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secció oficial
Senyor Arquebisbe
Decret
de 19 de maig de 2009 pel qual es nomena Mn. Joan Roig Montserrat canonge honorari del Capítol de la Catedral Basílica de Tarragona
En consideració a la qualificada aportació amb què Mn. Joan Roig
Montserrat, rector de les parròquies de Sant Vicenç Diaca i Màrtir d’Albarca, Santa Maria Assumpta de Capafonts, Santa Maria la Major de Prades, Sant Jaume Apòstol d’Ulldemolins i la Transfiguració del Senyor de
Vilanova de Prades, ha contribuït en la celebració de l’Any Jubilar de Sant
Fructuós, bisbe, i els seus diaques sant Auguri i sant Eulogi com a autor de la
lletra de l’oratori Pau i Fructuós, presentat en triple estrena a Valls, a Reus i,
la vigília del dia de la clausura de l’Any Jubilar, a la Catedral de Tarragona,
Pel present decret nomeno Mn. Joan Roig Montserrat canonge honorari del Capítol de la Catedral Basílica de Tarragona, Metropolitana i
Primada de les Espanyes.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Davant meu,
Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

Decret
de 23 de juny de 2009, pel qual s’aprova el Pressupost de l’acció pastoral de
l’arxidiòcesi de Tarragona corresponent a l’any 2009
Obtingut el consentiment preceptiu del Consell Diocesà per als Assumptes
Econòmics,
Amb l’informe favorable de l’Ecònom diocesà i el vistiplau del Consell Episcopal,
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Pel present decret aprovo el Pressupost de l’acció pastoral de l’arxidiòcesi de Tarragona corresponent a l’exercici de 2009.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Davant meu,
Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

ALS QUATRE VENTS
240. Pregueu a l’amo dels sembrats…
3 de maig de 2009

A prop de Tarragona hi ha un turonet anomenat popularment el Llorito.
És un indret on s’alça un santuari dedicat a la Mare de Déu sota l’advocació
de Loreto. Entrant a l’església, a mà dreta, a prop del presbiteri, hi ha un
quadre que representa un prevere ja gran, de posat decidit i mirada dolça
i neta. És el retrat de sant Annibale Maria Di Francia, un prevere sicilià
d’intuïcions genials, tant que el papa Pau VI va recollir el seu carisma i va
instituir l’any 1964 la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions.
El P. Annibale era, a més d’un sant, un bon poeta i encara més bon periodista. La seva revista Dio e il prossimo, per exemple, va arribar a assolir una
difusió de 800.000 exemplars mensuals gràcies a la força dels seus escrits.
Però, a banda de la ploma, el sant sicilià tenia dues prioritats: atendre els
més pobres i marginats i pregar per les vocacions.
Fa més de cent anys que el P. Annibale era plenament conscient que
s’acostaven temps en què els Seminaris restarien buits davant el poc atractiu social del presbiterat entès com una professió. Per al canonge sicilià el
sacerdoci era un compromís de fe, un servei a Déu i al proïsme i de manera
molt particular als pobres, als indefensos i als marginats. Amb aquest objectiu, a les regles de les congregacions que va fundar hi va afegir un quart vot
als tradicionals de pobresa, obediència i castedat: la pregària per les vocacions, l’anomenat popularment a Itàlia rogate (d’aquí el nom de Rogacionistes que porta la branca masculina de les seves congregacions), expressió
que deriva del manament de Crist: «Pregueu [rogate, en llatí] a l’amo dels
sembrats que hi enviï més segadors» (Mt 9,38 i Lc 10,2).
En certa manera, tots som —o hauríem de ser— rogacionistes. La pregària vocacional, segons el P. Annibale, no s’ha d’entendre exclusivament en
el sentit de pregar perquè hi hagi més preveres, tot i ser molt important
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aquest aspecte. També hem de pregar per la família, el primer i millor seminari, la qual és objecte en els nostres dies de constants atacs. En aquest
sentit s’ha d’entendre també l’afany del bon canonge sicilià per implantar
una veritable educació cristiana capaç de formar homes i dones de fe ferma
i ben fonamentada i dotats d’un bon nivell cultural i capacitats professionalment. Pietat, cultura i treball van de la mà en el pensament del P. Annibale.
Sobre aquestes bases, la institució familiar és més sòlida i pot esdevenir
bressol de vocacions.
El manament evangèlic «Pregueu a l’amo dels sembrats que hi enviï més
segadors» ens mou a resar per tal que hi hagi bons i sants preveres, però
també a treballar per tal que es donin les circumstàncies adequades per a
un floriment vocacional. Hem d’impregnar la nostra vida d’una referència real i viva a Déu. En aquest sentit us recomano vivament que llegiu el
missatge del papa Benet XVI per a aquesta Jornada Mundial de Pregària
per les Vocacions. El podeu trobar al web de l’Arquebisbat: www.arquebisbattarragona.cat. Una genuïna orientació envers Déu està en la forma com
acarem la nostra vida de cada dia, en la forma autèntica i honrada amb què
ens lliurem a les nostres tasques.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

241. La fidelitat és possible
10 de maig de 2009

Quan un sacerdot celebra un matrimoni, sap que assisteix el casament
—com Jesús a Canà—, ja que els contraents, un home i una dona, són els
veritables ministres del sagrament.
Jesús, a petició de la seva mare, es va assegurar que als esposos no els faltés el vi sense el qual la festa hauria quedat deslluïda. De manera semblant,
els sacerdots, i també els bisbes en aquestes ocasions, el que fem és assegurar que el matrimoni culmini bé, davant Déu, davant la societat i també
entre ells mateixos. Que no falti el bon vi de la disposició que ha de presidir
els enllaços: la voluntat, lliurement assumida, d’estimar-se l’un a l’altre en la
salut i en la malaltia per sempre i en qualsevol circumstància de la vida.
Nosaltres no aixequem acta, com si fóssim notaris, que aquells dos contraents s’estimen en aquell moment, la qual cosa és evident, sinó que beneïm un projecte en comú que va començar amb el festeig, però que des del
moment del «sí, ho vull!» fa un salt de qualitat: el compromís. Sé molt bé
que aquesta paraula espanta. També espanta als religiosos quan arriba el
moment de donar el pas del seu lliurament al Senyor. Per aquest motiu hi
ha un temps de postulació, com en el matrimoni hi ha un temps de festeig.
Però cal dir una cosa que està demostrada per l’experiència de moltes per325

sones al llarg dels segles: el compromís d’amor definitiu és possible. Certament no és això el que suggereixen els serials televisius ni, per desgràcia, les
circumstàncies de moltes parelles que coneixem en les quals s’al·lega que
«es va acabar l’amor», com quan a un cotxe se li acaba la gasolina.
Veure així les coses és equivocat. El matrimoni no és fruit de la inèrcia,
no es mou per una empenta inicial d’enamorament, sinó que cada dia s’alimenta de petits serveis mutus que procedeixen d’una comprensió adequada del lliurament: buscar l’un la felicitat de l’altre.
El Catecisme de l’Església catòlica (n. 1648) reconeix que «pot semblar difícil, fins i tot impossible, lligar-se per a tota la vida a un ésser humà», però
recorda que aquest amor és imatge del que Déu ens té, que és irrevocable.
«Impossible?» —argumentava Joan Pau II—, i venia a dir: «Per a qui? ¿Per
als qui només confien en les seves forces o per als qui s’acosten als sagraments i posen la seva vida en comú cada dia en mans de Déu?»
En un ambient en el qual volen establir-se diferents «models de família»,
en el qual se separa la unió conjugal de la procreació i en el qual s’abandonen els recursos espirituals, el matrimoni entra en crisi irreparablement.
No és que calgui tornar a formes antigues. El que cal fer és que les formes
modernes de convivència tinguin clars els valors i les prioritats. Que sàpiguen reconèixer la fidelitat, la indissolubilitat, el lliurament, la generositat
i que demanin la benedicció de Déu sobre ells i sobre els fills que seran «el
seu goig i la seva corona».
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

242. Ombres en la vida matrimonial
17 de maig de 2009

Al llarg de força setmanes, i alternant-ho amb altres temes d’actualitat,
he anat tractant dels punts del Compendi del Catecisme de l’Església catòlica que
es refereixen al matrimoni. En aquest «sagrament gran», com li diu sant
Pau, hi ha una gràcia i uns efectes meravellosos, però no se’ns amaga que,
per la duresa del cor i pel pecat, les ombres també es poden fer presents en
la vida matrimonial. Com que el Compendi en parla i com que no poques
vegades hi ha malentesos sobre aquestes situacions difícils, voldria referirm’hi, encara que sigui breument.
D’una banda l’Església admet la separació física dels esposos quan la
cohabitació, per motius greus, es fa pràcticament impossible. Sempre cal
buscar la reconciliació i és necessari cercar totes les possibles solucions,
però en alguns casos pot ser veritablement difícil. Els separats, mentre viu
l’altre cònjuge, no són lliures de contraure una nova unió.
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Una altra cosa és el divorci, que s’oposa a la indissolubilitat del matrimoni. Sembla que ha quedat clar que facilitar el divorci —en ocasions amb
motius que demanen, més que trencar el matrimoni, buscar amb humilitat
la reconciliació— ha estat la porta a una vertadera plaga. El nombre esfereïdor dels matrimonis trencats en són la prova.
Tot això no s’ha de confondre amb el que es coneix tècnicament com
la nul·litat, això és, la declaració per part de l’autoritat eclesiàstica, amb un
procés ben instruït, que el matrimoni és nul, és a dir, que mai no va existir.
No és admissible pensar que això es concedeix més fàcilment a algunes
persones perquè són famoses o perquè tenen més diners: tot catòlic casat té
dret que s’examini si el seu matrimoni és nul en el cas que n’hi hagi indicis
seriosos, i la justícia l’empara també en cas que tingui una situació econòmica difícil.
Més complicada és la situació d’aquells catòlics divorciats que s’han tornat a casar civilment. Les paraules de Jesús que recull sant Mateu a l’evangeli són molt clares: el divorciat o divorciada que es casa amb un altre viu
en una situació irregular, en contra del pla de Déu. Com no pot ser d’altra
manera, l’Església mostra una sol·licitud atenta amb aquestes persones, fills
de Déu i de l’Església que, recordem-ho, no estan excomunicats, com tantes
vegades es diu erròniament. Aquestes persones formen part de l’Església i
per tant són convidades a la pregària, a la vida de fe, a les obres de caritat, a
l’educació cristiana dels fills...
És cert que es troben en una situació irregular que objectivament va
contra la llei de Déu i que això els impedeix accedir al sagrament de la penitència i a la comunió eucarística mentre romanguin en la situació irregular
davant l’Església, però no han perdut la comunió eclesial. Tinc ben clar que
aquestes situacions són difícils i dramàtiques i que, a vegades s’hi arriba sense culpa; per això és Déu, Pare de misericòrdia, qui en última instància ens
jutjarà a tots. Aquests fills de l’Església són uns dels principals destinataris
de les meves pregàries.
Demanem tots per la santedat del matrimoni i dels esposos; que amb
humilitat i amb un amor autèntic busquem sempre el bé de les famílies.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

243. Noves tecnologies, noves relacions
24 de maig de 2009

El 7 de maig de 1967, d’acord amb el que establia el n. 18 del Decret sobre els mitjans de comunicació social Inter mirifica aprovat pel concili Vaticà
II el desembre de 1963, es va celebrar la I Jornada Mundial sobre aquesta
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matèria. D’aleshores ençà s’han anat succeint les diferents campanyes anuals amb l’intent de sensibilitzar i mobilitzar els cristians en la seva responsabilitat davant uns mitjans que tenen una influència tan gran en tota la societat humana. Un any més, per quaranta-dosena vegada, ens en fem ressò en
aquest diumenge abans de la Pentecosta, festa de l’Ascensió del Senyor.
Com és habitual en aquesta i en altres jornades similars, ha estat el papa
Benet XVI l’encarregat d’indicar quin havia de ser el punt central de la
campanya: «Noves tecnologies, noves relacions. Promoure una cultura de
respecte, de diàleg i d’amistat.» El Sant Pare ens recorda que «els qui s’ocupen del sector de la producció i difusió de continguts dels nous mitjans,
han de comprometre’s a respectar la dignitat i el valor de la persona humana. Si les noves tecnologies han de servir per al bé dels individus i de la
societat, els qui les utilitzen han d’evitar compartir paraules i imatges degradants per a l’ésser humà, i excloure, per tant, tot allò que alimenta l’odi
i la intolerància, envileix la bellesa i la intimitat de la sexualitat humana, o
explota els febles i indefensos.»
Les noves tecnologies han obert també camins per al diàleg entre persones de diversos països, cultures i religions. El nou espai digital, anomenat
ciberespai, permet trobar-se i conèixer els valors i tradicions d’altres. Això
no obstant, perquè aquestes trobades donin fruit, es requereixen formes
honestes i correctes d’expressió, a més d’una escolta atenta i respectuosa.
Com diu el Papa, «el diàleg ha d’estar basat en una recerca sincera i recíproca de la veritat, per a potenciar el desenvolupament en la comprensió
i la tolerància. La vida no és una simple successió de fets i experiències; és
més aviat la recerca de la veritat, del bé, de la bellesa.»
I per ajudar en aquesta recerca, tant a la nostra arxidiòcesi com a la
Conferència Episcopal Tarraconense estem potenciant les publicacions, els
espais radiofònics i televisius i els nostres webs, que us recomano de visitar
perquè voldríem que fossin uns espais de referència. No oblideu aquestes
dues adreces: http://www.arquebisbattarragona.cat i http://www.tarraconense.cat/
En un clima d’optimisme humà i sobrenatural, sense ignorar les dificultats, tots podem col·laborar a través dels mitjans de comunicació —cadascú
segons les seves possibilitats— a difondre la bona doctrina, ara concretament donant suport a la tasca que fa el sant pare Benet XVI perquè moltes persones puguin beneficiar-se de les catequesis que tan incansablement
desenvolupa.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
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244. Pentecosta

31 de maig de 2009

És tradicional parlar a casa nostra de les dues Pasqües, la florida i la granada. La primera és la de Resurrecció, en l’època primaveral, i la segona,
cinquanta dies més tard, amb el fruits ja més a la vora de la maduresa, és la
de Pentecosta; d’aquí els noms de florida i granada.
El dia de Pentecosta celebrem que la Pasqua del Crist és completada
amb l’efusió de l’Esperit Sant, que és manifestat, donat i comunicat com a
Persona divina: de la seva plenitud, el Crist, el Senyor, vessa profusament
l’Esperit. Per tant, aquest dia es revela plenament la Santíssima Trinitat i el
Regne anunciat pel Crist s’obre als qui creuen en ell. Amb la seva vinguda
—i ve sempre— l’Esperit Sant fa entrar el món «als darrers temps», el temps
de l’Església, el Regne ja heretat però encara no consumat.
Essent això tan transcendental, l’Esperit Sant continua sent per a molts
cristians un veritable desconegut; el «gran desconegut» com es diu a vegades. I, en canvi, és ell qui ens dóna tota la força per actuar cristianament.
Amb aquesta força de l’Esperit Sant els fills de Déu poden donar fruit, i
«els fruits de l’Esperit són: amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat,
fidelitat, dolcesa i domini d’un mateix» (Ga 5,22-23). L’Esperit és la nostra
Vida; com més renunciem a nosaltres mateixos, més ens comportarem també segons l’Esperit.
Però és que, a més, l’Esperit Sant «edifica» l’Església. La missió del Crist
i de l’Esperit Sant es compleix en l’Església, cos del Crist i temple de l’Esperit Sant. Aquesta missió conjunta associa des d’ara els fidels del Crist a
la seva comunió amb el Pare en l’Esperit Sant: l’Esperit prepara els homes;
els prevé amb la gràcia, per atreure’ls cap al Crist; els manifesta el Senyor
ressuscitat, els recorda la seva paraula i els obre l’esperit perquè entenguin
la seva mort i la seva resurrecció, els fa present el misteri del Crist d’una manera eminent en l’eucaristia, a fi de reconciliar-los, de posar-los en comunió
amb Déu i de fer-los donar molt de fruit. Així la missió de l’Església no
s’afegeix a la del Crist i de l’Esperit Sant, sinó que n’és el sagrament: amb
tot el seu ésser i en tots els seus membres l’Església és enviada a anunciar i
a donar testimoni, a actualitzar i a difondre el misteri de la comunió de la
Santíssima Trinitat.
Demanem al Sant Esperit que treballi en tots els cristians perquè arribem a ser imatges de la Trinitat: que ens faci molt espirituals i, alhora, molt
arrelats al món per santificar-lo i portar-lo a Déu, sembrant sempre pau i
alegria per tota la terra.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
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Activitats del Sr. Arquebisbe
del mes de maig de 2009
De divendres 1 a dissabte 2
Fa exercicis espirituals.
Diumenge 3
Fa la visita pastoral a l’església parroquial de Sant Roc de l’Argilaga i a la
de Santa Maria de la Secuita, on celebra la missa estacional i administra
el sagrament de la confirmació a quatre joves en cada una, i a més fa la
primera comunió un infant.
A la tarda, a Alcover, participa en les festes desenals amb motiu de la Coronació de la Mare de Déu del Remei, així com a la baixada de la imatge
des de la seva ermita fins a l’església parroquial, on presideix la solemne
eucaristia.
Dilluns 4
Rep visites.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del Consell Episcopal.
Al santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus, participa en
l’acte de lliurament de la Copa d’Europa de Hockey a la Mare de Déu de
Misericòrdia per part del Reus Deportiu.
Dimarts 5
Al santuari de la Mare de Déu de Loreto de Tarragona, presideix l’assemblea plenària de la Conferència Episcopal Tarraconense.
Al Palau Bofarull de Reus, participa en l’acte de presentació del llibre de
Mn. Antonio Martínez Subías La Platería y su Real Colegio.
Dimecres 6
Al santuari de la Mare de Déu de Loreto de Tarragona, continua l’assemblea plenària de la Conferència Episcopal Tarraconense.
A la tarda, a l’església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls, presideix
la missa exequial per Mn. Josep Amenós.
Dijous 7
Rep visites.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del patronat de la Fundació Casa Sant Josep.
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Divendres 8
Rep visites.
Dissabte 9
A Siurana, celebra l’eucaristia en ocasió del Jubileu anual. A la tarda,
presideix la processó eucarística i la benedicció dels quatre termes.
A l’església parroquial de Santa Maria d’Alcover, celebra l’eucaristia i
confereix el sagrament de la confirmació a un grup de joves.
Participa en el sopar benèfic del Telèfon de l’Amistat que organitza l’associació d’Amics de Loreto.
Diumenge 10
A l’església parroquial de Sant Martí d’Altafulla, celebra la missa estacional de la visita pastoral i administra el sagrament de la confirmació a un
grup de joves.
A continuació, a l’església de Santa Maria del barri marítim d’Altafulla,
celebra també l’eucaristia de la visita pastoral.
A la tarda, a Calafell, participa en l’Aplec del Baix Penedès i presideix
l’eucaristia.
Dilluns 11
Al llarg de tot el dia realitza la visita pastoral a la Parròquia de Santa Margarida de la Riera de Gaià, durant la qual visita les escoles, l’Ajuntament,
diversos malalts, l’església i locals parroquials, i manté reunions amb diversos grups parroquials i institucions locals.
Dimarts 12
Rep visites.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del Consell Episcopal.
A la tarda, a la casa dels Concilis, assisteix a la conferència pronunciada
pel Sr. Francesc Escobar, president de Justícia i Pau a Tarragona, i organitzada per l’Acció Catòlica amb motiu de la seva jornada de formació.
Dimecres 13
Rep visites.
Visita i comparteix el dinar amb la Comunitat de Filles de la Caritat del
menjador de l’Anunciació de Reus.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del Consell Diocesà d’Economia i del grup cultural.
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Dijous 14
A l’església parroquial de Sant Francesc d’Assís de Tarragona, celebra
l’eucaristia i confereix el sagrament de la confirmació a un grup de joves.
Divendres 15
A la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, concelebra la solemne eucaristia amb motiu dels 25 anys de Vida Creixent a Catalunya.
A l’església parroquial de Sant Salvador del Vendrell, celebra l’eucaristia
i confereix el sagrament de la confirmació a un grup de joves.
Dissabte 16
A l’església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls, presideix l’eucaristia i participa en la jornada de Tarragona Missionera, organitzada per la
Delegació diocesana de missions, amb familiars dels missioners de l’arxidiòcesi de Tarragona.
A la tarda, a la sala Santiago Costa de la Diputació de Tarragona, participa en l’acte d’inauguració del Congrés d’Associacions del Camí de Sant
Jaume.
A l’església parroquial de Santa Margarida de la Riera de Gaià, celebra
la missa estacional de la visita pastoral i confereix el sagrament de la
confirmació. Posteriorment participa en el sopar popular organitzat per
l’Ajuntament amb motiu de les festes de Sant Isidre.
Diumenge 17
Al monestir de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, presideix l’eucaristia de la trobada Queda’09 de joves de l’arquebisbat i fa l’enviament
missioner de quatre joves a l’estada, el mes d’agost, a la República Democràtica del Congo.
A l’església parroquial de Santa Maria de la Pobla de Montornès, celebra
l’eucaristia estacional de la visita pastoral.
A la tarda, a Arbeca, participa en l’aplec arxiprestal de l’Urgell-Garrigues i presideix l’eucaristia.
Dilluns 18
A la casa diocesana d’exercicis de la Selva del Camp, presideix la reunió
de formació permanent del clergat.
A la tarda, a la Riera de Gaià, continua la visita pastoral a la Parròquia de
Santa Margarida.
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Dimarts 19
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del Consell Episcopal.
Rep visites.
Dimecres 20
A la casa de l’Arquebisbat, presideix l’acte de signatura del conveni de
col·laboració entre l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i l’Ajuntament de Torredembarra per a la digitalització dels arxius parroquials.
A Barcelona, es reuneix amb els delegats d’ensenyament de les diòcesis
amb seu a Catalunya.
Al vespre, a Barcelona, al Seminari Major Interdiocesà, es reuneix amb
els superiors i seminaristes.
Dijous 21
Rep visites.
A l’església parroquial de Sant Pere Apòstol de Montbrió del Camp, celebra l’eucaristia i confereix el sagrament de la confirmació a un grup
de joves.
Divendres 22
Rep visites.
A l’església parroquial de la Santíssima Trinitat de Tarragona, celebra l’eucaristia i confereix el sagrament de la confirmació a un grup de joves.
Al claustre de la Catedral, assisteix a la representació In cœmeterio, organitzada per l’Associació Cultural Sant Fructuós.
Dissabte 23
A Aitona (Lleida), visita les comunitats de Carmelites Missioneres Teresianes i els llocs on va néixer i viure el beat Francesc Palau.
Al vespre, al local de l’Associació Cultural i Folklòrica Andalusa, pronuncia el pregó amb motiu dels 25 anys de l’entitat i de la primera romería
rociera al santuari de la Mare de Déu de Loreto de Tarragona.
Diumenge 24
A la Nou de Gaià, celebra l’eucaristia estacional de la visita pastoral durant la qual rep la primera comunió un grup d’infants.
A l’església parroquial de Sant Bartomeu d’Albinyana, celebra l’eucaristia i confereix el sagrament de la confirmació a un grup de joves.
A la parròquia de la Immaculada Concepció de Reus, celebra l’eucaristia
i confereix el sagrament de la confirmació a un grup de joves.
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Dilluns 25
Rep visites.
A la tarda, marxa cap a Roma per tal d’assistir, com a representant de la
CEE, a la reunió plenària de la Conferència Episcopal Italiana.
De dimarts 26 a dijous 28
Participa en la Conferència Episcopal Italiana.
Divendres 29
Rep visites.
A la tarda, al Vilosell, visita l’Ajuntament i saluda el consistori municipal, i a l’església parroquial de Santa Maria celebra l’eucaristia. A continuació, a l’Albi, visita l’Ajuntament i saluda el consistori municipal, i a
l’església parroquial de Santa Maria de la població, celebra l’eucaristia i
confereix el sagrament de la confirmació a un grup de joves.
Dissabte 30
Rep visites.
A la casa de l’Arquebisbat, fa una xerrada als seminaristes i dina amb ells
i amb l’equip rector del Seminari.
Al vespre, a l’església parroquial de Sant Andreu de la Selva del Camp,
celebra l’eucaristia i confereix el sagrament de la confirmació a un grup
de joves.
Diumenge 31
A la Catedral de Tarragona, celebra l’eucaristia de la solemnitat de la
Pentecosta i confereix el sagrament de la confirmació a un grup de joves
i adults.
A l’església parroquial de Sant Fructuós de Tarragona, celebra l’eucaristia i confereix el sagrament de la confirmació a un grup de joves.
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Secretaria General i Cancelleria
Nomenaments
del mes de maig de 2009
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, ha signat durant el mes de
maig els següents nomenaments:
06/05/2009 Mn. Joan Magí Ferré, president de l’Associació Bíblica de
Catalunya, per a un termini de 4 anys.
Mn. Josep Lluís Arín Roig, vicepresident de l’Associació Bíblica
de Catalunya, per a un termini de 4 anys.
19/05/2009 Mn. Josep Queraltó Serrano, promotor de justícia del Tribunal
Metropolità.
Sra. Neus Cerdà Bartolí, membre del Consell Pastoral Diocesà
en representació de l’arxiprestat del Tarragonès Ponent,
pel termini que resta als altres membres que representen
els arxiprestats.

Convocatòria
a la reunió n. 15 del Consell del Presbiteri
Déu vos guard,
El Sr. Arquebisbe, doctor Jaume Pujol Balcells, convoca el Consell del
Presbiteri per al proper dia 10 de juny, dimecres, a 2/4 d’11, a la casa de
l’Arquebisbat.
Temes a tractar
Pregària de l’hora canònica
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Salutació del Sr. Arquebisbe.
3. Elecció d’un nou vocal per a la permanent del Consell del Presbiteri.
4. Es proposa que el curs vinent sigui un any de reflexió al voltant de la
nostra vida i del nostre ministeri pastoral:
a) Presentació del pla de treball per al curs vinent.
b) Treball de grups i conclusions.
5. Torn obert de paraula.
Moderador: Mn. Ignasi Cabré Mas
14.00 Acabament de la reunió.
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A continuació, dinar a la Residència Sacerdotal.
Albert Valldosera Llort, pvre.
Secretari
Tarragona, 21 de maig de 2009

Convocatòria
a la reunió n. 14 del Consell Pastoral Diocesà
Benvolguts / benvolgudes,
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, convoca els membres del
Consell Pastoral Diocesà a la propera sessió plenària.
Dia: 13 de juny, dissabte.
Lloc: Casa d’exercicis de la Selva del Camp
Hora: 10.00 a 14.00 h
Ordre de la reunió (que començarà a les 10.00 h)
1. Pregària de tèrcia.
2. Salutació del Sr. Arquebisbe.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
4. Aquest curs s’acaba el Pla pastoral triennal que teníem. El Consell
Episcopal ha cregut oportú que en comptes de fer-ne un de nou
seria interessant dedicar aquest curs a la reflexió dels nostres preveres, sobre la seva vida i el seu ministeri en l’Església i en el món
d’avui.
Per a introduir-nos en el tema se’ns oferirà una exposició prèvia.
5. Treball de grup.
Els punts a tractar seran: 1. Suggeriments que podem oferir al Consell Episcopal de cara a preparar el treball del curs vinent. 2. Com
ho podem treballar en les tres reunions del CPD del proper curs per
tal d’ajudar-los en aquesta reflexió i aportar-los el nostre punt de
vista.
6. Pausa - cafè.
7. Continuació del treball de grup.
8. Síntesi i exposició de treballs.
9. Informacions del Sr. Arquebisbe.
10. Torn obert de paraules.
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Moderador: Sr. Francesc Roig
A les 14.00 h, dinar.
M. Pineda Sentís
Secretària del CPD
Tarragona, 29 de maig de 2009

Comunicat
de la reunió n. 157 del Consell Episcopal
En la reunió n. 157, tinguda el dia 5 de maig de 2009, el Consell Episcopal presidit pel Sr. Arquebisbe, ha tractat els temes i ha pres les determinacions que segueixen:
— S’ha comentat l’estat de salut d’alguns preveres i s’ha revisat el calendari
diocesà d’activitats per als propers mesos i s’ha preparat el del proper
curs.
— S’han anat concretant les línies per al treball pastoral del curs vinent a
l’entorn del ministeri presbiteral i el treball pastoral.
— S’ha parlat de la situació dins l’organigrama diocesà de la pastoral
del lleure, actualment dins la Delegació diocesana d’apostolat seglar.
D’acord amb les característiques de la susdita pastoral sembla que el més
convenient seria que depengués de la Delegació diocesana de pastoral
de joventut.
Tarragona, 5 de maig de 2009

Comunicat
de la reunió n. 158 del Consell Episcopal
En la reunió n. 158, tinguda el dia 12 de maig de 2009, el Consell Episcopal presidit pel Sr. Arquebisbe, ha tractat els temes i ha pres les determinacions que segueixen:
— S’ha comentat la defunció de Mn. Josep Amenós Tous, el passat dia 5 de
maig.
— El Sr. Arquebisbe ha comentat alguns punts de la reunió n. 190 de la
Conferència Episcopal Tarraconense celebrada la passada setmana. Destaca l’edició del catecisme Jesús és el Senyor, que s’implantarà com a llibre oficial per a la preparació de la primera comunió a partir el curs
vinent.
— El Sr. Arquebisbe també ha presentat un fullet que han editat a l’Arquebisbat de Barcelona per a facilitar la pregària als tanatoris.
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— S’ha revisat una Proposta de reflexió per al curs vinent sobre «El prevere
i el seu ministeri pastoral».
— S’ha tractat d’altres temes del govern ordinari de l’Arquebisbat.
Tarragona, 12 de maig de 2009

Comunicat
de la reunió n. 159 del Consell Episcopal
En la reunió n. 159, tinguda el dia 19 de maig de 2009, el Consell Episcopal, presidit pel Sr. Arquebisbe, ha tractat els temes i ha pres les determinacions que segueixen:
— El Sr. Arquebisbe ha comentat el precari estat de salut de Mn. Àngel
Bergadà.
— El Sr. Arquebisbe ha nomenat Mn. Joan Roig Montserrat canonge honorari de la Catedral de Tarragona, i Mn. Josep Queraltó Serrano promotor de justícia del Tribunal Metropolità.
— Mn. Santiago Soro Roca, director en funcions de Càritas Diocesana de
Tarragona, s’ha afegit a la reunió per exposar la remodelació que s’està
fent en tota la Càritas en general davant les noves necessitats.
— La Sra. Marisa Jiménez Buedo i Mn. Simó Gras Solé, delegada i consiliari
respectivament de pastoral de joventut de l’Arquebisbat de Tarragona,
han explicat el plantejament que s’està fent durant aquest curs en aquesta Delegació: concretament han fet una mirada a la situació actual dels
joves i estan programant uns projectes per tal d’atendre les diferents
franges d’edat. Voldrien que tots els joves trobessin una resposta pastoral
a les seves necessitats.
Tarragona, 19 de maig de 2009

Departament per als Assumptes Econòmics
Pressupost
de l’acció pastoral de l’arxidiòcesi de l’any 2009
Ho trobareu a les pàgines centrals d’aquest mateix Butlletí.
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Delegació diocesana de pastoral familiar
Pregàries
per la vida davant el Santíssim Sagrament
Senyor Jesús, cada vegada que ens reunim per a celebrar el misteri pasqual del vostre amor escoltem les vostres paraules: «Això és el meu Cos, que
serà entregat per vosaltres.»
Vós les vau pronunciar per a mostrar-nos el significat del vostre amor
envers nosaltres, un amor que us va portar a lliurar la vostra vida perquè
nosaltres tinguéssim la mateixa vida. Vós també les vau pronunciar perquè
comprenguéssim el significat de l’amor que ens demaneu envers els altres,
un amor que ens porta a lliurar-nos completament perquè els altres puguin
viure.
Però n’hi ha molts que no escolten la vostra paraula i justifiquen atemptats contra la vida humana.
Senyor Jesús, creiem i proclamem que vós, el Fill de Déu, que per nosaltres us vau fer home al si de la Verge Maria, i que per nosaltres vau lliurar
la vostra vida a la creu, esteu realment present en el Santíssim Sagrament.
Escolteu les súpliques que us adrecem perquè l’evangeli de la vida sigui
acollit, celebrat per tots els homes:
— Senyor: en l’eucaristia ens lliureu la vostra vida per amor. Ensenyeu-nos
i concediu-nos estimar com vós per donar vida al món.
Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolteu la nostra pregària.
— Que els governs i els legisladors protegeixin eficaçment el dret fonamental a la vida.
Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolteu la nostra pregària.
— Que les famílies siguin escoles d’amor i estimació pel do de la vida de tot
ésser humà.
Oh crist, pa viu baixat del cel, escolteu la nostra pregària.
— Que els científics i els professionals de la sanitat donin sempre suport a
la vida i rebutgin qualsevol pràctica que atempti contra la dignitat o la
vida de les persones.
Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolteu la nostra pregària.
— Que les futures mares en dificultats trobin el suport que necessiten i rebin solucions positives i eficaces per a protegir la vida dels seus fills.
Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolteu la nostra pregària.
— Que tots els qui donen suport a qualsevol atemptat contra la vida humana siguin guarits de la seva ceguera.
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Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolteu la nostra pregària.
— Que en la nostra societat es defensi sempre el valor sagrat de la vida dels
ancians i malalts greus. Perquè mai no els falti l’esperança i les ajudes
necessàries.
Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolteu la nostra pregària.
— Que als moribunds no els manqui la proximitat dels seus éssers estimats
i, en cas de necessitat, les cures pal·liatives els permetin alleugerir el seu
dolor i viure amb serenor el final d’aquesta vida.
Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolteu la nostra pregària.
Oh Crist, pa viu baixat del cel,
us adorem i us glorifiquem
perquè en vós trobem la font de la vida eterna.
Escolteu la nostra pregària
i feu-nos apòstols intrèpids de l’evangeli de la vida
per a construir, juntament amb tots els homes de bona voluntat,
la civilització de la veritat i de l’amor,
Per a lloança i glòria del Déu creador i aimant de la vida.
Amén.
O bé:
— Que l’Església sàpiga anunciar amb fermesa i amor als homes del nostre
temps l’evangeli de la vida.
Oh Crist, doneu-nos la «llum de la vida».
— Crist Jesús: en l’eucaristia us adorem com a Senyor i Rei de reis, il·
lumineu els nostres governants perquè defensin la vida des de la seva
concepció fins a la mort natural.
Oh Crist, doneu-nos la «llum de la vida»
— Senyor: en l’eucaristia ens ensenyeu a caminar en la llum de l’amor. Il·
lumineu les dones que han concebut un fill perquè recorrin el camí de
la vida i trobin les ajudes necessàries.
Oh Crist, doneu-nos la «llum de la vida».
— Crist Jesús: Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, vesseu la vostra
misericòrdia sobre les persones que promouen o participen en l’avortament, l’eutanàsia o qualsevol atemptat contra la dignitat de la persona.
Oh Crist, doneu-nos la «llum de la vida».
— Senyor Jesús: en l’eucaristia ens estimeu fins a l’extrem. Us presentem
totes les persones que no troben una raó per a viure. Que descobreixin
l’esperança en el vostre amor.
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Oh Crist, doneu-nos la «llum de la vida».
— Senyor: en l’eucaristia us manifesteu com la veritat encarnada. Guieu
els científics i professionals de la medecina perquè sostinguin sempre la
vida i rebutgin tota pràctica contrària a la dignitat de l’ésser humà.
Oh Crist, doneu-nos la «llum de la vida».
— Senyor Jesús: en l’eucaristia us manifesteu com l’espòs de l’Església.
Concediu als matrimonis el do de la vostra gràcia, i a les famílies, ser el
santuari de la vida.
Oh Crist, doneu-nos la «llum de la vida».
— Crist Jesús: en l’eucaristia ens sortiu a l’encontre revestit de pobresa i
humilitat. Beneïu les persones que pateixen necessitats materials.
Oh Crist, doneu-nos la «llum de la vida».
— Senyor Jesús: en l’eucaristia sou el pa que dóna la vida eterna. Deslliureu-nos del pecat que porta a la mort, concediu-nos la vida de la vostra
gràcia i el goig etern als nostres difunts.
Oh Crist, doneu-nos la «llum de la vida».
— Senyor: en l’eucaristia sou la llum del món i la vida dels homes. Concediu-nos caminar com a fills de la llum i ser testimonis de l’evangeli de la
vida.
Oh Crist, doneu-nos la «llum de la vida».

Delegació diocesana de vida consagrada
Carta
de presentació de la Jornada Pro Orantibus
Pau i bé,
Com cada any el diumenge de la Santíssima Trinitat l’Església celebra la
Jornada Pro Orantibus, un dia per a aixecar a Déu de manera especial les
nostres súpliques per aquells que dia rere dia preguen per nosaltres en els
seus monestirs i eremitoris. És una bona ocasió per a recordar i valorar el
que el do de la vida contemplativa significa per a l’Església: «Un motiu de
glòria i una font de gràcies celestials» (V.C.8).
Els objectius d’aquesta Jornada Pro orantibus són:
1. Pregar, com hem dit més amunt, pels religiosos i religioses de vida
contemplativa, com a expressió de reconeixement, estima i gratitud
pel que representen, i el ric patrimoni espiritual d’aquests ordes en
l’Església.
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2. Catequesis que facin conèixer la vocació específicament contemplativa, tan actual i necessària en l’Església.
3. Iniciatives pastorals dirigides a promoure la vida de pregària i la dimensió contemplativa a les Esglésies particulars; afavorint, allà on sigui possible, la participació en les celebracions litúrgiques d’algun
monestir, salvant, però, sempre les exigències i les lleis de la clausura.
També, com cada any, s’ha editat un cartell al·lusiu a la jornada en el
qual es llegeix el lema escollit per a aquest any: «L’Esperit de Crist crida:
abbà, Pare! (cf. Ga 4,6).
Suggereixo que en les celebracions de l’eucaristia d’aquest diumenge
de la Santíssima Trinitat, a més de la pregària universal que ben segur fareu
per ells, en l’homilia, en feu una referència.
Pere Cardona, ofmcap.
Delegat per a la vida consagrada
Tarragona, 26 de maig de 2009
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secció informativa
Necrològica
de Mn. Josep Amenós Tous, pvre.
El passat 5 de maig va morir a Valls Mn. Josep Amenós Tous, nascut a
Belltall el 15 de gener de 1924.
Mn. Amenós va fer els seus estudis eclesiàstics al Seminari Pontifici de
Tarragona, a la capella del qual va ser ordenat prevere el 10 de març de 1951
pel Sr. Cardenal. Benjamín de Arriba y Castro, arquebisbe de Tarragona.
La seva primera destinació pastoral va ser com a vicari de la Parròquia de
Santa Maria de Sarral i de Sant Llorenç de Montbrió de la Marca, on va arribar el 24 de juliol de 1951 i hi va romandre fins el 10 de novembre d’aquell
mateix any, quan va passar a ser rector de la Parròquia de Sant Llorenç de
Gratallops i, simultàniament, va tenir cura també de la de Sant Domènec
del Lloà, a la diòcesi de Tortosa.
L’1 de gener de l’any 1958 li va ser confiada la Parròquia de Sant Salvador dels Pallaresos, on va exercir el seu ministeri compaginant-lo, a partir
del 8 de desembre de 1968, amb l’atenció a la Parròquia de Sant Roc de
l’Argilaga. En aquesta tasca va seguir fins el 9 d’octubre de 1980.
La següent —i darrera— destinació pastoral van ser les parròquies de
Santa Maria de Vila-rodona i de Sant Joan Baptista de Rodonyà. Aquesta
etapa es va perllongar des del 4 de desembre de 1980 fins el 21 de març de
2005.
Les seves exèquies, amb la presència de nombrosos preveres de l’arxidiòcesi, van ser presidides pel Senyor Arquebisbe a l’església parroquial de
Sant Joan Baptista de Valls, i les seves despulles van rebre cristiana sepultura
al cementiri de Tarragona.
Mn. Josep Amenós Tous, reposi en la pau de Crist!
Departament de mitjans de comunicació social de l’Arquebisbat

Gabinet d’informació de l’Església a Catalunya
Comunicat
de la reunió n. 190 de la Conferència Episcopal Tarraconense
Els dies 5 i 6 de maig de 2009 ha tingut lloc la reunió n. 190 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), al santuari de la Mare de Déu de
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Loreto de Tarragona. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol
Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona, i hi han assistit tots els seus
membres, llevat del bisbe de Tortosa, Mons. Xavier Salinas, que ha excusat
la seva absència.
En començar, Mons. Pujol ha donat la benvinguda a Mons. Sebastià Taltavull Anglada, nou bisbe auxiliar de Barcelona, que en aquesta reunió s’ha
incorporat als treballs de la Conferència Episcopal Tarraconense. Mons.
Taltavull ha agraït la benvinguda, així com l’assistència dels bisbes a la seva
recent ordenació episcopal, i s’ha posat a disposició de tots per a col·laborar
en el treball conjunt dels bisbes catalans. Així mateix, Mons. Pujol, en nom
dels bisbes, ha felicitat Mons. Jaume Traserra, bisbe de Solsona, en el 50è
aniversari de la seva ordenació sacerdotal, i Mons. Josep Àngel Saiz, bisbe
de Terrassa, que celebra el 25è aniversari. Tots dos bisbes han agraït cordialment la felicitació.
Els bisbes han passat després a tractar els diversos temes de l’actualitat
eclesial i social, i en relació amb ells manifesten:
1. «Els bisbes de Catalunya, juntament amb tota l’Església, ens disposem a
acompanyar espiritualment el sant pare Benet XVI en el seu proper viatge a Terra Santa, la terra de Jesús, del 8 al 15 de maig. Al mateix temps
fem plenament nostres els seriosos esforços de reconciliació que està duent a terme Benet XVI: amb una porció de l’Església catòlica recentment
esquinçada, amb els germans cristians ortodoxos i reformats, i ara, amb
els nostres germans grans en la fe d’Abraham, el poble hebreu, i també
amb els musulmans.»
2. «Volem agrair de cor al papa Benet el seu coratge d’obertura als altres,
de cercar sempre l’aclariment de tot malentès i d’intentar superar, amb
l’ajuda de Déu i de la raó humana, els més grans conflictes històrics, culturals, religiosos… que divideixen avui els homes. Caldrà més perspectiva històrica per a valorar els efectes d’aquests grans esforços de reconciliació que Benet XVI estén a àmbits no cristians i, fins i tot, no religiosos,
com ara la cultura laïcista occidental.»
3. «Davant les polèmiques que han sorgit, els bisbes de Catalunya volem remarcar que l’actitud del Sant Pare ha estat en tot moment, i des de l’inici
del seu pontificat, de plena franquesa, humilitat i transparència. El seu
exemple reviu al nostre món la figura del Bon Pastor, sempre mansuet:
Jesús. Alhora, com Jesús, defugint tota intolerància, no deixa mai de tenir un pensament lliure, fidel a ell mateix i a la seva missió i lleial amb els
homes, pensament que topa sovint amb el nostre món fortament mediatitzat per interessos de diferents signes. La seva veu, però, ha estat i és,
en tot moment, una veu de pau. Ha trobat sovint, en canvi, la resposta de
la intolerància, del pensament excloent i tancat al diàleg, de la reacció
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desproporcionada. D’acord amb els drets a la llibertat d’expressió i a
no ser discriminat, drets que són cabdals en la nostra societat moderna,
els bisbes de Catalunya reclamem per al Sant Pare, si més no, l’obsequi
d’una mateixa resposta: el respecte.»
4. «I a tots els fidels, els Bisbes els demanem un acompanyament proper
i confiat a qui ara és el nostre Pastor; en primer lloc, amb la pregària a
Déu Nostre Senyor, però també amb l’atenció als seus gestos i paraules i
amb l’afecte.»
5. «Així mateix, els bisbes de Catalunya, seguint de prop la situació econòmica difícil que està vivint el nostre país, hem reflexionat amb especial
atenció sobre el sofriment de tantes persones i famílies en atur i de petites empreses amb una gran inestabilitat, que són fets que colpegen i que
han de fer reflexionar i avançar la nostra societat envers una conversió
sincera de major austeritat i solidaritat. Cal promoure una reflexió a fons
de les causes que ens han dut a aquesta crisi tan profunda i tan injusta,
sense deixar d’adonar-nos de la seva dimensió moral i espiritual. I fem
una crida a les diverses Administracions i als actors econòmics i socials,
perquè facilitin ajuts i sortides justes a la crisi.»
«Creiem en la capacitat de reacció i regeneració de la nostra societat
catalana, amb l’ajuda de Déu. Serà des de l’austeritat i la solidaritat que
podrem afrontar camins de sortida i d’esperança per als més afectats,
amb una redistribució més justa de la riquesa i un exercici de les virtuts
econòmiques, com ara l’austeritat, la solidaritat i la promoció d’activitats econòmiques veritablement productives i respectuoses amb la dignitat de la persona humana. Els Bisbes valorem i agraïm tot el que s’està
fent des de les comunitats parroquials, des de Càritas i altres institucions
d’ajuda, amb tants voluntaris mobilitzats i tantes persones, que estan posant els recursos pastorals i d’assistència que l’Església té al seu abast, al
servei dels afectats per aquesta crisi. I demanem que es mantingui aquest
treball caritatiu envers els més afectats, amb noves iniciatives que promoguin la solidaritat i la justícia i amb activitats empresarials per a mantenir
i ampliar els llocs de treball.»
6. Els bisbes han tractat també altres qüestions relacionades amb la litúrgia,
l’ensenyament i la catequesi. En aquest darrer àmbit, i amb la presència
de Mn. Joan M. Amich, de Girona, i la Sra. Montserrat Oriol, directora del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), han estat informats
de la preparació dels materials complementaris —quadern d’activitats
i guia didàctica— per a treballar el nou catecisme d’iniciació cristiana
Jesús és el Senyor, que serà presentat el proper dia 1 de juliol en l’inici
de les Jornades per a responsables de la catequesi organitzades pel SIC.
El nou Catecisme conté l’exposició íntegra de la fe cristiana, adaptada
als infants de 6 a 11 anys, està estructurat al voltant del Credo i s’articula
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segons les quatre dimensions de la vida cristiana: creure, celebrar, viure
i pregar, tenint com a centre Jesucrist, el Senyor. El nou Catecisme, que
es començarà a utilitzar a les diòcesis catalanes, amb caràcter normatiu,
el pròxim curs 2009-2010, introdueix l’infant en l’experiència de la vida
cristiana, inicia a la celebració dels sagraments i ofereix el llenguatge
comú de la fe que ens transmet l’Església.
7. En el capítol de nomenaments, els bisbes han nomenat Mn. Josep Lluís
Calvís Comangés, de Barcelona, consiliari de la Coordinació Catalana de
Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, i el Sr. Andreu Iburo Otero, president
de la Joventut Cristiana Obrera de Catalunya i les Illes (JOC). Així mateix, i a proposta de Mons. Pujol, han donat el seu parer favorable per al
nomenament, per part de l’arquebisbe de Tarragona, de Mn. Joan Magí
i Ferré com a president de l’Associació Bíblica de Catalunya, i de Mn.
Josep Lluís Arín Roig com a vicepresident de la mateixa entitat, per a un
període de quatre anys.
8. Finalment, i a proposta de Mons. Vives, bisbe secretari de la CET, han
aprovat el pressupost del fons comú interdiocesà per al present any
2009.
Tarragona, 6 de maig de 2009
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secció documental
Santa Seu
Any Sacerdotal
Carta

de la Congregació per al Clergat a tots els preveres, en relació amb l’Any
Sacerdotal
Estimats sacerdots,
L’Any Sacerdotal, promulgat pel nostre estimat papa Benet XVI per a celebrar
el 150è aniversari de la mort de sant Joan Maria Baptista Vianney, el sant Rector
d’Ars, és a punt de començar. L’obrirà el Sant Pare el dia 19 del proper mes de juny,
festa del Sagrat Cor de Jesús i Jornada Mundial de Pregària per a la Santificació dels
Sacerdots. L’anunci d’aquest any especial ha tingut una repercussió mundial eminentment positiva, en especial entre els mateixos sacerdots. Tots volem treballar
amb determinació, profunditat i fervor, a fi que sigui un any àmpliament celebrat
arreu del món, a la diòcesi, a les parròquies i a les comunitats locals amb tota la seva
grandesa i amb la calorosa participació del nostre poble catòlic, que sens dubte estima els seus sacerdots i els vol veure feliços, sants i plens d’alegria en la seva diària
ocupació apostòlica.
Haurà de ser un any positiu i propositiu en el qual l’Església dirà, sobretot als
sacerdots, però també a tots els cristians, a la societat mundial, mitjançant els mass
media globals, que està orgullosa dels seus sacerdots, que els estima i que els venera,
que els admira i que reconeix amb gratitud el seu treball pastoral i el seu testimoniatge de vida. Veritablement els sacerdots són importants no sols pel que fan
sinó, sobretot, per allò que són. Al mateix temps, és cert que a alguns se’ls ha vist
implicats en greus problemes i situacions delictives. Òbviament cal continuar la investigació, jutjar-los degudament i infligir-los la pena merescuda. Això no obstant,
aquests casos són un percentatge molt petit en comparació amb el nombre total
del clergat. La immensa majoria de sacerdots són persones digníssimes, dedicades
al ministeri, homes d’oració i de caritat pastoral, que consumeixen tota la seva existència a viure la pròpia vocació i missió i, en tantes ocasions, amb grans sacrificis
personals, però sempre amb un amor autèntic a Jesucrist, a l’Església i al poble;
solidaris amb els pobres i amb els qui pateixen. És per això que l’Església es mostra
orgullosa dels seus sacerdots escampats pel món.
Aquest Any ha de ser una ocasió per a un període d’intens aprofundiment de la
identitat sacerdotal, de la teologia sobre el sacerdoci catòlic i del sentit extraordi-
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nari de la vocació i de la missió dels sacerdots en l’Església i en la societat. Per a tot
això caldrà organitzar trobades d’estudi, jornades de reflexió, exercicis espirituals
específics, conferències i setmanes teològiques en les nostres facultats eclesiàstiques, a més d’estudis científics i les respectives publicacions.
El Sant Pare, en el seu discurs de promulgació durant l’assemblea plenària de
la Congregació per al Clergat, el 16 de març passat, va dir que amb aquest any especial es vol «afavorir aquesta tensió dels sacerdots vers la perfecció espiritual de
què sobretot depèn l’eficàcia del seu ministeri». Especialment per això ha de ser un
any d’oració dels sacerdots, amb els sacerdots i pels sacerdots; un any de renovació
de l’espiritualitat del presbiteri i de cadascun dels preveres. En el referit context,
l’eucaristia es presenta com el centre de l’espiritualitat sacerdotal. L’adoració eucarística per a la santificació dels sacerdots i la maternitat espiritual de les religioses,
de les dones consagrades i de les dones laiques envers cadascun dels preveres, que
ja va proposar fa algun temps la Congregació per al Clergat, podria desenvoluparse amb més bons fruits de santificació.
Que sigui també un any en què s’examinin les condicions concretes i la situació
material en què viuen els nostres sacerdots, en alguns casos obligats a subsistir en
situacions de dura pobresa.
Que sigui, al mateix temps, un any de celebracions religioses i públiques que
condueixin el poble, les comunitats catòliques locals, a pregar, a meditar, a festejar
i a presentar el just homenatge als seus sacerdots. La festa de la comunitat eclesial
és una expressió molt cordial que beneficia i alimenta l’alegria cristiana, que brolla
de la certesa que Déu ens estima i que fa festa amb nosaltres. Serà una oportunitat
per a accentuar la comunió i l’amistat dels sacerdots amb les comunitats que té a
càrrec seu.
Molts altres aspectes i iniciatives podrien enumerar-se a fi d’enriquir l’Any Sacerdotal. Pel que fa a això, haurà d’intervenir la justa creativitat de les Esglésies
locals. És per això que a cada conferència episcopal, a cada diòcesi o parròquia o a
cada comunitat eclesial cal que s’estableixi al més aviat possible un programa propi
per a aquest any especial. Òbviament serà molt important començar aquest any
amb una celebració significativa. El mateix dia d’obertura de l’Any Sacerdotal, el
dia 19 de juny, amb el Sant Pare a Roma, s’invita les Esglésies locals a participar, de
la manera més convenient, en aquesta inauguració amb un acte litúrgic específic i
festiu. Seran ben rebuts tots aquells que, en ocasió de l’obertura, hi puguin ser presents, a fi de manifestar la pròpia participació en aquesta feliç iniciativa del Papa.
Sens dubte, Déu beneirà aquest esforç amb gran amor. I la Mare de Déu, Reina del
Clergat, intercedirà per tots vosaltres, estimats sacerdots.
Cardenal Cláudio Hummes
Arquebisbe emèrit de Sant Pau
Prefecte de la Congregació per al Clergat
Vaticà, 19 de maig de 2009
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