camp, i exercicis espirituals a
Vallbona.
3. Fòrum diocesà de representats de grups de joves i animadors de
grups de joves.
4. Trobada diocesana a Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.
5. Fomentar la trobada amb els religiosos i els preveres interessats
en la pastoral de joventut.
6. Participar, amb la resta de bisbats de la Tarraconense, en la trobada mundial per a la joventut del 15 al 19 d’agost a Colònia.
7. Crear un espai de reunió, punt d’informació i trobada per a
joves als locals de la futura casa de l’Església.
8. Amb la resta de bisbats de la Tarraconense, fer possible l’aplicació del document «Mirada nova» com a fruit de Concili provincial Tarraconense (tant a nivell de bisbats, com la seva aplicació
en si de l’Església particular de Tarragona).
Delegació diocesana d’Associacions i Fundacions
1. Actualitzar i completar la relació de les associacions i fundacions.
2. Posar-se en contacte amb els seus responsables.
Delegació diocesana d’Apostolat del Mar
Continuant amb el Pla pastoral presentat l’any passat, aquesta delegació
diocesana s’ha proposat per al curs 2004-2005:
1. Incrementar la presència de publicitat a les parròquies per contactar amb persones que vulguin ajudar-nos a dur a terme la nostra
tasca com a voluntaris, a través de fullets explicatius de la tasca que
es porta a terme en els vaixells i d’altres elements de propaganda,
així com la presentació de material audiovisual de la tasca que desenvolupa la delegació.
2. Incrementar la presència de la nostra delegació en el port de
Tarragona, visitant els vaixells que hi atraquen, per tal d’atendre
les necessitats pastorals que es presentin en cada un d’ells (sempre
segons les disponibilitats de personal voluntari).
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3. Promoure a les parròquies de la ciutat grups de persones que vulguin formar part de la nostra delegació per atendre l’obertura de
l’oﬁcina els dies feiners de 6 a 8 del vespre.
Preguem a la Mare de Déu del Carme perquè intercedeixi davant del
Pare del Cel perquè ens ajudi a dur a terme la tasca encomanada pel
seu Fill Jesucrist de fer arribar l’evangeli a tothom.
Secretariat de Música Sacra
1. Assistir als encontres interdiocesans de música sacra de cara a la creació de nous cants. Recentment els bisbes de la Tarraconense han
publicat el Cantoral litúrgic bàsic demanat pel Concili provincial Tarraconense.
2. El Secretariat ofereix a les parròquies i arxiprestats el seu servei per
als cursets de formació litúrgica que es puguin programar.
3. Crear un repertori de cants harmonitzats per a instruments diversos
de cara a les celebracions litúrgiques i a encontres catequètics o de
caire cristià.
4. Recollir els cants religiosos propis de les parròquies mitjançant cintes
de casset o fotocòpies de partitures.
Delegació diocesana de Litúrgia
Objectius:
— Promoure la celebració de l’Any de l’Eucaristia amb diverses propostes que tendeixin a una celebració més viva i fructuosa del misteri eucarístic. Principalment trametent catequesis adreçades als
preveres i diaques, també als ﬁdels, per aprofundir en la teologia i
en l’espiritualitat de la celebració eucarística.
— Enviar material per a la celebració de l’eucaristia —durant els
temps forts de l’any litúrgic— que continguin: indicacions per als
cants, orientacions per a la celebració, monicions i material per a
la preparació de la predicació en el context litúrgic de cada diumenge i festa. Aquest material que les parròquies rebran porta el
títol de Synaxis.
— Enviar una tramesa mensual amb informació sobre diversos aspectes al voltant de la litúrgia i de la celebració dels sagraments.
Aquesta tramesa té per títol: «Que Crist sigui sempre gloriﬁcat entre nosaltres».
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— Convocar una trobada per a animadors de la litúrgia, amb data encara no determinada amb diversos tallers, per a lectors i animadors
de cant. Aquesta trobada es faria a nivell arxidiocesà.
— Preparar, almenys com a projecte, el Propium Ecclesiæ Tarraconensis
amb la revisió del santoral, ja que darrerament s’hi han introduït
nous beats i sants, i tenir-lo com a llibre de celebració per a les nostres parròquies. Demanar a la Congregació per al Culte Diví que
aquest Propium sigui degudament aprovat.
El Delegat de Litúrgia s’ofereix per a qualsevol sessió de formació
litúrgica a les parròquies o arxiprestats.
Secretariat del Diaconat Permanent (curs 2004-2005)
Es continuaran els recessos oferts als qui es preparen per al diaconat,
a raó d’un per trimestre. També hi seran convidats els diaques ja ordenats.
L’acompanyament dels candidats i dels diaques ja ordenats es farà de
manera personal.
Es vetllarà per l’inseriment dels candidats al diaconat en la pastoral diocesana.
Secretariat de Serveis al Clergat
1. Equip de preveres, assessor del Secretariat.
2. Atenció als preveres en les convocatòries:
2.1 V Jornades Pastorals:
4-5 octubre.
2.2 Formació permanent: 15 de novembre, 17 de gener, 18 d’abril,
16 de maig i 20 de juny.
2.3 Recessos:
Advent, 20 desembre; Quaresma, 21 febrer.
2.4 Exercicis espirituals:
24-28 de gener o bé 14-18 de febrer (Dimecres de Cendra és el 9 de
febrer i la setmana abans s’escau la Candelera i Sant Blai).
2.5 Jornada Sacerdotal:
Dilluns Sant, 21 de març.
3. Trobada de preveres d’arreu de Catalunya (conveniència i data).
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4. Informació als preveres de les «novetats» i temes d’interès i d’actualitat per a la formació permanent i l’espiritualitat sacerdotal.
5. Recessos per a sacerdots (publicació anual de la Comissió Episcopal
del Clergat).
6. Llista de tandes d’exercicis espirituals
7. Atenció personal als preveres, sense envair les funcions de l’arxiprest.
Secretariat de Pastoral Bíblica
1. Fomentar tant com es pugui la formació dels ﬁdels…
1.1. Formació de persones que ajudin a llegir i estudiar els textos bíblics per viure’ls:
Cursos Bíblics d’Estiu 2005. A l’ediﬁci del Seminari Diocesà:
Del 4 al 9 de juliol. Escrits, Evangeli de Jn i tema de formació
permanent. A l’abril sortirà el programa.
1.2. Cursos bíblics per correspondència: Ac, Sl i carpetes de Mt.
Calendari: de l’octubre del 2004 a l’abril del 2005.
1.3. Altres activitats formatives:
1.3.1. Museu Bíblic: Inventari i trasllat (?) (tot el curs?).
1.3.2. Trobada amb la Paraula: On ho demanin. Arxiprestats de
Tarragona: 04: 30/11. 05: 28/2 i 7/6.
1.3.3. Viatges d’estudi a les Terres de la Bíblia. Agost (si es pot
fer).
1.3.4. Un programa setmanal de ràdio: els comentaris a les lectures del diumenge. La Delegació de Mitjans de Comunicació us ho pot proporcionar. Queda gravat a l’emissora
d’Internet, com altres intervencions i programes.
1.3.5. Divulgació dels documents de l’Església que parlen de la
lectura i l’estudi de la Bíblia.
1.3.6. Col·laboració en el Concurs Bíblic de Terrassa. Repartiment de premis al Col·legi La Salle de Tarragona, a ﬁnals
d’abril o al maig.
1.4. Material per facilitar la lectura proﬁtosa i l’estudi de la paraula
de Déu.
1.4.1. Exemplars de les diferents edicions de la BCI i cd-rom.
La BCI dins del programa Bible Works (en diverses llengües, entre les quals hi ha l’hebreu i el grec).
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1.4.2. Exemplars del NTI:
1.4.2.1. Edició normal. Edició trilingüe (grec, llatí, català). Edició en Braille. Edició il·lustrada. Edició en
lletra grossa.
1.4.2.2. Edició dels quatre evangelis en suport sonor (cassets i cd).
1.4.3. Sinopsi de Marc, Mateu i Lluc.
1.4.4. Carpetes Llegir la Bíblia en grup, de Mc, Ac, Lc, Ex i Mt (a la
impremta, Is).
1.4.5. Qui era i com vivia el poble de la Bíblia. Atles de la Bíblia. La vida
de cada dia en temps de Jesús.
1.4.6. Documents de l’Església:
1.4.6.1. Constitució dogmàtica sobre la revelació divina.
Concili Vaticà II.
1.4.6.2. La interpretació de la Bíblia en l’Església. Roma 1993.
1.4.6.3. El poble jueu i les seves Sagrades Escriptures en la Bíblia
cristiana. 2001.
1.4.7. Col·leccions de l’ABCat: Scripta Bíblica, Butlletí, Paràbola,
altres…
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secció informativa
CRÒNICA
del tradicional Concert de Santa Cecília a la Catedral
Set corals de la ciutat de Tarragona es van aplegar el passat 19 de novembre a la Catedral per oferir el tradicional Concert de Santa Cecília, en
el qual es van interpretar obres del repertori popular, clàssic i contemporani. Les agrupacions participants van ser les següents: Cor L’Àncora, Coral
Harmonia, Cor Gregal, Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral (que van
estrenar la Cançó de sol i serena, amb lletra de la Sra. Olga Xirinachs i música
de Mn. Miquel Barbarà), Coral Augusta, Cor Ciutat de Tarragona i Agrupació Coral Serrallo. El concert va ﬁnalitzar amb l’actuació conjunta de tots
els cors participants, que van interpretar l’Ave verum, de Mozart, i Muntanyes
del Canigó, de Nadal Puig.
Schola Cantorum i Orquestra dels Amics de la Catedral

CRÒNICA
referent a la celebració del Dia dels Sense Llar
El passat 21 de novembre es va celebrar el Dia dels Sense Llar, i la casa
d’acollida del transeünt de Càritas Diocesana de Tarragona va aproﬁtar
aquesta data de sensibilització per realitzar la Jornada de portes obertes,
amb la ﬁnalitat d’acollir totes les persones que vulguin conèixer de primera
mà com és i com funciona la casa, a més d’apropar la problemàtica social
dels sense llar a la societat. En aquesta activitat van participar-hi unes 100
persones, i vam poder comptar amb la visita del Sr. Arquebisbe.
La casa d’acollida del transeünt, amb les seves 24 places, estructura els
seus serveis en tres projectes diferents:
— El projecte d’assistència a les persones de pas respon a les necessitats bàsiques de les persones sense llar. L’objectiu és aconseguir una assistència de
qualitat i possibilitar de tres a sis dies de cobertura en l’allotjament, l’alimentació i la higiene personal.
— El projecte de mitja estada està adreçat a les persones que, per diferents
circumstàncies, es troben temporalment sense llar. Generalment s’hi acullen persones grans o amb alguna invalidesa. L’estada a la casa en aquest
projecte comprèn entre 1 i 6 mesos, ﬁns que l’usuari aconsegueix una plaça
en una residència, pis tutelat o algun altre recurs adequat a la seva situació.
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— Finalment, el Projecte Hèrcules treballa amb persones que fa poc temps
que es troben al carrer i estan motivats per a l’inici d’un procés de canvi,
amb un replantejament profund del seu projecte de vida. Per aconseguir
aquest objectiu es realitzen tallers d’autoestima, d’inserció laboral, de comunicació i actualitat, a més de sortides culturals i activitats esportives.
La casa d’acollida del transeünt compta amb un equip format per voluntaris i professionals voluntaris que donen cobertura a les activitats i tasques
necessàries per al correcte funcionament dels tres projectes que s’hi realitzen.
Departament de Comunicació i Sensibilització
Càritas Diocesana de Tarragona

CRÒNICA
referent a la III Jornada de Càritas de l’arxidiòcesi
Prop de 250 voluntaris en els diferents programes de Càritas a l’arxidiòcesi es van reunir el diumenge 28 de novembre a la Salle de Tarragona
per celebrar la III Jornada del Voluntariat de Càritas. Després de l’acollida,
la Sra. Carme Borbonès, directora de Càritas Diocesana, va plantejar els
objectius de la jornada i va donar pas a la Gna. Teresa Ros, responsable del
Programa d’Animació, Formació i Voluntariat, que va exposar la importància de la tasca que desenvolupen els voluntaris dins de Càritas.
A continuació, el Sr. Juan Antonio García Almonacid, company dels Serveis Generals de Càritas Espanyola, va parlar sobre antigues i noves pobreses.
Per entendre les diﬁcultats existents per subsistir, participar i ser, el ponent
va plantejar les línies amb les quals Càritas pot combatre les desigualtats en
la societat actual: mesures a favor del treball, protecció social, responsabilitat ciutadana i acompanyament de la immigració. Després va ser el torn dels
voluntaris mateixos, que van parlar sobre els seus reptes per al futur.
Seguidament del treball de reﬂexió va tenir lloc l’Eucaristia, presidida
pel Sr. Arquebisbe, i per acabar la jornada els voluntaris van gaudir d’un
dinar de germanor.
Departament de Comunicació i Sensibilització
Càritas Diocesana de Tarragona
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secció documental
Sant Pare
CARTA APOSTÒLICA
a l’episcopat, al clergat i als ﬁdels per a l’Any de l’Eucaristia
(octubre de 2004 - octubre de 2005)
MANE NOBISCUM, DOMINE

[La podeu consultar a Documents d’Església n. 840 (2004), p. 609, i a Ecclesia n. 3229
(2004), p. 23.]

MISSATGE
per a la celebració de la Jornada Mundial de la Pau. 1 de gener de 2005
NO ET DEIXIS VÈNCER PEL MAL;
AL CONTRARI, VENÇ EL MAL AMB EL BÉ

1. Al començament del nou any, dirigeixo un cop més la paraula als responsables
de les nacions i a tots els homes i dones de bona voluntat, que saben com n’és, de
necessari, construir la pau en el món. He elegit com a tema per a la Jornada Mundial de la Pau 2005 l’exhortació de sant Pau a la Carta als romans: «No et deixis
vèncer pel mal; al contrari, venç al mal amb el bé» (12,21). No se supera el mal
amb el mal. En efecte, qui obra així, en comptes de vèncer el mal, es deixa vèncer
pel mal.
La perspectiva indicada pel gran Apòstol subratlla una veritat de fons: la pau és
el resultat d’una batalla llarga i dura, que es guanya quan el bé derrota el mal. Davant el dramàtic panorama dels violents enfrontaments fratricides que es donen a
diverses parts del món, davant els patiments indicibles i injustícies que produeixen,
l’única opció realment constructiva és detestar el mal amb horror i adherir-se al bé
(cf. Rm 12,9), com suggereix també sant Pau.
La pau és un bé que es promou amb el bé: és un bé per a les persones, les famílies, les nacions de la terra i per a tota la humanitat; però és un bé que s’ha de
custodiar i fomentar mitjançant iniciatives i obres bones. Es comprèn així la gran
veritat d’una altra màxima de Pau: «No torneu a ningú mal per mal» (Rm 12,17).
L’única manera per sortir del cercle viciós del mal pel mal és seguir l’exhortació
de l’Apòstol: «No et deixis vèncer pel mal; al contrari, venç al mal amb el bé» (Rm
12,21).
El mal, el bé i l’amor
2. La humanitat ha tingut des dels seus orígens la tràgica experiència del mal i ha
procurat descobrir les seves arrels i explicar-ne les causes. El mal no és una força
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anònima que actua en el món per mecanismes deterministes i impersonals: el mal
passa per la llibertat humana. Precisament aquesta facultat, que distingeix l’home dels altres éssers vius de la terra, està sempre en el centre del drama del mal i
l’acompanya. El mal té sempre un rostre i un nom: el rostre i el nom dels homes i
dones que lliurement l’elegeixen. La sagrada Escriptura ensenya que en els començaments de la història, Adam i Eva es van rebel·lar contra Déu i Caín va matar el seu
germà Abel (cf. Gn 3-4). Van ser les primeres decisions equivocades, a les quals en
van seguir d’altres d’innombrables al llarg dels segles. Cadascuna d’elles comporta
una connotació moral essencial, que implica responsabilitats concretes per al subjecte que les pren i incideix en les relacions fonamentals de la persona amb Déu,
amb els altres i amb la creació.
En cercar els aspectes més profunds es descobreix que el mal, en deﬁnitiva,
és una fugida tràgica de les exigències de l’amor.1 El bé moral, al contrari, neix
de l’amor, es manifesta com a amor i s’orienta cap a l’amor. Això és molt clar per
al cristià, conscient que la participació en l’únic cos místic de Crist instaura una
relació particular no sols amb el Senyor, sinó també amb els germans. La lògica
de l’amor cristià, que a l’evangeli és com el cor palpitant del bé moral, portat a les
seves últimes conseqüències, arriba ﬁns a l’amor pels enemics: «Si el teu enemic té
fam, dóna-li menjar; si té set, dóna-li beure» (Rm 12,20).
La «gramàtica» de la llei moral universal
3. En contemplar la situació actual del món no es pot ignorar la impressionant proliferació de múltiples manifestacions socials i polítiques del mal: des del desordre
social ﬁns a l’anarquia i a la guerra, des de la injustícia ﬁns a la violència i la supressió de l’altre. Per orientar el propi camí enfront de l’atracció oposada del bé i del
mal, la família humana necessita urgentment tenir en compte el patrimoni comú
de valors morals rebuts com a do de Déu. Per això, a tots els qui estan decidits a vèncer el mal amb el bé sant Pau els invita a fomentar actituds nobles i desinteressades
de generositat i de pau (cf. Rm 12,17-21).
Ja fa deu anys, parlant a l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre la
tasca comuna al servei de la pau, vaig fer referència a la «gramàtica» de la llei moral
universal,2 recordada per l’Església en els seus nombrosos pronunciaments sobre
aquesta matèria. Aquesta llei uneix els homes entre si inspirant valors i principis
comuns, si bé en la diversitat de cultures, i és immutable: «Subsisteix sota el ﬂux de
les idees i dels costums i en sosté el progrés. […] Ni que un arribi a renegar dels
seus principis, no podrà destruir-la ni arrancar del cor de l’home. Sempre torna a
brotar en la vida dels individus i de les societats.»3
4. Aquesta gramàtica comuna de la llei moral exigeix un compromís constant i
responsable perquè es respecti i promogui la vida de les persones i els pobles. A
1

2

3

Sant Agustí aﬁrma pel que fa a aquest tema: «Dos amors han donat origen a dues ciutats: l’amor d’un
mateix ﬁns al menyspreu de Déu, la terrenal, i l’amor de Déu ﬁns al menyspreu d’un mateix, la celestial» (De civitate Dei, XIV, 28).
Cf. Discurs per al 50è aniversari de fundació de l’ONU (5 octubre 1995), 3: Insegnamenti, XVIII, 2
(1995), 732.
Catecisme de l’Església catòlica, n. 1958.
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la seva llum no es poden deixar de reprovar amb vigor els mals de caràcter social
i polític que aﬂigeixen el món, sobretot els provocats per brots de violència. En
aquest context, és impossible no pensar en l’estimat continent africà, on persisteixen conﬂictes que han provocat i continuen provocant milions de víctimes; hem
de recordar la perillosa situació de Palestina, la terra de Jesús, on no s’aconsegueix
assegurar —en la veritat i en la justícia— les vies de la comprensió mútua, truncades a causa d’un conﬂicte alimentat cada dia de manera preocupant per atemptats
i venjances; i què n’hem de dir, del tràgic fenomen de la violència terrorista que
sembla conduir el món sencer cap a un futur de por i angoixa! En ﬁ, també hem
de constatar amb amargor que el drama iraquià s’estén per desgràcia a situacions
d’incertesa i inseguretat per a tothom.
Per aconseguir el bé de la pau cal aﬁrmar amb convicció lúcida que la violència
és un mal inacceptable i que mai no soluciona els problemes. «La violència és una
mentida, perquè va contra la veritat de la nostra fe, la veritat de la nostra humanitat. La violència destrueix el que pretén defensar: la dignitat, la vida, la llibertat
de l’ésser humà.»4 Per tant, és indispensable promoure una gran obra educativa
de les consciències, que formi totes les persones en el bé, especialment les noves
generacions, obrint-les a l’horitzó de l’humanisme integral i solidari que l’Església
indica i desitja. D’acord amb això és possible donar vida a un ordre social, econòmic i polític que tingui en compte la dignitat, la llibertat i els drets fonamentals de
cada persona.
El bé de la pau i el bé comú
5. Per promoure la pau vencent el mal amb el bé cal tenir molt en compte el bé
comú5 i les seves conseqüències socials i polítiques. En efecte, quan es promou el
bé comú en totes les seves dimensions, es promou la pau. Que potser pot realitzarse plenament la persona prescindint de la seva naturalesa social, és a dir, del seu ser
«amb» i «per a» els altres? El bé comú li concerneix molt directament; concerneix
totes les formes en què es realitza el seu caràcter social: la família, els grups, les
associacions, les ciutats, les regions, els Estats, les comunitats de pobles i de nacions… D’alguna manera, tots estan implicats en el treball pel bé comú, en la recerca
constant del bé aliè com si fos el propi. Aquesta responsabilitat competeix particularment a l’autoritat política, a cadascuna en el seu nivell, perquè està cridada a
crear el conjunt de condicions socials que consenteixin i afavoreixin en els homes
i dones el seu desenvolupament integral.6
El bé comú exigeix, per tant, el respecte i la promoció de la persona i dels seus
drets fonamentals, així com el respecte i la promoció dels drets de les nacions en
una perspectiva universal. Com diu el concili Vaticà II: «De la interdependència
cada vegada més estreta i a poc a poc estesa a tot el món deriva que el bé comú
[…] avui té una dimensió cada vegada més universal i, en conseqüència, comporta
4
5

6

Homilia a Drogheda, Irlanda (29 setembre 1979), 9: AAS 71 (1979), 1081.
Segons una vasta accepció, per bé comú s’entén «el conjunt d’aquelles condicions de vida social que
permeten als grups i a cadascun dels seus membres aconseguir més plenament i fàcilment la seva
perfecció»: Conc. Ecum. Vat. II, Cons. past. Gaudium et spes, 26.
Cf. Joan XXIII, Enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961), 417.
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drets i obligacions que afecten tota la humanitat. Tot grup ha de tenir en compte
les necessitats i les legítimes aspiracions dels altres grups i àdhuc el bé comú de tota
la família humana».7 El bé de tota la humanitat, ﬁns i tot el de les futures generacions, exigeix una vertadera cooperació internacional, amb les aportacions de cada
nació.8
No obstant això, les concepcions clarament restrictives de la realitat humana
transformen el bé comú en un simple benestar socioeconòmic, mancat de qualsevol referència transcendent i buit de la seva més profunda raó de ser. El bé comú,
en canvi, té també una dimensió transcendent, perquè Déu és el ﬁ últim de les
seves criatures.9 A més a més, els cristians saben que Jesús ha il·luminat plenament
la realització del veritable bé comú de la humanitat, la qual camina cap a Crist, en
qui culmina la història: gràcies a ell, a través d’ell i per ell, tota realitat humana pot
arribar al seu perfeccionament ple en Déu.
El bé de la pau i l’ús dels béns de la terra
6. Atès que el bé de la pau està unit estretament al desenvolupament de tots els pobles, és indispensable tenir en compte les implicacions ètiques de l’ús dels béns de
la terra. El concili Vaticà II ha recordat que «Déu ha destinat a l’ús de tots els homes
i pobles la terra amb tot el que conté, i així els béns creats han d’arribar a tothom
de forma equitativa, conduïda per la justícia i acompanyada per la caritat».10
La pertinença a la família humana atorga a cada persona una mena de ciutadania mundial, i la fa titular de drets i obligacions, atès que els homes estan units per
un origen i destí suprem comuns. Només cal que un nen sigui concebut perquè
tingui drets i mereixi atenció, i que algú hagi de proveir aquestes necessitats. La
condemna del racisme, la tutela de les minories, l’assistència als pròfugs i refugiats,
la mobilització de la solidaritat internacional per a tots els necessitats, no són sinó
aplicacions coherents del principi de la ciutadania mundial.
7. El bé de la pau s’ha de considerar avui en estreta relació amb els nous béns provinents del coneixement cientíﬁc i del progrés tecnològic. També aquests, aplicant
el principi del destí universal dels béns de la terra, s’han de posar al servei de les
necessitats primeres de l’home. Amb iniciatives apropiades d’àmbit internacional
es pot realitzar el principi del destí universal dels béns, assegurant a tothom —individus i nacions— les condicions bàsiques per participar en el desenvolupament.
Això és possible si es prescindeix de les barreres i els monopolis que deixen al
marge tants pobles.11
A més, es garantirà millor el bé de la pau si la comunitat internacional es fa càrrec, amb més sentit de responsabilitat, dels anomenats comunament béns públics.
Es tracta d’aquells béns dels quals tots els ciutadans gaudeixen automàticament,
ﬁns i tot sense haver-ne fet una opció precisa. És el que passa, per exemple, en l’àm7
8
9
10
11

Cons. past. Gaudium et spes, 26.
Cf. Joan XXIII, Enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961), 421.
Cf. Enc. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991), 844.
Cons. past. Gaudium et spes, 69.
Cf. Enc. Centesimus annus, 35: AAS 80 (1988), 837.

621

bit nacional, amb béns com el sistema judicial, la defensa i la xarxa de carreteres o
ferrocarrils. En el món d’avui, tan afectat pel fenomen de la globalització, són cada
cop més nombrosos els béns públics que tenen un caràcter global i, conseqüentment, augmenten també dia a dia els interessos comuns. Només cal pensar en la
lluita contra la pobresa, en la recerca de la pau i la seguretat, en la preocupació
pels canvis climàtics, en el control de la difusió de les malalties… La comunitat
internacional ha de respondre a aquests interessos amb un xarxa cada vegada més
àmplia d’acords jurídics que reglamentin l’ús dels béns públics, inspirant-se en els
principis universals de l’equitat i la solidaritat.
8. El principi del destí universal dels béns permet, a més, afrontar adequadament el
desaﬁament de la pobresa, sobretot tenint en compte les condicions de misèria en
què viuen encara més de mil milions d’éssers humans. La comunitat internacional
s’ha posat com a objectiu prioritari, a començaments del nou mil·lenni, reduir a la
meitat el nombre d’aquestes persones abans d’acabar l’any 2015. L’Església dóna
suport i anima aquest compromís i invita els creients en Crist a manifestar, de manera concreta i en tots els àmbits, un amor preferencial pels pobres.12
El drama de la pobresa està en estreta connexió amb el problema del deute extern dels països pobres. Malgrat els èxits signiﬁcatius aconseguits ﬁns ara, la qüestió
no ha trobat encara una solució adequada. Han passat quinze anys des que vaig
cridar l’atenció de l’opinió pública sobre el fet que el deute extern dels països
pobres està «connectat a un gran nombre d’altres temes, com el de les inversions a
l’estranger, el treball equitatiu de les principals institucions internacionals, el preu
de les primeres matèries, etc.».13 Les recents mesures per reduir els deutes, que han
tingut més en compte les exigències dels pobres, han millorat sens dubte la qualitat
del creixement econòmic. No obstant això, per una sèrie de factors, aquest creixement resulta encara insuﬁcient quantitativament, especialment per aconseguir els
objectius proposats a l’inici del mil·lenni. Els països pobres es troben encara en un
cercle viciós: les rendes baixes i el creixement lent limiten l’estalvi i, al seu torn, les
reduïdes inversions i l’ús ineﬁcaç de l’estalvi no n’afavoreixen el creixement.
9. Com va aﬁrmar el papa Pau VI, i com jo mateix he recordat, l’únic remei veritablement eﬁcaç per permetre als Estats afrontar la dramàtica qüestió de la pobresa
és dotar-los dels recursos necessaris mitjançant ﬁnançaments externs —públics i
privats—, atorgats en condicions accessibles, en el marc de les relacions comercials
internacionals, regulats de manera equitativa.14 És, doncs, necessària una mobilització moral i econòmica que respecti, d’una banda, els acords presos en favor
dels països pobres, i de l’altra que estigui disposada també a revisar aquests acords
quan l’experiència demostri que són massa onerosos per a certs països. En aquesta
perspectiva, és desitjable i necessari donar un nou impuls a l’ajuda pública per
al desplegament, i, no obstant les diﬁcultats que puguin presentar-se, estudiar les
12
13

14

Cf. Enc. Sollicitudo rei socialis, 42: AAS 80 (1988), 572.
Discurs als participants en la Setmana d’Estudis organitzada per l’Acadèmia Pontifícia de les Ciències
(27 octubre 1989), 6: Insegnamenti XII/2 (1989), 1050.
Cf. Pau VI, Enc. Populorum progressio, 56-61: AAS 59 (1967), 285-287; Joan Pau II, Enc. Sollicitudo rei
socialis, 33-34: AAS 80 (1988) 557-560.
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propostes de noves formes de ﬁnançament per al desplegament.15 Alguns governs
estan considerant atentament mesures esperançadores en aquest sentit, iniciatives
signiﬁcatives que s’han de portar endavant de manera multilateral i respectant el
principi de subsidiarietat. És necessari també controlar que la gestió dels recursos
econòmics destinats al desenvolupament dels països pobres segueixi criteris escrupolosos de bona administració, tant per part dels donants com dels destinataris.
L’Església encoratja aquests esforços i els ofereix la seva contribució. Només cal citar, per exemple, la valuosa aportació que donen les nombroses agències catòliques
d’ajuda i de desenvolupament.
10. En ﬁnalitzar el Gran Jubileu de l’any 2000, a la carta apostòlica Novo millennio ineunte vaig assenyalar la urgència d’una nova imaginació de la caritat16 per difondre
en el món l’evangeli de l’esperança. Això es fa evident sobretot quan s’aborden la
gran quantitat de problemes —i delicats— que obstaculitzen el desenvolupament
del continent africà: penseu en els nombrosos conﬂictes armats, en les malalties
pandèmiques, més perilloses encara per les condicions de misèria, en la inestabilitat política unida a una inseguretat social difusa. Són realitats dramàtiques que
reclamen un camí radicalment nou per a l’Àfrica: cal donar vida a noves formes
de solidaritat —bilaterals i multilaterals—, amb més compromís per part de tots i
prenent consciència plena que el bé dels pobles africans representa una condició
indispensable per aconseguir el bé comú universal.
Cal desitjar que els pobles africans assumeixin com a protagonistes la seva sort
i el seu desenvolupament cultural, civil, social i econòmic; que l’Àfrica deixi de ser
només objecte d’assistència per ser subjecte responsable d’una manera de compartir real i productiva. Per aconseguir aquests objectius és necessària una nova cultura
política, especialment en l’àmbit de la cooperació internacional. Voldria recordar
un cop més que l’incompliment de les reiterades promeses relatives a l’ajuda pública per al desplegament i la qüestió oberta encara de la pesada càrrega del deute
internacional dels països africans i la carència d’una consideració especial vers ells
en les relacions comercials internacionals, són greus obstacles per a la pau, i per
tant han de ser afrontats i superats amb urgència. Per aconseguir la pau en el món
és determinant i decisiu, avui més que mai, prendre consciència de la interdependència entre països rics i països pobres, per la qual cosa «el desenvolupament o es
converteix en un fet comú arreu del món o pateix un procés de retrocés ﬁns i tot a
les zones marcades per un progrés constant».17
Universalitat del mal i esperança cristiana
11. Davant tants drames com aﬂigeixen el món, els cristians confessen amb humil
conﬁança que només Déu dóna a l’home i als pobles la possibilitat de superar el
mal per aconseguir el bé. Amb la seva mort i resurrecció, Crist ens ha redimit i
rescatat pagant «un preu molt alt» (cf. 1Co 6,20; 7,23), obtenint la salvació per a
tothom. Per tant, amb la seva ajuda tothom pot vèncer el mal amb el bé.
15

16
17

Cf. Missatge al President del Consell Pontiﬁci Justícia i Pau: L’Osservatore Romano, ed. setmanal en
llengua espanyola (16 juliol 2004), p. 3.
Cf. n. 50: AAS 93 (2001), 303.
Enc. Sollicitudo rei socialis, 17: AAS 80 (1988), 532.
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Amb la certesa que el mal no prevaldrà, el cristià conrea una esperança indòmita que l’ajuda a promoure la justícia i la pau. Malgrat els pecats personals i socials
que condicionen l’actuació humana, l’esperança dóna sempre nou impuls al compromís per la justícia i la pau, junt amb una ferma conﬁança en la possibilitat de
construir un món millor.
Si bé és cert que existeix i actua en el món el «misteri de la impietat» (2 Te
2,7), no hem d’oblidar que l’home redimit té energies suﬁcients per afrontar-lo.
Creat a imatge de Déu i redimit per Crist, que «s’ha unit, d’alguna manera, amb
cada home»,18 pot cooperar activament perquè triomﬁ el bé. L’acció de l’«esperit
del Senyor omple la terra» (Sv 1,7). Els cristians, especialment els ﬁdels laics, «no
amagaran dins l’ànima aquesta esperança, ans per la conversió incessant i en lluita
“contra els qui dominen aquest món de tenebres, contra els esperits malignes” (Ef
6,12), també l’expressaran per mitjà de les estructures de la vida secular».19
12. Cap home ni cap dona de bona voluntat pot eximir-se de l’esforç en la lluita
per vèncer el mal amb el bé. És una lluita que es combat eﬁcaçment només amb
les armes de l’amor. Quan el bé venç el mal, regna l’amor, i on regna l’amor regna
la pau. És l’ensenyament de l’evangeli, recordat pel concili Vaticà II: «La llei bàsica
de la perfecció humana, i per tant, de la transformació del món, és el manament
nou de l’amor.»20
Això també és veritat en l’àmbit social i polític. Pel que fa a això, el papa Lleó
XIII va escriure que els qui tenen l’obligació de proveir per al bé de la pau en les
relacions entre els pobles, han d’alimentar en si mateixos i infondre en els altres
«la caritat, senyora i reina de totes les virtuts».21 Els cristians han de ser testimonis
convençuts d’aquesta veritat; han de saber mostrar amb la seva vida que l’amor és
l’única força capaç de portar a la perfecció personal i social l’únic dinamisme possible per fer avançar la història cap al bé i la pau.
En aquest any dedicat a l’Eucaristia, els ﬁlls de l’Església han de trobar en el
sagrament suprem de l’Amor la font de tota comunió: comunió amb Jesús Redemptor i, en ell, amb tot ésser humà. En virtut de la mort i resurrecció de Crist,
sacramentalment presents en cada celebració eucarística, som rescatats del mal i
capacitats per fer el bé. Gràcies a la vida nova que ell ens ha donat, podem reconèixer-nos com a germans, per sobre de qualsevol diferència de llengua, nacionalitat
o cultura. En una paraula, per la participació en el mateix Pa i el mateix Calze,
podem sentir-nos «família de Déu» i al mateix temps contribuir de manera concreta i eﬁcaç a l’ediﬁcació d’un món fundat en els valors de la justícia, la llibertat i la
pau.
Vaticà, 8 de desembre de 2004

18
19
20
21

Conc. Ecum. Vat. II, Cons. past. Gaudium et spes, 22.
Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 35.
Cons. past. Gaudium et spes, 38.
Enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892), 143; cf. Benet XV, Enc. Pacem Dei: AAS 12 (1920),
215.
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