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secció oficial
Sr. Arquebisbe
Sol·licitud de renúncia a la ‘competentia fori’
en la causa dels sacerdots màrtirs de l’arxidiòcesi de Tarragona que van
ser enterrats dins la jurisdicció del Bisbat de Terrassa

L'Arquebisbe de Tarragona

Excm. i Rvdm. Mons. Josep-Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

Benvolgut Josep-Àngel,
M’adreço a tu per a sol·licitar-te la renúncia a la competentia fori, a favor de
l’Arquebisbat de Tarragona, en la causa de beatificació dels màrtirs de la persecució
religiosa del 1936 al 1939 referent als sacerdots que, essent del nostre arquebisbat de
Tarragona, van sofrir el martiri en el lloc que s’indica de la vostra jurisdicció; i també, si
es dóna el cas, sol·licitar-vos la renúncia a l’exhumació de les restes dels esmentats
sacerdots, a favor de l’Arquebisbat de Tarragona, per tal de traslladar-los al lloc on van
exercir el seu ministeri.
Les dades principals dels sacerdots esmentats són:
Joan Compte Plana, nat a Valls, rector de Castellvell del Camp, Arquebisbat de
Tarragona. Morí assassinat a Cerdanyola del Vallès el 28/02/1937.
Domènec Lloberas Agràs, nat a Alcover, regent d’Alió, Arquebisbat de Tarragona.
Morí assassinat a Moncada el 02/12/1936.
Marc Salvadó Gispert, nat a Riudoms, regent de Botarell, Arquebisbat de Tarragona.
Morí assassinat a Montcada el 26/11/1936.
Andreu Marcé Espígul, nat a Olot, regent de Sant Jaume dels Domenys, Arquebisbat
de Tarragona. Morí assassinat a Moncada l’11/10/1936.
Agraint ja des d’ara la teva acceptació i resposta necessària per a sol·licitar el rescripte
de pròrroga de competència a la Congregació per a les Causes dels Sants, i autoritzar
l’exhumació, aprofito l’avinentesa per a enviar-te una forta abraçada.
Teu en Crist,

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, 22 de febrer de 2011
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Renúncia del Sr. Bisbe de Terrassa
a la ‘competentia fori’
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Decret
de 17 de maig de 2011, pel qual es reconeix la Comunitat Jerusalem a
l’arxidiòcesi de Tarragona
Vista la petició de 10 d’abril de 2011 presentada pel Sr. Javier Deán ÁlvarezCastellanos, moderador general de l’Associació pública de fidels Comunidad
Jerusalén que va ser erigida com a associació pública de fidels a l’arxidiòcesi de Saragossa, amb personalitat jurídica pública, mitjançant Decret
de 12 de gener de 1991 (reg. de l’Arquebisbat de Saragossa n. 54/91), en
què sol·licita el reconeixement de la susdita Comunitat a l’arxidiòcesi de
Tarragona,
Vist l’informe favorable del delegat diocesà per a l’apostolat seglar,
Vist el que determina el c. 312 §2 del Codi de Dret Canònic pel que fa a
la vàlida erecció d’una secció d’una associació en una diòcesi,
Pel present decret atorgo el reconeixement a la nostra arxidiòcesi a la
Comunitat Jerusalem, la qual es regirà pels Estatuts de la susdita Comunitat
que van ser aprovats a l’arxidiòcesi de Saragossa mitjançant Decret de 12
de gener de 1991 (reg. de l’Arquebisbat de Saragossa n. 53/91), sempre
d’acord amb la normativa diocesana.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,
Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

Escrit
per a la Jornada de les Vocacions Nadiues
Benvolguts tots en el Crist, el Senyor ressuscitat,
Com cada any, celebrarem la Jornada de les Vocacions Nadiues, que
enguany s’escau el III Diumenge de Pasqua, és a dir, el dia 8 de maig.
Com ja us he comentat alguna vegada, aquesta jornada està organitzada
per l’Obra Pontifícia de Sant Pere Apòstol i el seu objectiu és sensibilitzar
el poble creient sobre la situació de les vocacions natives i promoure la
col·laboració espiritual i econòmica per a la formació dels candidats al
sacerdoci i a la vida religiosa.
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Hem de pensar que és precisament en els territoris que diem de missió
on el Senyor està suscitant el nombre més gran de vocacions al presbiterat i
a la vida consagrada, i que aquestes vocacions són per al servei de l’Església
universal. En efecte, després del període de formació, aquestes persones
serviran l’Església particular en la qual han nascut com a creients, però
també estaran en disposició de ser enviats a qualsevol lloc del món per la
mateixa Església.
Ens diu el llibre dels Fets dels Apòstols que, a rel de la mort d’Esteve,
es va produir una persecució violenta contra l’Església de Jerusalem, que
va provocar la dispersió de molts dels creients per tota la Judea i Samaria
(cf. Ac 8,1). Aquests creients anaven escampant la bona nova per allí
on passaven i va ser així que l’evangeli va arribar fins a Fenícia, Xipre i
Antioquia (cf. Ac 11,19-21).
D’aquesta manera, ni que fos per fugir de la persecució, els primers
missioners van aparèixer en escena i es van fundar les primeres Esglésies
de missió. Penseu que va ser d’aquí, d’Antioquia de Síria, d’on, enviats per
aquella Església, van sortir Pau i Bernabé a evangelitzar per tota l’Àsia Menor
i Grècia, fins a Roma i segurament fins a Hispània. Gràcies als missioners
l’evangeli va arribar a Tàrraco. Si avui nosaltres som cristians és gràcies a
aquells missioners que, jugant-se la vida, van seguir el manament de Jesús
—«Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en
el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant» (Mt 28,19)—, i també gràcies
a aquelles comunitats que els van enviar. Això ens ha de fer pensar com
n’és, d’important, el treball dels missioners i el suport a les Esglésies joves
d’aquells països, moltes de les quals ja han regat la terra amb la sang dels
seus màrtirs.
Avui cal una nova evangelització, que no és només missió dels capellans,
ben al contrari, de tots els creients, perquè ha de començar per nosaltres
mateixos, pel nostre testimoni immediat de vida, amb les nostres paraules
i obres, que manifesti la nostra fe i doni raó de la nostra esperança. Això
és feina de tots, començant pel vostre bisbe i acabant per l’últim fidel de
qualsevol de les nostres parròquies. Només amb el nostre testimoniatge,
amb la nostra santedat de vida, podrem ser sal i llum per a aquest món
nostre que espera de nosaltres una bona notícia.
Preguem, doncs, perquè hi hagi moltes vocacions nadiues, i ajudemlos també materialment perquè tinguin els mitjans per a poder-se formar
molt bé.
Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva benedicció.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, maig de 2011
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ALS QUATRE VENTS
344.	Un gran dia per al món
1 de maig de 2011

Aquest diumenge, 1 de maig, és un gran dia per a tothom, perquè serà
beatificat Joan Pau II, una personalitat de relleu mundial que va contribuir
a fer la nostra societat més lliure. Ho és per a l’Església, que veu com és
glorificat un Papa que la va governar a cavall entre el segle XX i el XXI.
Per a mi, personalment, és un dia d’acció de gràcies a Déu per aquest gran
Pontífex que, el 2004, em va cridar a l’episcopat i a servir així l’Església a
Tarragona.
Recordo de manera entranyable les meves trobades amb ell, ja ancià i
malalt. Tenies la impressió de trobar-te davant d’algú per a qui no resultes
una simple visita. El seu secretari, Stanislao Dziwisz, explica que tenia a
l’abast de la mà un gran atles geogràfic en el qual estaven indicats els països
i les diòcesis d’arreu del món. I diu que ell procurava saber-se de memòria
tots els noms dels responsables de les diòcesis, de manera que «quan rebia
els bisbes, no havien de recordar-li ni tan sols d’on venien».
Però no només la trobada amb cada bisbe era per a ell una cosa especial,
també ho era el diàleg amb cada persona. Hereu de la filosofia personalista i,
sobretot, un veritable pare, en cada ésser humà veia l’empremta de Déu.
Abans d’anar a dormir, explica també el seu secretari, s’acostava a la
finestra de la seva estança i, sense que ningú pogués adonar-se’n, beneïa
Roma traçant el signe de la creu mentre mirava la ja despoblada plaça de
Sant Pere. Aquesta benedicció a tots es concretava en el seu amor per cada
persona, fos o no catòlica o ni tan sols cristiana. En una trobada multitudinària amb la joventut a París, un noi li va dir que era ateu. Quan va tornar
a Roma el portava encara en el pensament i va demanar si era possible que
es localitzés a França aquell jove per escriure-li i mirar d’atraure’l a la fe.
Ningú no li resultava estrany. L’ecumenisme era per a ell un fruit natural
del seu amor per la humanitat i per cada persona en particular. Va ser el
primer Papa que va visitar una sinagoga, la de Roma, i el primer que va
entrar en una mesquita, la de Damasc. El primer també que va voler una
trobada amb totes les grans religions, que va ser a Assís. Quan es proposava
fer un d’aquests gestos, no faltava algun col·laborador que l’avisés del perill
que no fos ben entès, però desestimava l’advertiment; per a ell tothom era
germà en Crist, que va venir per a la salvació del món.
L’Església el proposa avui, en beatificar-lo, com un exemple de santedat,
de persona coherent amb la fe que va viure de manera excelsa les virtuts
cristianes. Que el seu exemple, tan proper —un Papa que hem vist i tocat— ens serveixi per advertir que la santedat no és cosa d’un altre temps,
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que a tots crida el Senyor a no tenir por d’«obrir les portes a Crist», com
ens ho va demanar aquell llunyà any 1978 quan va ser elegit per governar
la nau de Pere.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

345. Salve, Verge de Maig
8 de maig de 2011

Seguint una antiga tradició, que molts vam tenir ocasió de viure de
petits, el mes de maig està molt lligat a la devoció mariana. A les nostres
latituds és l’època en què la natura es vesteix de flors i els camps arriben
al més gran esplendor de bellesa. La Verge, Rosa Mística, segons una de les
seves advocacions, és part essencial i entranyable de la fe cristiana i prova
irrefutable de la bondat de les molt diverses espiritualitats de l’Església.
La seva és la devoció més bella, la que van tenir tants sants i fundadors
prenent-la del poble senzill.
Recordo ara un sant del segle XX, Maximilià Kolbe, condemnat a morir
de fam i set a Auschwitz, quan es va oferir a substituir un altre home al
qual havia correspost la desgràcia d’una condemna semblant. Abans de ser
detingut, aquest franciscà polonès havia promogut un gran apostolat d’amor
a la Mare de Déu a través de múltiples iniciatives editorials agrupades en
una institució que va anomenar Ciutat de la Immaculada. Anys més tard,
Chiara Lubich, una mestra italiana, fundadora del moviment dels Focolars,
va promoure uns àmbits d’espiritualitat que, també en honor de la Mare
de Déu, va anomenar Mariàpolis.
Però no han estat només els fundadors adornats amb diversos carismes
els que han tingut en comú l’amor marià, sinó també el poble pla, que ha
conservat tradicions tan venerables com l’àngelus, la salve, el rosari, l’oració
de sant Bernat i tantes oracions apreses en la infància.
Joan Pau II, que expressava aquesta devoció amb el lema «Totus tuus»,
va ressaltar la bellesa sublim de la devoció a la Mare de Déu expressada en tants santuaris i ermites escampats per tota la nostra geografia. A
Montserrat, muntanya a la qual va anomenar «un Magnificat en roca», es
va congratular que cada dia es cantés la salve. En un acte marià celebrat a
Saragossa, el mateix Papa va dir que aquesta pregària, la salve, és, després
de l’avemaria, la més popular de les oracions, i va citar els historiadors que
l’atribueixen a un autor espanyol, el bisbe de Compostel·la sant Pere de
Mezonzo, a finals del segle X.
A la salve anomenem Maria «vida, dolcesa i esperança nostra» i li demanem: «mostreu-nos Jesús». És el que fa constantment aquella a la qual
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diran benaurada totes les generacions. També la nostra pregària pot dirigir-se a la Mare de Déu perquè ens mostri el seu Fill. No és l’orgull més
gran d’una mare mostrar el seu fill? A través del seu amor misericordiós
(a Reus tenim un gran santuari amb aquesta advocació a la misericòrdia
mariana), ens acostem a Crist i ens disposem a seguir-lo. Ella ens dirà, com
a Canà: «Feu tot el que ell us digui», i trobarem la pau i l’amor que tant
desitgem en la nostra vida.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

346.	El Sant Crist de Salomó
15 de maig de 2011

Cada diumenge del mes de maig es representa a Salomó el Ball del Sant
Crist, seguint una lloable tradició que data de 1840, quan el va compondre
Marc Fusté. Els qui hagin assistit a una d’aquestes funcions, que tenen lloc
a l’interior de l’església parroquial des de 1972, no oblidaran la bellesa i
el fons d’aquesta representació popular.
L’espectacle religiós participa en la seva forma d’alguns balls que es fan
en honor de sants patrons, com el de Santa Margarida, a la Riera de Gaià,
per citar-ne un. És també un típic ball parlat dels quals n’hi ha moltes
mostres en la cultura catalana. I també és acte sacramental, ja que té un
fons dramàtic que està dirigit a exalçar Crist a la creu.
La peculiaritat en aquest cas és que el protagonista no és un sant, sinó
un antic mercader del poble que va en vaixell a Alger a la recerca de cereals
per a pal·liar una gran fam de la seva comarca. Allí, després de diverses
peripècies, compra a un musulmà, a preu del seu pes en plata, un crucifix
que portarà al seu poble i serà objecte de molta veneració. Aquest mercader
de Salomó va existir, es deia Josep Nin; el temps n’ha engrandit la llegenda
i l’espectacle sacre l’ha convertit en personatge central del drama.
Aquest tipus de representacions teatrals populars dels misteris de la fe,
com les diverses Passions, o la de l’Assumpció de la Mare de Déu que es
representa a la Selva del Camp a l’agost, tenen una gran riquesa artística,
que per la seva antiguitat ha anat enriquint-se en successives generacions,
i —a voltes de manera una mica innocent però no desproveïda de teologia— recullen un sentiment espiritual molt profund.
En el cas de Salomó, el Ball va estretament unit a la devoció a la imatge del Sant Crist que es venera en una capella lateral de l’església. Si el
drama es remunta a mitjans del segle XIX, de la devoció al Crist ja hi ha
testimoni escrit en 1552, fa ja més de quatre segles. El poble va construir
la capella que l’alberga entre 1708 i 1715, precisament enmig d’una guer245

ra (recordem els fets de l’11 de setembre de 1714) que va afectar molt
greument Catalunya.
Animo la bona gent de Salomó, que any rere any es prepara per a representar aquest Ball del Sant Crist, que continuïn fent-ho amb l’entrega i
professionalitat de sempre. I als qui no l’hagin vist encara, que acudeixin a
aquesta experiència aprofitant aquests diumenges de maig i, una vegada al
temple, que es deixin portar pel misteri d’aquest Crist Redemptor nostre
que és el centre d’aquest antic drama.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

347.	La tardor de la vida
22 de maig de 2011

Per analogia amb les estacions de l’any i els cicles de la natura, Ciceró
va anomenar a la vellesa la tardor de la vida. Prenc d’ell aquesta expressió
per a dirigir-me als qui han superat les etapes de la joventut i la maduresa
i han entrat en el que també s’acostuma a dir la tercera edat.
Avui ningú no vol ser anomenat vell. Aquesta mateixa paraula resulta
gairebé ofensiva tot i que actualment envellim molt més que abans, gràcies
als avenços de la medicina. El Salm 90 de la Bíblia diu: «Ni que visquéssim
setanta anys, i els més forts fins als vuitanta, al capdavall són de fatigues
inútils, passen de pressa, i ens n’anem volant» (v. 10). Hi ha moltes persones, no especialment robustes, que passen dels vuitanta i cada vegada és
més freqüent trobar centenaris, però fins i tot ells estarien d’acord amb el
Salm a dir que el temps vola.
Què podríem dir a tantes persones que han entrat a la tardor de la vida?
Hi ha un tresor de consideracions que em serveixen per al propòsit d’avui,
en un document escrit per un ancià: Joan Pau II.
El papa Wojtyla va escriure el 1999, sis anys abans de morir, una «Carta als
ancians» que conté observacions tan boniques com el paper importantíssim
que van jugar algunes persones d’edat en la Història Sagrada, en la vida de
Crist i de la nostra Salvació. Cita, de l’Antic Testament, Abraham i Sara, i
també Moisès, ja gran en anys quan Déu li va encarregar la missió de fer
sortir d’Egipte el poble escollit. Així mateix recorda Tobies i Eleazar, el
martiri i testimoni dels quals són propis d’homes amb cabells blancs.
Del Nou Testament porta a col·lació Isabel i Zacaries, ja grans, que van
ser pares «perquè per a Déu res no és impossible», i l’ancià Simeó, que
va exclamar: «Ara, Senyor, ja puc anar-me’n en pau», i la profetessa Anna,
de la qual concreta l’edat: 84 anys. També Nicodem era gran, encara que
capaç de «néixer de nou».
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Què ens va voler dir el Papa amb aquests exemples? Que Déu té plans
per a les persones independentment de la seva edat. No és com aquests
empresaris que posen anuncis de contractació que diuen: «Abstenir-se’n
els més grans de quaranta anys.» Déu contracta els nostres serveis quan
vol, ens crida a diferent hora, com a aquells jornalers de l’evangeli, i de
tots espera una resposta.
Els ancians d’avui tenen una missió molt important en l’Església: transmetre l’evangeli, amb la seva paraula i amb el seu exemple. Ells són els qui
anuncien la bona notícia a les noves generacions, als fills i també als néts,
dels quals són alguna cosa més que «cangurs»: són portadors de l’ensenyament que ells mateixos van rebre sobre la felicitat d’una vida d’acord amb
els ensenyaments de Crist. Ells mateixos, per part seva, han de ser respectats
i estimats. Se’ls deu agraïment. No els podem deixar sols, ni pensar que és
a l’Estat a qui correspon de socórrer-los o atendre’ls si ho necessiten. Són
un tresor per a nosaltres i la seva atenció és un signe eloqüent que vivim
com cristians veritables.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

348.	Una Bíblia a cada casa
29 de maig de 2011

L’any 1454 un ferrer alemany, Johannes Gutenberg, va editar a la impremta de tipus mòbils que acabava d’inventar, la Sagrada Bíblia. La va fer
en dos toms i el tiratge va ser de 180 exemplars, dels quals se’n conserven
uns 40. L’any 1468 va morir, per cert arruïnat, encara que acollit pel bisbe
de Magúncia. Anteriorment la Bíblia, com altres llibres, era reproduïda
mitjançant laborioses còpies manuscrites a càrrec de monjos i frares que
es dedicaven a aquesta feina amb paciència infinita. A Espanya, quart país
del món on es va imprimir la Bíblia, la primera edició va ser en català,
editada a València l’any 1478. Des de llavors el llibre sagrat és el best-seller
indiscutible de tota la literatura. S’ha traduït a 2.300 llengües i dialectes i
cada any s’imprimeixen uns 25 milions d’exemplars.
És lògic que un llibre que creiem que està inspirat per Déu sigui de
capçalera per als qui ens confessem cristians. Tant l’Antic Testament, que
recull la creació del món i la història del poble escollit, com el Nou, que
relata la vida de Crist i els seus ensenyaments, formen part de la vida espiritual de cada un de nosaltres i de la vida cultural dels països que, com el
nostre, tenen una arrel de civilització judeocristiana.
Aquestes consideracions són per a donar compte de la darrera edició
de la Bíblia presentada a Catalunya. És una edició popular, a un preu molt
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econòmic, fruit de la col·laboració de sis entitats catalanes especialitzades
en textos bíblics. Amb un format modern i amb il·lustracions de Perico
Pastor, conté deu mapes històrics sobre el Pròxim Orient, Palestina i l’expansió del cristianisme.
En l’acte de presentació, celebrat a Barcelona, van intervenir dotze
personalitats que van ressaltar la importància del coneixement de la Bíblia
també des del punt de vista cultural, per exemple per entendre el significat
d’innombrables obres d’art dels principals museus del món. Però, sobretot,
per a la pregària i la vida del cristià. En aquest sentit, el Dr. Armand Puig,
un dels promotors, va dir que «la Bíblia no és un monòleg, ni per part de
Déu ni de l’ésser humà; és un diàleg.»
És un llibre que hem de tenir a cada casa. En qualsevol format, el que
importa és que sigui una edició fiable i ben feta. La presentada recentment
té aquestes garanties. I el fonamental és que, a part de tenir-la a casa, la
llegim amb freqüència. Us proposo l’exercici de la seva lectura diària, encara
que siguin cinc minuts, en un espai de silenci o de lectura compartida. Si
ens deixem inspirar per la paraula divina, les nostres accions milloraran
per a benefici nostre i dels qui ens envolten, començant per les persones
del nostre entorn.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Activitats del Sr. Arquebisbe
del mes de maig de 2011
Diumenge 1
A Roma, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, participa en la cerimònia
de beatificació del venerable Joan Pau II, Papa.
Dilluns 2
A Roma, concelebra l’eucaristia per l’etern repòs de l’arquebisbe emèrit
de València, cardenal Agustín García-Gasco Vicente, mort el dia anterior
en aquella mateixa ciutat.
A la tarda, torna de Roma.
Dimarts 3
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 213 del Consell Episcopal.
Rep visites.
A l’església de Sant Antoni de Pàdua de Tarragona, fa l’exposició del
Santíssim i administra el sagrament de la reconciliació.
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Dimecres 4
Rep visites.
A la Catedral de València, a la tarda, concelebra l’eucaristia exequial
per l’arquebisbe emèrit de València, cardenal Agustín García-Gasco
Vicente.
Dijous 5
Rep visites.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del Consell d’Afers
Econòmics.
A la sala d’actes del Museu Bíblic Tarraconense, presideix l’acte de
presentació de l’edició de la Bíblia Popular.
Divendres 6
Rep visites.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del Patronat de la Fundació Obra Pia Montserrat.
A la capella del palau arquebisbal, a la tarda, dins dels actes programats
pel Col·legi d’Advocats de Tarragona amb motiu de la festa patronal de
Sant Ramon de Penyafort, celebra l’eucaristia en memòria dels difunts
del Col·legi durant l’últim any.
A l’església parroquial de Sant Francesc d’Assís de Tarragona, administra
el sagrament de la confirmació.
Dissabte 7
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió de la permanent del
Consell Pastoral Diocesà.
Al migdia, acompanyat per Mn. Norbert Miracle, rector del Seminari,
acull els seminaristes diocesans i comparteix amb tots ells el dinar.
A l’església de la Mare de Déu de Montserrat de Reus, de la Parròquia
de Sant Bernat Calbó, administra el sagrament de la confirmació.
Participa en el sopar benèfic a favor del Telèfon de l’Amistat.
Diumenge 8
A l’església parroquial de Sant Llorenç de Llorenç del Penedès, administra el sagrament de la confirmació.
A l’Arboç, a la tarda, presideix els actes de la XXVI Trobada Arxiprestal
del Baix Penedès i celebra l’eucaristia a l’església parroquial de Sant
Julià.
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Dilluns 9
Rep visites, entre d’altres els representants de la diòcesi d’Orleans
(França), vinguts per tal de preparar l’acolliment dels joves que participaran en la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid.
Participa en el Jubileu de Siurana: presideix l’eucaristia, la processó
eucarística amb el Santíssim i la benedicció dels quatre termes.
Dimarts 10
Rep visites.
A la casa d’espiritualitat dels P. Rogacionistes del santuari de la Mare de
Déu de Loreto, presideix la reunió n. 198 de la Conferència Episcopal
Tarraconense (CET).
Dimecres 11
Continua la reunió n. 198 de la CET.
A l’església parroquial de Sant Vicenç Màrtir de Castellvell del Camp,
presideix l’acte litúrgic d’inhumació de les restes mortals de Mn. Joan
Compte Plana, que havia estat rector de la Parròquia i que va ser assassinat a Cerdanyola del Vallès l’any 1937, durant la persecució religiosa
dels anys 1936-1939.
Dijous 12
Rep visites.
A l’església parroquial de Sant Francesc d’Assís de Reus, administra el
sagrament de la confirmació.
Dissabte 14
A la capella major del Seminari Pontifici de Tarragona, presideix la
vetlla de la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions organitzada
pel Secretariat diocesà de vocacions.
Diumenge 15
Al Museu Bíblic Tarraconense, visita l’exposició «Præsidium, templum
et ecclesia», sobre les intervencions arqueològiques realitzades a la Catedral de Tarragona.
Al palau arquebisbal, rep la visita d’un grup de persones del Centre
Terral, del barri del Raval de Barcelona.
A l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel d’Almoster, administra
el sagrament de la confirmació.
Rep la visita del P. Lluís Magrinyà, provincial dels Jesuïtes, que li fa
lliurament d’un calze que havia pertangut al cardenal Francesc d’Assís
Vidal i Barraquer durant el seu exili a Roma i Friburg.

250

A l’església parroquial de l’Assumpció d’Alcover, administra el sagrament de la confirmació.
Dilluns 16
A la casa d’exercicis de la Selva del Camp, presideix la jornada mensual
de formació permanent de preveres i diaques.
Rep visites, entre d’altres la de la consellera de cultura de l’Ajuntament
de Tarragona, Sra. Rosa Maria Rossell, i la nova junta dels Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya.
Dimarts 17
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 214 del Consell Episcopal.
Rep visites.
A l’església de Sant Antoni de Pàdua de Tarragona, fa l’exposició del
Santíssim i administra el sagrament de la reconciliació.
Dimecres 18
Rep visites.
A Barcelona, presideix la reunió de delegats d’ensenyament de les
diòcesis amb seu a Catalunya (SIERC).
A l’Ateneu de Tarragona, presideix l’acte de presentació a la ciutat del
seu llibre Creo, de Cobel Ediciones, que va anar a càrrec del Sr. Josep
Maria Sabaté.
Dijous 19
Rep visites.
Visita la comunitat de la Companyia de Maria del Col·legi de L’Ensenyança-Lestonnac i comparteix amb elles el dinar.
A la sala d’actes del centre parroquial de Crist Rei de Reus, dins del
cicle de conferències arxiprestals, pronuncia una conferència sobre el
tema del «Relativisme moral d’avui».
Divendres 20
Rep visites.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del patronat de la Fundació Sant Fructuós, en la qual assisteixen els nous patrons, Sr. Josep
Gomis i Sra. Maria Teresa Piquer.
A l’església parroquial de Sant Salvador del Vendrell, administra el sagrament de la confirmació.
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Dissabte 21
A l’església de Sant Antoni de Pàdua de Tarragona, participa en la
trobada de l’Orde Franciscà Seglar de Catalunya, dins la qual presideix
la celebració de l’eucaristia, pronuncia una conferència i comparteix
el dinar de germanor.
A l’església parroquial de Sant Sebastià de la Canonja, administra el
sagrament de la confirmació i beneeix els locals parroquials un cop
acabades les obres de reforma.
Diumenge 22
A l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel dels Omellons, administra el sagrament de la confirmació.
A l’església parroquial de Sant Esteve de Vila-seca, administra el sagrament de la confirmació.
Dilluns 23
Rep visites.
A la Seu d’Urgell, convidat per Mons. Joan Enric Vives, pronuncia una
conferència sobre el document «Al servei del nostre poble» editat pels
bisbes de Catalunya amb motiu del XXV aniversari del document «Arrels cristianes de Catalunya».
Dimarts 24
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 215 del Consell Episcopal.
Rep visites.
A l’església de Sant Antoni de Pàdua de Tarragona, fa l’exposició del
Santíssim i administra el sagrament de la reconciliació.
Dimecres 25
Al Seminari Major Interdiocesà de Barcelona, assisteix a la reunió de final
de curs, presideix la celebració de l’eucaristia i comparteix el sopar.
Dijous 26
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 21 del Consell del
Presbiteri.
Rep visites.
A l’església parroquial de Santa Maria de Vila-rodona, administra el
sagrament de la confirmació.
Divendres 27
Rep visites.
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Al santuari del Mont Carmel de les Carmelites Missioneres Teresianes de
Tarragona, celebra l’eucaristia amb motiu de la festa de graduació dels
alumnes de 2n de Batxillerat del Col·legi Mare de Déu del Carme.
Al santuari de la Mare de Déu de Loreto de Tarragona, de la Parròquia
de Sant Cosme i Sant Damià del Molnars, administra el sagrament de
la confirmació.
Dissabte 28
A la sala d’actes de l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona, participa en
la jornada de formació de pastoral de la salut.
Al Seminari, dina amb els antics alumnes del Seminari Menor de Tarragona, reunits per tal de promoure una associació d’exalumnes.
Al Col·legi del Sagrat Cor de Tarragona, presideix la reunió dels superiors i superiores de les comunitats religioses de l’arxidiòcesi, reunits
per a revisar el curs que ara acaba.
A l’església parroquial de Sant Bernat Calbó de Reus, administra el
sagrament de la confirmació.
Diumenge 29
A l’església parroquial de Sant Andreu de la Selva del Camp, administra
el sagrament de la confirmació.
A l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel de Forès, presideix els
actes de la XXII Trobada arxiprestal de la Conca de Barberà.
Dilluns 30
Rep visites.
Dina amb els membres del Centre Català de Solidaritat.
Rep visites.
Dimarts 31
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 216 del Consell Episcopal.
Rep visites.
A l’església de Sant Antoni de Pàdua de Tarragona, fa l’exposició del
Santíssim i administra el sagrament de la reconciliació.
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Documentació
Donació
d’un calze que havia pertangut al cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer
Els sotasignats Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de
Tarragona i primat de les Espanyes, i Mons. Miquel Barbarà Anglès, degàpresident del Capítol Catedral,
Fan constar
— Que Mons. Jaume Pujol Balcells fa donació a la Catedral de
Tarragona dels següents objectes litúrgics que li havien estat lliurats
prèviament pel P. Lluís Magriñà i Veciana, sj, provincial dels Jesuïtes
de Catalunya, el dia 15 de maig de 2011:
Calze i patena del cardenal Vidal i Barraquer amb què va celebrar la missa durant els seus anys d’exili a Roma i Friburg.
Aquest calze era un regal que la M. de Vicente, superiora general de la Congregació del Sagrat Cor, va fer al Sr. Cardenal
quan aquest va arribar a Roma com a exiliat.
El P. Miquel Batllori, sj, va regalar aquest calze i aquesta patena
a la Congregació Mariana de Barcelona.
Totes aquestes dades consten al dors d’una targeta del P. Joan
Martí i Tusquets, sj, que havia estat consiliari de la susdita Congregació Mariana, i aquesta targeta es trobava en el moment
de la recepció a l’interior de l’estoig que conté els esmentats
objectes litúrgics, i un cop feta la donació i signat aquest document s’inclourà a l’expedient n. 098/2011 del registre general
de Secretaria General de l’Arquebisbat.
— Que Mons. Miquel Barbarà Anglès rep els susdits objectes litúrgics,
els quals passaran a formar part de l’inventari de la Catedral Metropolitana i Primada de Tarragona.
I per tal que consti als efectes pertinents, signen i segellen dos exemplars
del present document (un per a l’Arquebisbat de Tarragona i un altre per
a la Catedral de Tarragona).
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe de Tarragona
Tarragona, 19 de maig de 2011
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Miquel Barbarà Anglès, pvre.
Degà-president del Capítol Catedral

Secretaria General i Cancelleria
Nomenaments
del mes de maig de 2011
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, ha signat, durant el mes de
maig, els següents nomenaments:
03/05/2011 Mn. Josep Queraltó Serrano, director de la Residència Sacerdotal Sant Fructuós de Tarragona.
Mn. Jaume Roig Roig, administrador de la Residència Sacerdotal Sant Fructuós de Tarragona.
Mn. Stephen Cochrane, de la Germandat de la Santa Creu, vicari de la Parròquia de Sant Mateu Apòstol de Riudecanyes
i prevere per a l’atenció pastoral dels catòlics de parla
anglesa.
Mn. Joan Cañas Coch, en qualitat d’arxiprest del Tarragonès
Llevant, representant de l’Arquebisbat en la Fundació
Campanar de Creixell.
Germandat de la Santa Creu, encàrrec de l’atenció pastoral
als catòlics de parla anglesa de l’arxidiòcesi.
20/05/2011 Sr. Josep Gomis Martí, patró de la Fundació Privada Sant
Fructuós, per a un termini de 4 anys.
Sra. M. Teresa Piquer Biarnès, patrona de la Fundació Privada
Sant Fructuós, per a un termini de 4 anys.
31/05/2011 Mn. Joaquim Gras Minguella, consiliari de l’Hospitalitat de la
Mare de Déu de Lourdes de l’arxidiòcesi de Tarragona,
per a un termini de quatre anys (cf. art. 24 Estatuts).
Sr. Jaume Bernabeu i Gili, coordinador del Secretariat Diocesà del moviment Vida Creixent de l’arxidiòcesi de
Tarragona, per a un termini de 4 anys (cf. art. 10 Estatuts).

Convocatòria
a la 20a reunió del Consell Pastoral Diocesà
Benvolguts/ Benvolgudes,
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, convoca els membres del Consell Pastoral Diocesà (CPD) a la propera sessió plenària.
Dia: 11 de juny, dissabte.
Lloc: Palau Arquebisbal (Tarragona, Pla de Palau, 2)
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Hora: De 10.00 a 14.00 h
Ordre de la reunió
10.00-10.30 Pregària de tèrcia.
		 Salutació del Sr. Arquebisbe.
		 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (que
haureu rebut i llegit prèviament).
10.30-11.50 Com a conclusió al treball dut a terme durant aquestes
darreres sessions sobre l’estudi del 2n objectiu del nou
Pla pastoral diocesà: Urgir en els cristians i cristianes laics el
compromís social pel Regne en la nostra societat d’avui i d’aquí,
es farà lectura de la síntesi de les aportacions que els grups
van fer en la darrera reunió, per donar pas a un posterior
col·loqui.
10.50-12.00 Taula rodona formada per diferents membres responsables
de l’Acció Catòlica, tant del nostre arquebisbat com d’altres
diòcesis, on podrem aprofundir en la seva realitat, reptes
i acció.
12.00-12.30 Pausa - cafè.
12.30-12.50 Des de la Delegació diocesana de pastoral de joventut ens
presentaran les Jornades Mundials de la Joventut Madrid
2011.
12.50-13.00 Informacions del Sr. Arquebisbe.
13.00-14.00 Explicació del projecte de l’edifici del Seminari i visita a
les obres.
Moderadora: Sra. Elisabet Canudas Sicart
M. Pineda Sentís
Secretària del CPD
Tarragona, 10 de maig de 2011

Convocatòria
a la 21a reunió d’arxiprestos
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, convoca els arxiprestos a una
reunió per al proper dia 16 de juny de 2011, dijous, a la Residència dels pares
rogacionistes del Santuari de la Mare de Déu de Loreto de Tarragona.
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Ordre de la reunió
10.00-10.15 Rés de l’Hora menor i aprovació, si s’escau, de l’acta de la
reunió anterior.
10.15-11.45 Tenint al davant tots els criteris que han proposat durant
aquest curs tant els membres del Consell del Presbiteri
com els arxiprestos, així com també els preveres en reunió
arxiprestal, en relació amb l’objectiu 4t del Pla pastoral
diocesà, establir quins s’haurien de començar a aplicar de
cara al proper curs.
— Plantejament.
— Diàleg.
11.45-12.00 Descans.
12.00-13.45 Informe sobre la situació de la catequesi de la iniciació
cristiana a les nostres parròquies i presentació del Pla de
formació de catequistes.
— Presentació de Mn. F. Xavier Morell Rom, delegat
diocesà per a la catequesi i el catecumenat.
— Diàleg.
13.45-14.00 Precs, preguntes i informacions.
Moderador: Mn. Josep M. Alegret Bellmunt.
Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera
Tarragona, 25 de maig de 2011

Temes tractats
en la reunió n. 213 del Consell Episcopal
3 de maig de 2011
— Estudi de la petició de reconeixement a l’arxidiòcesi que ha fet la Comunitat Jerusalem.
— Els membres de la Germandat de la Santa Creu ‘Brotherhood of the
Holy Cross’, que tindrà cura de l’atenció pastoral als catòlics de parla
anglesa, ja resideixen a la rectoria de la Parròquia de Sant Mateu Apòstol
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de Riudecanyes i començaran a celebrar a l’església de Sant Jordi del
Cap de Salou a partir del dia 5 de juny.
— Nomenaments i altres encàrrecs (cf. p. 255 d’aquest butlletí).
— Estudi i aprovació d’un material preparat per la Delegació diocesana
d’apostolat seglar en aplicació de l’objectiu 2n del Pla pastoral diocesà:
«Urgir en els cristians i cristianes laics el compromís social pel Regne
en la nostra societat d’avui i d’aquí.»
— Preparació de la propera reunió del Consell del Presbiteri.
— Altres temes del govern ordinari de l’arxidiòcesi.

Temes tractats
en la reunió n. 214 del Consell Episcopal
17 de maig de 2011
— Petició del prevere de l’Església ortodoxa búlgara a Catalunya, el P.
Avenir, perquè s’autoritzi aquesta confessió religiosa a celebrar el culte
en alguna església de Reus.
— Revisió del procediment a seguir quan es demanen autoritzacions per
a fer obres a les esglésies.
— Tramitació de la inclusió en l’inventari del patrimoni cultural català de
les esglésies de l’arxidiòcesi que no hi figuren.
— Aspectes a tenir en compte a l’hora de construir columbaris en zones
parroquials.
— L’atenció als preveres amb mobilitat reduïda a la Residència Sacerdotal
Sant Fructuós de Tarragona.
— Comunicació de la donació que ha fet el P. Lluís Magriñà, sj, provincial dels Jesuïtes de Catalunya, d’un calze que havia estat del cardenal
Francesc d’A. Vidal i Barraquer i que havia utilitzat durant el seu exili a
Roma i a Friburg, el qual, més endavant, havia estat donat pel P. Miquel
Batllori a la Congregació Mariana de Barcelona. El Sr. Arquebisbe farà
donació d’aquest calze a la Catedral.
— Altres temes del govern ordinari de l’arxidiòcesi.
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Temes tractats
en les reunions n. 215 i 216 del Consell Episcopal
24 i 31 de maig de 2011
— Preparació de la propera reunió d’arxiprestos amb el Consell Episcopal
i de la jornada de formació permanent del clergat del mes de juny.
— Valoració de la reunió del Consell del Presbiteri.
— Signatura de la renovació del nomenament de Mn. Joaquim Gras
Minguella com a consiliari de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes
de Tarragona.
— Temes relacionats amb l’edifici del Seminari Pontifici de Tarragona:
• El Seminari Menor.
• L’Associació d’Antics Alumnes i Amics del Col·legi Seminari Menor.
— El diaconat permanent.
— Altres temes del govern ordinari de l’arxidiòcesi.
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secció documental
Santa Seu
beatificació del servent de Déu Joan Pau II
Homilia
del sant pare Benet XVI en la cerimònia de beatificació. Plaça de Sant Pere,
diumenge, 1 de maig de 2011
Benvolguts germans i germanes,
Fa sis anys que ens trobàvem en aquesta plaça per a celebrar els funerals del papa
Joan Pau II. El dolor per la seva pèrdua era profund, però més gran encara era
el sentit d’una immensa gràcia que embolcallava Roma i el món sencer, gràcia
que era fruit de tota la vida del meu estimat Predecessor i, especialment, del seu
testimoniatge en el sofriment. Ja en aquell dia percebíem el perfum de la seva santedat, i el poble de Déu va manifestar de moltes maneres la seva veneració envers
ell. Per això he volgut que, respectant degudament la normativa de l’Església, la
causa de la seva beatificació procedís amb raonable rapidesa. I heus aquí que el
dia esperat ha arribat; ha arribat aviat, perquè així ho ha volgut el Senyor: Joan
Pau II és beat.
Vull dirigir una salutació cordial a tots els qui, en nombre tan gran, des d’arreu del
món, heu vingut a Roma per a aquesta feliç circumstància: els senyors cardenals,
els patriarques de les Esglésies catòliques orientals, germans en l’episcopat i en
el sacerdoci, delegacions oficials, ambaixadors i autoritats, persones consagrades
i fidels laics, i l’estenc a tots els qui s’uneixen a nosaltres a través de la ràdio i la
televisió.
Aquest és el segon diumenge de Pasqua, que el beat Joan Pau II va dedicar a la
Divina Misericòrdia. Per això es va elegir aquest dia per a la celebració d’avui,
perquè el meu Predecessor, gràcies a un designi providencial, va lliurar l’esperit
a Déu precisament la tarda de la vigília d’aquesta festa. A més, avui és el primer
dia del mes de maig, el mes de Maria; i és també la memòria de sant Josep obrer.
Aquests elements contribueixen a enriquir la nostra pregària, ens ajuden a nosaltres
que encara peregrinem en el temps i l’espai. En canvi, que n’és, de diferent, la
festa al Cel entre els àngels i sants. I, això no obstant, hi ha un sol Déu, i un Crist
Senyor que, com un pont, uneix la terra i el cel, i nosaltres ens sentim en aquest
moment més a prop que mai, com participant de la litúrgia celestial.
«Feliços els qui creuran sense haver vist!» (Jn 20,29). En l’evangeli d’avui, Jesús
pronuncia aquesta benaurança: la benaurança de la fe. Ens concerneix d’una manera particular, perquè estem reunits precisament per a celebrar una beatificació,
i més encara perquè avui un Papa ha estat proclamat beat, un successor de Pere,
cridat a confirmar en la fe els germans. Joan Pau II és beat per la seva fe, forta i
generosa, apostòlica. I immediatament recordem una altra benaurança: «Feliç de
tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat ni la carn ni la sang, sinó el meu
Pare del cel» (Mt 16,17). Què és el que el Pare celestial va revelar a Simó? Que
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Jesús és el Crist, el Fill del Déu viu. Per aquesta fe Simó es converteix en «Pere»,
la roca sobre la qual Jesús edifica la seva Església. La benaurança eterna de Joan
Pau II, que l’Església té el goig de proclamar avui, està inclosa en aquestes paraules
de Crist: «Feliç, tu, Simó», i «Feliços els qui creguin sense haver vist». Aquesta és
la benaurança de la fe, que també Joan Pau II va rebre de Déu Pare, com un do
per a l’edificació de l’Església de Crist.
Però el nostre pensament es dirigeix a una altra benaurança, que en l’evangeli
precedeix totes les altres. És la de la Mare de Déu, la Mare del Redemptor. A ella,
que acabava de concebre Jesús en el seu si, santa Isabel li diu: «Feliç tu que has
cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà» (Lc 1,45). La benaurança de
la fe té el seu model en Maria, i tots ens alegrem que la beatificació de Joan Pau
II tingui lloc en el primer dia del mes marià, sota la mirada maternal d’aquella
que, amb la seva fe, va sostenir la fe dels Apòstols, i sosté contínuament la fe dels
seus successors, especialment dels qui han estat cridats a ocupar la càtedra de
Pere. Maria no apareix en les narracions de la resurrecció de Crist, però la seva
presència està com amagada arreu: ella és la Mare a qui Jesús va confiar cadascun
dels deixebles i tota la comunitat. De manera particular, notem que la presència
efectiva i maternal de Maria ha estat registrada per sant Joan i sant Lluc en els
contextos que precedeixen als de l’evangeli d’avui i de la primera lectura: en la
narració de la mort de Jesús, on Maria apareix al peu de la creu (cf. Jn 19,25); i
al començament dels Fets dels Apòstols, que la presenten enmig dels deixebles
reunits en oració al cenacle (cf. Ac 1,14).
També la segona lectura d’avui ens parla de la fe, i és precisament sant Pere qui
escriu, ple d’entusiasme espiritual, indicant als nous batejats les raons de la seva
esperança i la seva alegria. Em complau observar que en aquest passatge, al començament de la seva Primera carta, Pere no s’expressa d’una manera exhortativa,
sinó indicativa; escriu, en efecte: «Tot això us dóna una gran alegria», i afegeix:
«Vosaltres estimeu [Jesucrist] encara que no l’heu vist, i ara, sense veure’l, creieu
en ell. I teniu una alegria tan gloriosa que no hi ha paraules per a expressar-la,
ja que heu assolit el terme de la fe: la vostra salvació» (1Pe 1,6.8-9). Tot està en
indicatiu perquè hi ha una nova realitat, generada per la resurrecció de Crist, una
realitat accessible a la fe. «És el Senyor qui ho ha fet» —diu el Salm (118,23)—,
ha estat un miracle patent, patent als ulls de la fe.
Benvolguts germans i germanes, avui resplendeix davant els nostres ulls, sota la
plena llum espiritual de Crist ressuscitat, la figura estimada i venerada de Joan
Pau II. Avui, el seu nom s’afegeix a la multitud de sants i beats que ell va proclamar durant els seus gairebé 27 anys de pontificat, recordant amb força la vocació
universal a la mesura alta de la vida cristiana, a la santedat, com ho afirma la
Constitució conciliar sobre l’Església Lumen gentium. Tots els membres del poble de
Déu —bisbes, sacerdots, diaques, fidels laics, religiosos, religioses— estem en camí
cap a la pàtria celestial, on ens ha precedit la Mare de Déu, associada de manera
singular i perfecta al misteri de Crist i de l’Església. Karol Wojtyla, primer com a
bisbe auxiliar i després com a arquebisbe de Cracòvia, va participar en el concili
Vaticà II i sabia que dedicar a Maria l’últim capítol del Document sobre l’Església
significava posar la Mare del Redemptor com a imatge i model de santedat per
a tots els cristians i per a l’Església sencera. Aquesta visió teològica és la que el
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beat Joan Pau II va descobrir de jove i que després va conservar i va aprofundir
durant tota la seva vida. És una visió que es resumeix en la icona bíblica de Crist
a la creu, i als seus peus Maria, la seva mare. Una icona que es troba a l’evangeli
de Joan (cf. 19,25-27) i que va quedar sintetitzada en l’escut episcopal i posteriorment papal de Karol Wojtyla: una creu d’or, una «ema» a sota, a la dreta, i el lema:
«Totus tuus», que correspon a la cèlebre expressió de sant Lluís Maria Grignion
de Monfort, en la qual Karol Wojtyla va trobar un principi fonamental per a la
seva vida: «Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia.
Præbe mihi cor tuum, Maria» ‘Sóc tot vostre i tot allò que tinc és vostre. Vós sou
el meu tot, oh Maria; presteu-me el vostre cor’ (Tractat de la vertadera devoció a la
Santíssima Mare de Déu, n. 266).
El nou Beat va escriure en el seu testament: «Quan, el dia 16 d’octubre de 1978,
el conclave dels cardenals va escollir Joan Pau II, el primat de Polònia, el cardenal
Stefan Wyszynski, em va dir: “La tasca del nou Papa consistirà a introduir l’Església
en el tercer mil·lenni”.» I afegia: «Vull expressar un cop més gratitud a l’Esperit
Sant pel gran do del concili Vaticà II, pel qual, junt amb l’Església sencera, i en
especial amb tot l’episcopat, em sento en deute. Estic convençut que durant molt
de temps encara les noves generacions podran recórrer a les riqueses que aquest
Concili del segle XX ens ha regalat. Com a bisbe que va participar en l’esdeveniment conciliar des del primer dia fins a l’últim, vull confiar aquest gran patrimoni
a tots els qui estan i estaran cridats a aplicar-lo. Per part meva, dono les gràcies a
l’etern Pastor, que m’ha permès estar al servei d’aquesta grandíssima causa al llarg
de tots els anys del meu pontificat.» I quina és aquesta «causa»? És la mateixa que
Joan Pau II va anunciar en la seva primera missa solemne a la plaça de Sant Pere,
amb les memorables paraules: «No tingueu por! Obriu, encara més, obriu de bat a
bat les portes a Crist!» Allò que el Papa acabat d’elegir demanava a tots, ell mateix
ho va dur a terme en primera persona: va obrir a Crist la societat, la cultura, els
sistemes polítics i econòmics, invertint amb la força d’un gegant, força que li venia
de Déu, una tendència que podia semblar irreversible. Amb el seu testimoniatge
de fe, d’amor i de valor apostòlic, acompanyat d’una gran humanitat, aquest fill
exemplar de la Nació polonesa va ajudar els cristians de tot el món a no tenir por
de dir-se cristians, de pertànyer a l’Església, de parlar de l’evangeli. En una paraula: va ajudar a no tenir por de la veritat, perquè la veritat és garantia de llibertat.
Més en síntesi encara: ens va tornar la força de creure en Crist, perquè Crist és
Redemptor hominis, redemptor de l’home: el tema de la seva primera encíclica i fil
conductor de totes les altres.
Karol Wojtyla va pujar al Soli de Pere portant amb ell la reflexió profunda sobre
la confrontació entre el marxisme i el cristianisme, centrada en l’home. El seu
missatge va ser aquest: l’home és el camí de l’Església, i Crist és el camí de l’home.
Amb aquest missatge, que és la gran herència del concili Vaticà II i del seu «timoner», el servent de Déu el papa Pau VI, Joan Pau II va conduir el poble de Déu a
travessar el llindar del tercer mil·lenni, que gràcies precisament a Crist ell va poder
anomenar «llindar de l’esperança». Sí, ell, a través del llarg camí de preparació
per al gran Jubileu, va donar al cristianisme una renovada orientació cap al futur,
el futur de Déu, transcendent respecte a la història, però que incideix també en la
història. Aquella càrrega d’esperança que en certa manera es va donar al marxisme
i a la ideologia del progrés, ell la va reivindicar legítimament per al cristianisme,
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restituint-li la fisonomia autèntica de l’esperança, de viure en la història con un
esperit d’«advent», amb una existència personal i comunitària orientada a Crist,
plenitud de l’home i compliment del seu anhel de justícia i de pau.
Voldria finalment donar gràcies també a Déu per l’experiència personal que em
va concedir, de col·laborar durant molt de temps amb el beat papa Joan Pau II.
Ja abans havia tingut ocasió de conèixer-lo i d’estimar-lo, però des de 1982, quan
em va cridar a Roma com a prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe,
durant 23 anys vaig poder estar a prop seu i venerar cada cop més la seva persona.
La seva profunditat espiritual i la riquesa de les seves intuïcions sostenien el meu
servei. L’exemple de la seva oració sempre m’ha impressionat i edificat: ell se
submergia en la trobada amb Déu, fins i tot enmig de les múltiples ocupacions del
seu ministeri. I després, el seu testimoniatge en el sofriment: el Senyor el va anar
desposseint lentament de tot, això no obstant ell restava sempre com una «roca»,
com Crist volia. La seva profunda humilitat, arrelada en l’íntima unió amb Crist,
li va permetre continuar guiant l’Església i donar al món un missatge encara més
eloqüent, precisament quan les seves forces físiques anaven disminuint. Així, ell va
realitzar de manera extraordinària la vocació de cada sacerdot i bisbe: ser u amb
aquell Jesús al qual quotidianament rep i ofereix a l’Església.
Feliç vós, estimat papa Joan Pau, perquè heu cregut! Us preguem que continueu
sostenint des del Cel la fe del poble de Déu. Des del Palau ens heu beneït molts
cops en aquesta plaça. Avui us preguem: Sant Pare, beneïu-nos. Amén.

Homilia
del Card. Tarcisio Bertone, secretari d’Estat de Sa Santedat en la santa missa
d’acció de gràcies per la beatificació de Joan Pau II. Plaça de Sant Pere, dilluns,
2 de maig de 2011
Benvolguts germans i germanes,
«Simó, fill de Joan, m’estimes? […] Senyor, tu ho saps tot; ja ho saps, que t’estimo» (Jn 21,17). Aquest és el diàleg entre el Ressuscitat i Pere. És el diàleg que
precedeix el manament: «Pastura les meves ovelles» (Jn 21,17), però és un diàleg
que primer escruta tota la vida de l’home. No són aquestes, potser, la pregunta i la
resposta que van marcar la vida i la missió del beat Joan Pau II? Ell mateix ho va
dir a Cracòvia, l’any 1999, afirmant: «Avui em sento cridat de manera particular a
donar gràcies a aquesta comunitat mil·lenària de pastors de Crist, clergues i laics,
perquè pel seu testimoniatge de santedat, per aquest ambient de fe, que durant
deu segles han format i formen a Cracòvia, ha estat possible que, al final d’aquest
mil·lenni, precisament a les ribes del Vístula, al peu de la Catedral de Wawel, s’escoltés l’exhortació de Crist: “Pere, pastura els meus anyells” (Jn 21,15); ha estat
possible que la debilitat de l’home es recolzés en la força de la fe, l’esperança i
la caritat eternes d’aquesta terra, i donés com a resposta: “Per obediència a la fe,
davant Crist, el meu Senyor, encomanant-me a la Mare de Crist i de l’Església, i
conscient de les grans dificultats, ho accepto”» (L’Osservatore Romano, edició en
llengua espanyola, 16 de juliol de 1999, p. 6).
Sí, aquest diàleg d’amor entre Crist i l’home va marcar tota la vida de Karol Wojtyla
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i el va conduir no sols al servei fidel a l’Església, sinó també a l’entrega personal
i total a Déu i als homes que va caracteritzar el seu camí de santedat.
Crec que tots recordem com el dia del funeral, durant la cerimònia, en cert moment el vent va tancar dolçament les pàgines de l’Evangeli col·locat sobre el fèretre. Era com si el vent de l’Esperit hagués volgut assenyalar el final de l’aventura
humana i espiritual de Karol Wojtyla, tota ella il·luminada per l’evangeli de Crist.
Per aquest llibre va descobrir els plans de Déu per a la humanitat, per a ell mateix,
però sobretot va conèixer Crist, el seu rostre, el seu amor, que per a Karol va ser
sempre una crida a la responsabilitat. A la llum de l’evangeli va llegir la història
de la humanitat i la de cada home i cada dona que el Senyor va posar en el seu
camí. D’aquí, de la trobada amb Crist en l’evangeli, brollava la seva fe.
Era un home de fe, un home de Déu, un home que vivia de Déu. La seva vida
era una pregària continuada, constant, una pregària que abraçava amb amor cadascun dels habitants del nostre planeta, creat a imatge i semblança de Déu, i per
això digne de tot respecte; redimit amb la mort i resurrecció de Crist, i per això
transformat veritablement en glòria viva de Déu («Gloria Dei vivens homo», sant
Ireneu). Gràcies a la fe, que expressava sobretot en la seva pregària, Joan Pau II
era un autèntic defensor de la dignitat de tot ésser humà i no un mer lluitador per
ideologies politicosocials. Per a ell, qualsevol dona, qualsevol home, era una filla,
un fill de Déu, independentment de la raça, del color de la pell, de la provinença
geogràfica i cultural, i fins i tot del credo religiós. La seva relació amb cada persona
se sintetitza en la magnífica frase que ell va escriure: «L’altre em pertany.»
Però la seva pregària era també una intercessió constant per tota la família humana,
per l’Església, per cada comunitat de creients, arreu de la terra, potser més eficaç
com més marcada estava pel sofriment que va caracteritzar diverses fases de la
seva existència. ¿No és d’aquí —de la pregària, de l’oració vinculada a nombrosos
esdeveniments dolorosos seus i dels altres—, d’on naixia la seva preocupació per
la pau en el món, per la convivència pacífica dels pobles i de les nacions? En la
primera lectura hem escoltat: «Que en són, de bonics, per les muntanyes els peus
del missatger […] que anuncia la pau» (Is 52,7).
Avui donem les gràcies al Senyor per haver-nos donat un pastor com ell. Un pastor que sabia llegir els signes de la presència de Déu en la història humana i que
anunciava després les seves gestes a tot el món i en totes les llengües. Un pastor
que havia arrelat en ell mateix el sentit de la missió, del compromís d’evangelitzar,
d’anunciar la paraula de Déu pertot arreu, de cridar-la des de les teulades: «Que
en són, de bonics, per les muntanyes els peus del missatger de bones noves que
anuncia la pau i la felicitat, que anuncia la salvació i diu a la ciutat de Sió: “El teu
Déu ja regna!”» (ib.).
Avui donem gràcies a Déu per haver-nos donat un testimoni com ell, tan creïble,
tan transparent, que ens ha ensenyat com s’ha de viure la fe i defensar els valors
cristians, començant per la vida, sense complexos, sense pors; com s’ha de testimoniar la fe amb valentia i coherència, vivint les benaurances en l’experiència
quotidiana. Donem gràcies al Senyor per haver-nos donat un guia com ell, que
vivint profundament la fe fonamentada en un vincle sòlid i íntim amb Déu, sabia
transmetre als homes la veritat que «Jesucrist mateix va morir, més encara, va
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ressuscitar, és a la dreta de Déu i intercedeix per nosaltres» i que «de tot això, en
sortim plenament vencedors gràcies a aquell qui ens estima». Perquè «ni la mort
ni la vida, ni els àngels ni les potències, ni el present ni el futur, ni els poders,
ni el món de dalt ni el de sota, ni res de l’univers creat no ens podrà separar de
l’amor de Déu que s’ha manifestat en Jesucrist, Senyor nostre» (Rm 8,34.37-39).
La vida, el sofriment, la mort i la santedat de Joan Pau II són un testimoni d’això
i una confirmació tangible i certa.
Donem gràcies al Senyor per haver-nos donat un Papa que va saber donar a l’Església catòlica no sols una projecció universal i una autoritat moral a nivell mundial
que mai abans no havia tingut, sinó també, especialment amb la celebració del
gran jubileu de l’any 2000, una visió més espiritual, més bíblica, més centrada en
la paraula de Déu. Una Església que ha sabut renovar-se, llançar «una nova evangelització», intensificar els vincles ecumènics i interreligiosos, i trobar també els
camins per a un diàleg fructífer amb les noves generacions.
I, per últim, donem les gràcies al Senyor per haver-nos donat un sant com ell.
Tots hem pogut comprovar —alguns de prop, altres de lluny— com n’eren, de
coherents, la seva humanitat, la seva paraula i la seva vida. Era un home vertader
perquè estava inseparablement unit a aquell que és la Veritat. Seguint aquell que
és el Camí, era un home sempre en camí, sempre orientat cap al bé més gran
per a totes les persones, per a l’Església, per al món, i cap a la meta que per a tot
creient és la glòria del Pare. Era un home viu, perquè estava ple de la Vida, que
és Crist, sempre obert a la seva gràcia i a tots els dons de l’Esperit Sant.
La seva santedat era una santedat viscuda, especialment en els últims mesos, en
les últimes setmanes, amb total fidelitat a la missió que li havia estat confiada, fins
a la mort. Encara que no es tractava d’un martiri pròpiament dit, tots vam veure
com es van verificar en la seva vida les paraules que hem sentit en l’evangeli d’avui:
«En veritat, en veritat t’ho dic: quan eres jove et cenyies tu mateix i anaves on
volies, però quan siguis vell obriràs els braços i un altre et cenyirà per portar-te
allà on no vols» (Jn 21,18). Tots hem vist com va anar desapareixent d’ell tot el
que humanament podia impressionar: la força física, l’expressió del cos, la possibilitat de moure’s i fins i tot la paraula. I llavors, més que mai, ell va confiar la
seva vida i la seva missió a Crist, perquè només Crist pot salvar el món. Sabia que
la seva debilitat corporal manifestava encara més clarament Crist que actua en la
història. I oferint-li els seus sofriments a ell i a la seva Església, ens va donar a tots
una última gran lliçó d’humanitat i d’abandó en els braços de Déu.
«Canteu al Senyor un càntic nou; canteu al Senyor, homes de tota la terra. Canteu
al Senyor, beneïu el seu nom.»
Cantem al Senyor un cant de glòria pel do d’aquest gran Papa: home de fe i de
pregària, pastor i testimoni, guia en el pas entre els dos mil·lennis. Que aquest
cant il·lumini la nostra vida, perquè no sols venerem el nou beat, sinó que, amb
l’ajuda de la gràcia de Déu, seguim els seus ensenyaments i el seu exemple. Alhora
que dirigeixo un pensament de gratitud al papa Benet XVI, que ha volgut elevar
el seu gran predecessor a la glòria dels altars, em complau concloure amb les
paraules que va pronunciar en el primer aniversari de la mort del nou beat. Va
dir: «Estimats germans i germanes, […] el nostre pensament torna amb emoció
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al moment de la mort de l’estimat Pontífex, però al mateix temps el cor se sent
d’alguna manera impulsat a mirar endavant. Ressonen en la nostra ànima les seves
repetides invitacions a avançar sense por pel camí de la fidelitat a l’evangeli per
a ser heralds i testimonis de Crist en el tercer mil·lenni. Tornen a la nostra ment
les seves incessants exhortacions a cooperar generosament en la realització d’una
humanitat més justa i solidària, a ser artífexs de pau i constructors d’esperança.
Que la nostra mirada estigui sempre fixada en Crist, «el mateix ahir i avui i pels
segles» (He 13,8), el qual guia amb fermesa la seva Església. Nosaltres hem cregut
en el seu amor, i la trobada amb ell és el que «dóna un nou horitzó a la vida i,
amb això, una orientació decisiva» (Deus caritas est, 1). Que la força de l’Esperit
de Jesús sigui per a tots, estimats germans i germanes, com ho va ser per al papa
Joan Pau II, font de pau i d’alegria. I que la Mare de Déu, mare de l’Església, ens
ajudi a ser, en totes les circumstàncies, com ell, apòstols incansables del seu Fill
diví i profetes del seu amor misericordiós» (L’Osservatore Romano, edició en llengua
espanyola, 7 d’abril de 2006, p. 5). Amén.

Sant Pare
Invitació
a pregar per la Xina
Durant el temps pasqual la litúrgia canta a Crist ressuscitat d’entre els morts,
vencedor de la mort i del pecat, viu i present en la vida de l’Església i entre les
vicissituds del món. La bona notícia de l’Amor de Déu manifestat en Crist, anyell
immolat, bon pastor que dóna la vida pels seus, s’estén de manera incessant fins
als confins de la terra i, al mateix temps, troba rebuig i obstacles arreu del món.
Com llavors, encara avui, des de la Creu fins a la Resurrecció.
El dimarts 24 de maig és el dia dedicat a la memòria litúrgica de la beata verge
Maria, auxili dels cristians, venerada amb gran devoció al santuari de Sheshan,
a Shanghai: tota l’Església s’uneix en pregària amb l’Església que és a la Xina.
Allí, com en altres llocs, Crist viu la seva passió. Mentre augmenta el nombre dels
qui l’acullen com a Senyor seu, per a altres Crist és rebutjat, ignorat o perseguit.
«Saule, Saule, per què em persegueixes?» (Ac 9,4). L’Església a la Xina, sobretot
en aquest moment, necessita la pregària de l’Església universal. Convido en primer
lloc a tots els catòlics xinesos a continuar i intensificar la seva pregària, sobretot a
Maria, Verge forta. Però també, a tots els catòlics del món, vull dir-los que pregar
per l’Església que és a la Xina ha de ser un compromís: aquests fidels tenen dret
a la nostra pregària, en tenen necessitat.
Sabem pels Fets dels Apòstols que, quan Pere era a la presó, tots van pregar amb
força i van obtenir que un àngel l’alliberés. També nosaltres hem de fer el mateix: preguem intensament, tots junts, per aquesta Església, confiant que, amb la
pregària, podem fer quelcom molt real per ella.
Els catòlics xinesos, com ho han expressat moltes vegades, volen la unitat amb
l’Església universal, amb el pastor suprem, amb el successor de Pere. Amb la pregària podem obtenir per a l’Església a la Xina que sigui una, santa i catòlica, fidel
i ferma en la doctrina i en la disciplina eclesial. Això mereix tot el nostre afecte.
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Sabem que entre els nostres germans bisbes n’hi ha alguns que pateixen i estan
sota pressió en l’exercici del seu ministeri episcopal. A ells, als sacerdots i a tots
els catòlics que troben dificultats a la lliure professió de fe expressem proximitat.
Amb la nostra pregària podem ajudar-los a trobar el camí per a mantenir viva la
fe, forta l’esperança, ardent la caritat envers tothom i íntegra l’eclesiologia que
hem heretat fins als nostres dies. Amb la pregària podem obtenir que el seu desig
d’estar en l’Església una i universal superi la temptació d’un camí independent
de Pere. La pregària pot obtenir, per a ells i per a nosaltres, l’alegria i la força
d’anunciar i de donar testimoniatge, amb tota franquesa i sense impediment, de
Jesucrist crucificat i ressuscitat, l’Home nou, vencedor del pecat i de la mort.
Amb tots vosaltres demano a Maria que intercedeixi perquè cada un de nosaltres
es conformi cada vegada més estretament a Crist i es doni amb generositat sempre
nova als germans. A Maria demano que il·lumini tots els qui tenen dubtes, que
cridi els extraviats, que consoli els afligits, que reforci els qui han estat atrapats
pels cants de sirena de l’oportunisme. Verge Maria, auxili dels cristians, Mare de
Déu de Sheshan, pregueu per nosaltres!
Annex a l’audiència general del dia 18 de maig de 2011

Discurs
als membres de Caritas Internationalis amb motiu de la seva assemblea general
Benvolguts germans i germanes,
M’alegra tenir aquesta oportunitat de trobar-me amb vosaltres en ocasió de la vostra
assemblea general. Agraeixo al cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, president de
Caritas Internationalis, les amables paraules que m’ha adreçat, també en nom vostre,
i us dirigeixo una cordial salutació a tots vosaltres i a tota la família de Caritas. A
més, us asseguro la meva gratitud i formulo els meus millors vots en la pregària
per les obres de caritat cristiana que dueu a terme en països d’arreu del món.
El primer motiu de la nostra trobada d’avui és donar gràcies a Déu per les nombroses gràcies que ha concedit a l’Església en els seixanta anys transcorreguts des
de la fundació de Caritas Internationalis. Després dels horrors i devastacions de
la segona guerra mundial, el venerable Pius XII va voler mostrar la solidaritat i la
preocupació de tota l’Església davant tantes situacions de conflicte i emergència
en el món. I ho va fer donant vida a un organisme que promogués, en l’àmbit
de l’Església universal, una major comunicació, coordinació i col·laboració entre
les nombroses organitzacions caritatives de l’Església en els diversos continents.
Més endavant, el beat Joan Pau II va enfortir els vincles existents entre les diferents agències nacionals de Caritas, i entre elles i la Santa Seu, atorgant a Caritas
Internationalis la personalitat jurídica canònica pública (ibid., 3). Com a conseqüència d’això, Caritas Internationalis ha adquirit un paper particular en el cor
de la comunitat eclesial, i ha estat cridada a compartir, en col·laboració amb la
jerarquia eclesiàstica, la missió de l’Església de manifestar, a través de la caritat
viscuda, aquest amor que és Déu mateix. D’aquesta manera, Caritas Internationalis,
dins la finalitat pròpia que té assignada, du a terme en nom de l’Església una tasca
específica en favor del bé comú (cf. CIC, c. 116 §1).
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Estar en el cor de l’Església; ser capaç d’alguna manera de parlar i actuar en
nom seu, en favor del bé comú, comporta responsabilitats particulars dins la vida
cristiana, tant personal com comunitària. Només sobre les bases d’un compromís
quotidià d’acollir i viure plenament l’amor de Déu es pot promoure la dignitat de
cada ésser humà. En la meva primera encíclica, Deus caritas est, he volgut reafirmar
la centralitat del testimoni de la caritat per a l’Església del nostre temps. A través
d’aquest testimoni, fet visible en la vida quotidiana dels seus membres, l’Església
arriba a milions d’homes i dones, fent possible que reconeguin i percebin l’amor
de Déu, que és sempre proper a tota persona necessitada. Per a nosaltres, els cristians, Déu mateix és la font de la caritat, i la caritat s’ha d’entendre no sols com
una filantropia genèrica, sinó com el do d’un mateix, fins i tot fins al sacrifici de
la pròpia vida en favor dels altres, imitant l’exemple de Crist. L’Església prolonga
en el temps i en l’espai la missió salvadora de Crist: vol arribar a tot ésser humà,
moguda pel desig que cada persona arribi a conèixer que res no pot separar-la de
l’amor de Crist (cf. Rm 8,35).
Caritas Internationalis és diferent d’altres agències socials perquè és un organisme eclesial, que comparteix la missió de l’Església. Això és el que els pontífexs
han volgut sempre i això és el que la vostra assemblea general ha d’afirmar amb
força. En aquest sentit, cal observar que Caritas Internationalis està constituïda
fonamentalment per diverses Caritas nacionals. A diferència de tantes institucions i
associacions eclesials dedicades a la caritat, les Caritas tenen un tret distintiu: malgrat la varietat de formes canòniques assumides per les Caritas nacionals, totes són
una ajuda privilegiada per als bisbes en el seu exercici de la caritat. Això comporta
una responsabilitat eclesial especial: la de deixar-se guiar pels pastors de l’Església.
Des del moment que Caritas Internationalis té un perfil universal i està dotada de
personalitat jurídica canònica pública, la Santa Seu té el deure de seguir la seva
activitat i de vetllar perquè, tant la seva acció humana i de caritat com el contingut dels documents que difon, estiguin en plena sintonia amb la Seu apostòlica i
amb el magisteri de l’Església, i perquè s’administri amb competència i de manera
transparent. Aquesta identitat distintiva és la força de Caritas Internationalis, i és
el que fa que la seva activitat sigui particularment eficaç.
A més, voldria subratllar que la vostra missió us porta a desenvolupar un paper
important en el pla internacional. L’experiència que heu adquirit en aquests anys
us ha ensenyat a fer-vos portaveus davant la comunitat internacional d’una visió
antropològica sana, alimentada per la doctrina catòlica i compromesa en la defensa
de la dignitat de cada vida humana. Sense un fonament transcendent, sense una
referència a Déu creador, sense la consideració del nostre destí etern, correm el risc
de caure en mans d’ideologies nocives. Tot el que dieu i feu, el testimoniatge de
la vostra vida i de les vostres activitats, són importants i contribueixen a promoure
el bé integral de la persona humana. Caritas Internationalis és una organització
que té el paper d’afavorir la comunió entre l’Església universal i les Esglésies particulars, com també la comunió entre tots els fidels en l’exercici de la caritat. Al
mateix temps, està cridada a oferir la seva contribució per portar el missatge de
l’Església a la vida política i social en el pla internacional. En l’esfera política —i
en totes aquelles àrees que es refereixen directament a la vida dels pobres— els
fidels, especialment els laics, gaudeixen d’una àmplia llibertat d’acció. Ningú no
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pot, en matèries obertes a la discussió lliure, pretendre parlar «oficialment» en
nom de tots els laics o de tots els catòlics (cf. Con. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes,
43; 88). Per altra part, cada catòlic, de fet cada home, està cridat a actuar amb
consciència purificada i amb cor generós per a promoure de manera decidida
aquells valors que he definit sovint com a «no negociables».
Caritas Internationalis està cridada, per tant, a treballar per a convertir els cors
a una major obertura cap als altres, perquè cadascú, en ple respecte de la seva
llibertat i en la plena assumpció de les pròpies responsabilitats personals, pugui
actuar sempre i arreu a favor del bé comú, oferint generosament el millor de si
mateix al servei dels germans i germanes, en particular dels més necessitats.
Per consegüent, en aquesta àmplia perspectiva, i en estreta col·laboració amb
els pastors de l’Església, responsables últims de donar testimoniatge de la caritat
(cf. Deus caritas est, 32), les Caritas nacionals estan cridades a continuar el seu
fonamental testimoniatge del misteri de l’amor vivificant i transformador de Déu
manifestat en Jesucrist. El mateix pot dir-se també de Caritas Internacional, que,
amb la intenció de dur a terme la seva missió, pot comptar amb l’assistència i el
suport de la Santa Seu, particularment a través del Dicasteri competent, el Consell
Pontifici Cor Unum.
Benvolguts amics, confiant aquestes preocupacions a la vostra reflexió, us agraeixo
novament el vostre compromís generós al servei dels nostres germans necessitats.
A vosaltres, als vostres col·laboradors i a tots aquells que estan compromesos en
l’ampli món de les obres de caritat catòlica, imparteixo de cor la meva benedicció
apostòlica, penyora de força i de pau en el Senyor.
28 de maig de 2011

Congregació per a la Doctrina de la Fe
Subsidi per a les Conferències Episcopals - Carta circular
en la preparació de línies-guia per a tractar els casos d’abús sexual de menors
per part del clergat
Entre les importants responsabilitats del Bisbe diocesà per a assegurar el bé comú
dels fidels i, especialment, la protecció dels nens i dels joves, hi ha el deure de
donar una resposta adequada als casos eventuals d’abús sexual de menors comesos a la seva diòcesi per part del clergat. Aquesta resposta comporta instituir
procediments adequats tant per a assistir les víctimes d’aquests abusos com per a
la formació de la comunitat eclesial amb vista a la protecció dels menors. En ella
s’haurà d’implementar l’aplicació del dret canònic en la matèria i, al mateix temps,
s’hauran de tenir en compte les disposicions de les lleis civils.
I. Aspectes generals
a) Les víctimes de l’abús sexual
L’Església, en la persona del Bisbe o d’un delegat seu, ha d’estar disposada a escoltar les víctimes i els seus familiars i a esforçar-se per a assistir-los espiritualment
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i psicològicament. El sant pare Benet XVI, en el decurs dels seus viatges apostòlics,
ha estat particularment exemplar amb la seva disponibilitat per trobar-se i escoltar
les víctimes d’abusos sexuals. En ocasió d’aquestes trobades, el Sant Pare ha volgut
dirigir-se a elles amb paraules de compassió i de suport, com en la Carta pastoral
als catòlics d’Irlanda (n. 6): «Heu sofert immensament i això m’afligeix en gran
manera. Sé que res no pot esborrar el mal que heu suportat. La vostra confiança
ha estat traïda i violada la vostra dignitat.»
b) La protecció dels menors
En algunes nacions s’han començat, en l’àmbit eclesial, programes educatius de
prevenció per a propiciar «ambients segurs» per als menors. Aquests programes
cerquen ajudar els pares, els agents de pastoral i els treballadors escolars per a
reconèixer indicis d’abús sexual i adoptar les mesures adequades. Aquests programes sovint han estat reconeguts com a models en l’esforç per a eliminar els casos
d’abús sexual de menors en la societat actual.
c) La formació de futurs sacerdots i religiosos
L’any 2002, Joan Pau II va dir: «no hi ha lloc en el sacerdoci o en la vida religiosa
per als qui facin mal als joves» (cf. Discurs als cardenals americans, 23 d’abril de
2002, n. 3). Aquestes paraules evoquen la responsabilitat específica dels bisbes,
dels superiors majors i d’aquells que són responsables de la formació dels futurs
sacerdots i religiosos. Les indicacions que aporta l’exhortació Pastores dabo vobis,
així com les instruccions dels dicasteris de la Santa Seu als quals competeixi, adquireixen encara més importància de cara a un discerniment vocacional correcte i a
la formació humana i espiritual dels candidats. En particular, ha de cercar-se que
aquests apreciïn la castedat, el celibat i les responsabilitats del clergue pel que fa a
la paternitat espiritual. En la formació ha d’assegurar-se que els candidats apreciïn
i coneguin la disciplina de l’Església sobre el tema. Altres indicacions específiques
podran ser afegides en els plans formatius dels Seminaris i cases de formació per
mitjà de les ratio institutionis sacerdotalis respectives de cada nació, institut de vida
consagrada o societat de vida apostòlica.
S’ha de prestar atenció particular a l’intercanvi d’informació necessari sobre els
candidats al sacerdoci o a la vida religiosa que es traslladen d’un Seminari a un
altre, d’una diòcesi a una altra, o d’un institut religiós a una diòcesi.
d) L’acompanyament als sacerdots
1. El Bisbe té obligació de tractar els seus sacerdots com a pare i germà. Ha de cuidar també amb especial atenció la formació permanent del clergat, particularment
en els primers anys després de l’ordenació, valorant la importància de la pregària i
de la fraternitat sacerdotal. Els preveres han de ser advertits del mal causat per un
sacerdot a una víctima d’abús sexual, de la seva responsabilitat davant la normativa
canònica i la civil i dels possibles indicis per a reconèixer possibles abusos sexuals
de menors comesos per qualsevol persona.
2. En rebre les denúncies de possibles casos d’abús sexual de menors, els bisbes
hauran d’assegurar que siguin tractats segons la disciplina canònica i civil, respectant els drets de totes les parts.
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3. El sacerdot acusat gaudeix de la presumpció d’innocència fins que es provi el
contrari. Això no obstant, el Bisbe en qualsevol moment pot limitar de manera
cautelar l’exercici del seu ministeri, a l’espera que les acusacions siguin aclarides.
Si fos el cas, es farà tot el que sigui necessari per a restablir la bona fama del sacerdot que hagi estat acusat injustament.
e) La cooperació amb l’autoritat civil
L’abús sexual de menors no és només un delicte canònic, sinó també un crim
perseguit per l’autoritat civil. Si bé les relacions amb l’autoritat civil difereixen en
diferents països, és important cooperar en l’àmbit de les competències respectives.
En particular, sense prejudici del fòrum intern o sacramental, sempre se segueixen
les prescripcions de les lleis civils pel que fa a remetre els delictes a les autoritats
legítimes. Naturalment, aquesta col·laboració no es refereix només als casos d’abús
sexual comesos per clergues, sinó també a aquells casos d’abús en què hi estigués
implicat el personal religiós o laic que coopera en les estructures eclesiàstiques.
II. Breu exposició de la legislació canònica en vigor
en relació amb el delicte d’abús sexual de menor comès per un clergue
El 30 d’abril de 2001 Joan Pau II va promulgar el motu proprio Sacramentorum
sanctitatis tutela (SST), en el qual l’abús sexual d’un menor de 18 anys comès per
un clergue ha estat afegit a l’elenc dels delicta graviora reservats a la Congregació
per a la Doctrina de la Fe (CDF). La prescripció per a aquest delicte es va establir
en 10 anys a partir del compliment del 18è any d’edat de la víctima. La normativa del motu proprio és vàlida per a clergues llatins i orientals, ja siguin del clergat
diocesà o del clergat religiós.
L’any 2003, el llavors prefecte de la CDF, el cardenal Ratzinger, va obtenir de Joan
Pau II la concessió d’algunes prerrogatives especials per a oferir més flexibilitat
en els procediments penals per als delicta graviora, entre les quals s’hi compta
l’aplicació del procés penal administratiu i la petició de la dimissió ex officio en els
casos més greus. Aquestes prerrogatives van ser integrades en la revisió del motu
proprio aprovada pel sant pare Benet XVI el 21 de maig de 2010. En les noves
normes, la prescripció és de 20 anys, que en el cas d’abús de menors es calcula
des del moment en què la víctima hagi complert els 18 anys d’edat. La CDF pot
derogar eventualment la prescripció per a casos particulars. Així mateix, queda
especificada com a delicte canònic l’adquisició, possessió o divulgació de material
pedopornogràfic.
La responsabilitat per a tractar els casos d’abús sexual de menors competeix en
primer lloc als bisbes o als superiors majors. Si l’acusació és versemblant, el Bisbe,
el superior major o un delegat seu han d’iniciar una investigació prèvia com ho
indica el CIC, c. 1717; el CCEO, c. 1468 i el SST, art. 16.
Si l’acusació es considera versemblant, el cas ha de ser enviat a la CDF. Un cop
estudiat el cas, la CDF indicarà al Bisbe o al superior major els passos ulteriors
que caldrà complir. Mentrestant, la CDF ajudarà a fer que es prenguin les mesures apropiades per a garantir els procediments justos en relació amb els sacerdots
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acusats, respectant el seu dret fonamental de defensa, i perquè sigui tutelat el bé
de l’Església, inclòs el bé de les víctimes. És apropiat recordar que normalment
la imposició d’una pena perpètua, com la dimissio de l’estat clerical, requereix
un procés judicial. Segons el Dret Canònic (cf. CIC c. 1342) l’Ordinari propi no
pot decretar penes perpètues per mitjà d’un decret extrajudicial. Per a això s’ha
d’adreçar a la CDF, a la qual correspondrà en aquest cas tant el judici definitiu
sobre la culpabilitat i la idoneïtat eventual del clergue per al ministeri com la
imposició de la pena perpètua (SST, Art. 21 §2).
Les mesures canòniques per a un sacerdot que sigui trobat culpable de l’abús
sexual d’un menor són generalment de dos tipus: 1) Mesures que restringeixen
l’exercici públic del ministeri de manera completa o almenys excloent el contacte
amb menors. Aquestes mesures poden ser declarades mitjançant un precepte penal;
2) Penes eclesiàstiques, sent la més greu la dimissio de l’estat clerical.
En alguns casos, quan ho demana el mateix sacerdot, pot concedir-se pro bono
Ecclesiæ la dispensa de les obligacions inherents a l’estat clerical, inclòs el celibat.
La investigació prèvia i tot el procés han de fer-se amb el degut respecte a la
confidencialitat de les persones implicades i la deguda atenció a la seva reputació.
Tret que hi hagi greus raons en contra, abans de transmetre el cas a la CDF el clergue acusat ha de ser informat de l’acusació presentada, per a donar-li l’oportunitat
de respondre-hi. La prudència del Bisbe o del superior major decidirà quina serà
la informació que es podrà comunicar a l’acusat durant la investigació prèvia.
Competeix al Bisbe o al superior major determinar quines mesures cautelars de
les previstes en el CIC c. 1722 i en el CCEO c. 1473 han de ser imposades per a
salvaguardar el bé comú. Segons el SST art. 19, aquestes mesures poden ser imposades un cop iniciada la investigació preliminar.
Així mateix, es recorda que si una conferència episcopal, amb l’aprovació de la
Santa Seu, volgués establir normes específiques, aquesta normativa haurà de ser
entesa com a complement a la legislació universal i no com a substitució. Per tant,
la normativa particular ha d’estar en harmonia amb el CIC/CCEO i a més amb el
motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 d’abril de 2001), amb l’actualització
del 21 de maig de 2010. En el cas que la conferència episcopal decidís establir
normes vinculants, caldrà demanar la recognitio als dicasteris de la cúria romana
que competeixi.
III. Indicacions als Ordinaris sobre la manera de procedir
Les línies-guia preparades per la conferència episcopal hauran d’oferir orientacions als bisbes diocesans i als superiors majors en el cas que rebin la notícia de
presumptes abusos sexuals de menors comesos per clergues presents al territori
de la seva jurisdicció. Aquestes línies-guia hauran de tenir en compte les següents
observacions:
a) El «concepte d’abús sexual de menors» ha de coincidir amb la definició del
motu proprio SST art. 6 («el delicte contra el sisè manament del Decàleg comès
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per un clergue amb un menor de divuit anys»), així com amb la praxi interpretativa i la jurisprudència de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, tenint
en compte la lleis civils de l’Estat;
b) La persona que denuncia ha de ser tractada amb respecte. En els casos en què
l’abús sexual estigui relacionat amb un delicte contra la dignitat del sagrament
de la penitència (SST, art. 4), el denunciant té el dret d’exigir que el seu nom
no sigui comunicat al sacerdot denunciat (SST, art. 24);
c) Les autoritats eclesiàstiques han d’esforçar-se per a poder oferir a les víctimes
assistència espiritual i psicològica;
d) La investigació sobre les acusacions ha de ser realitzada amb el degut respecte
del principi de la confidencialitat i la bona fama de les persones;
e) Tret que hi hagi greus raons en contra, ja des de la fase de la investigació prèvia,
el clergue acusat ha de ser informat de les acusacions, donant-li l’oportunitat
de respondre-hi;
f) Els organismes de consulta per a la vigilància i el discerniment dels casos particulars previstos en alguns llocs no han de substituir el discerniment i la potestas
regiminis de cada bisbe;
g) Les línies-guia han de tenir en compte la legislació de l’Estat en què la conferència episcopal es trobi, en particular pel que fa a l’obligació eventual d’avisar
les autoritats civils;
h) En qualsevol moment del procediment disciplinar o penal s’ha d’assegurar al
clergue acusat una sustentació justa i digna;
i) S’ha d’excloure la readmissió d’un clergue a l’exercici públic del seu ministeri
si pot suposar un perill per als menors o si hi ha risc d’escàndol per a la comunitat.
Conclusió
Les línies-guia preparades per les conferències episcopals cerquen protegir els menors i ajudar les víctimes a trobar suport i reconciliació. També hauran d’indicar
que la responsabilitat per a tractar els casos de delictes d’abús sexual de menors
per part de clergues, correspon en primer lloc al bisbe diocesà, i serviran per a
donar unitat a la praxi d’una mateixa conferència episcopal ajudant a harmonitzar
millor els esforços de cada bisbe per a protegir als menors.
Roma, seu de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, 3 de maig de 2011.
William Card. Levada
Prefecte
† Lluís F. Ladaria, s.j.
Arquebisbe Tit. de Thibica
Secretari
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Comissió Pontifícia ‘Ecclesia Dei’
Nota explicativa
sobre la Instrucció ‘Universæ Ecclesiæ’
La Comissió Pontifícia ‘Ecclesia Dei’ fa conèixer la Instrucció sobre l’aplicació
de la carta apostòlica motu proprio data Summorum Pontificum de Sa Santedat Benet
XVI.
Amb el motu proprio Summorum Pontificum, de 7 de juliol de 2007, que va entrar
en vigor el 14 de setembre d’aquell mateix any (AAS 99 [2007] 777-781), el Sant
Pare va promulgar una llei universal per a l’Església a fi de reglamentar l’ús de
la litúrgia romana en vigor l’any 1962, il·lustrant de manera autoritzada les raons
de la seva decisió en la Carta als bisbes que acompanyava la publicació del motu
proprio sobre l’ús de la litúrgia romana anterior a la Reforma efectuada l’any 1970
(AAS 99 [2007] 795-799).
En la susdita Carta el Sant Pare va demanar als germans en l’episcopat que enviessin a la Santa Seu un informe tres anys després de l’entrada en vigor del motu
proprio (cf. par. n. 11). Tenint en compte les observacions dels pastors de l’Església
d’arreu del món, i havent recollit preguntes d’aclariment i peticions d’indicacions
específiques, es publica ara la següent Instrucció, que comença amb les paraules
llatines: Universæ Ecclesiæ. La Instrucció va ser aprovada pel Pontífex mateix en
l’audiència concedida al cardenal president el 8 d’abril de 2011, i porta la data
de 30 d’abril de 2011, memòria litúrgica de sant Pius V, papa.
En el text de la Instrucció, després d’algunes observacions introductòries i de tipus
històric (Part I, n. 1-8), s’expliciten sobretot les tasques de la Comissió Pontifícia
‘Ecclesia Dei’ (Part II, n. 9-11), establint a continuació, d’acord amb allò que s’ha
indicat en el motu proprio pontifici, algunes normes i disposicions específiques (Part
III, n. 12-35), sobretot les relatives a la competència pròpia del bisbe diocesà (n.
13-14). Després s’il·lustren els drets i deures dels fidels que componen un cœtus
fidelium interessat (n. 15-19), així com del sacerdot considerat idoni per a celebrar
la forma extraordinària del Ritu romà (sacerdos idoneus, n. 20-23). Es regulen algunes
qüestions relatives a la disciplina litúrgica i eclesiàstica (n. 24-28), especificant en
particular les normes relatives a la celebració de la confirmació i de l’orde sagrat
(n. 29-31), a l’ús del Breviarium Romanum (n. 32), dels llibres litúrgics propis dels
ordes religiosos (n. 34), del Pontificale Romanum i del Rituale Romanum (n. 35), que
estaven en vigor l’any 1962, així com a la celebració del Tridu pasqual (n. 33).
La Comissió Pontifícia ‘Ecclesia Dei’ té la viva esperança que l’observança de les
normes i disposicions de la Instrucció, que regulen l’usus antiquior del Ritu romà
i s’encomanen a la caritat pastoral i a la vigilància prudent dels pastors de l’Església, contribueixi, com a estímul i guia, a la reconciliació i a la unitat, d’acord
amb el desig expressat pel Sant Pare (cf. Carta als bisbes, de 7 de juliol de 2007,
par. 7-8).
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Instrucció ‘Universæ Ecclesiæ’
sobre l’aplicació de la carta apostòlica motu proprio data Summorum Pontificum de Sa
Santedat Benet XVI
I. Introducció
1. La carta apostòlica motu proprio data Summorum Pontificum del Summe Pontífex
Benet XVI, de 7 de juliol de 2007, que va entrar en vigor el 14 de setembre de
2007, ha fet més accessible a l’Església universal la riquesa de la litúrgia romana.
2. Amb aquell motu proprio el Summe Pontífex Benet XVI va promulgar una llei
universal per a l’Església, amb la intenció de donar una nova reglamentació per
a l’ús de la litúrgia romana vigent el 1962.
3. El Sant Pare, després d’haver recordat la sol·licitud que els Summes Pontífexs
han demostrat en l’atenció de la sagrada litúrgia i l’aprovació dels llibres litúrgics,
reafirma el principi tradicional, reconegut des de temps immemorial, i que s’ha
de conservar en el futur, segons el qual «cada Església particular ha de concordar amb l’Església universal, no sols pel que fa a la doctrina de la fe i als signes
sacramentals, sinó també pel que fa als usos universalment acceptats de la ininterrompuda tradició apostòlica, que han d’observar-se no sols per evitar errors, sinó
també per a transmetre la integritat de la fe, perquè la llei de l’oració de l’Església
correspongui a la seva llei de fe».
4. El Sant Pare ha fet memòria, a més, dels pontífexs romans que, de manera particular, s’han compromès en aquesta tasca, especialment de sant Gregori Magne i
sant Pius V. El Papa subratlla també que, entre els llibres litúrgics sagrats, el Missale
Romanum ha tingut un relleu històric particular, i al llarg dels anys ha estat objecte
de diferents actualitzacions fins al pontificat del beat Joan XXIII. Amb la reforma
litúrgica que va seguir al concili Vaticà II, el 1970 el papa Pau VI va aprovar un
nou Missal per a l’Església de ritu llatí, traduït posteriorment a diferents llengües.
L’any 2000 el papa Joan Pau II en va promulgar la tercera edició.
5. Molts fidels, formats en l’esperit de les formes litúrgiques anteriors al concili
Vaticà II, han expressat el viu desig de conservar la tradició antiga. Per aquest
motiu, el papa Joan Pau II, amb l’indult especial Quattuor abhinc annos, emanat
el 1984 per la Sagrada Congregació per al Culte Diví, va concedir, sota determinades condicions, la facultat de tornar a utilitzar el Missal Romà promulgat pel
beat Joan XXIII. A més, Joan Pau II, amb el motu proprio Ecclesia Dei, de 1988, va
exhortar els bisbes a ser generosos a concedir aquesta facultat a tots els fidels que
la demanessin. El papa Benet XVI ha continuat la mateixa línia mitjançant el motu
proprio Summorum Pontificum, en el qual s’indiquen alguns criteris essencials per a
l’usus antiquior del Ritu Romà, que convé recordar aquí.
6. Els textos del Missal Romà del papa Pau VI i del Missal que es remunta a l’últi

Benet XVI, Carta apostòlica motu proprio data Summorum Pontificum, I, a AAS 99 (2007) 777;
cf. Instrucció general del Missal Romà, tercera edició, 2002, n. 397.
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ma edició del papa Joan XXIII, són dues formes de la litúrgia romana, definides
respectivament com a ordinària i extraordinària: són dos usos de l’únic ritu romà,
que es col·loquen l’un al costat de l’altre. Ambdues formes són expressió de la
mateixa lex orandi de l’Església. Pel seu ús venerable i antic, la forma extraordinària
ha de conservar-se amb l’honor que es mereix.
7. El motu proprio Summorum Pontificum va acompanyat d’una carta del Sant Pare als
bisbes, que porta la mateixa data que el motu proprio (7 de juliol de 2007). Amb ella
s’ofereixen ulteriors aclariments sobre l’oportunitat i necessitat del mateix motu
proprio; és a dir, es tractava d’omplir una llacuna, donant una nova normativa per
a l’ús de la litúrgia romana vigent el 1962. Aquesta normativa es feia especialment
necessària pel fet que, en el moment de la introducció del nou Missal, no va semblar
necessari emanar disposicions que reglamentessin l’ús de la litúrgia vigent des de
1962. A causa de l’augment dels qui demanen poder utilitzar la forma extraordinària, s’ha fet necessari donar algunes normes respecte a aquest tema.
Entre altres coses el papa Benet XVI afirma: «No hi ha cap contradicció entre una
edició i l’altra del Missale Romanum. En la història de la litúrgia hi ha creixement i
progrés però cap ruptura. El que per a les generacions anteriors era sagrat, també
per a nosaltres roman sagrat i gran i no pot ser d’improvís totalment prohibit o
fins i tot perjudicial.»
8. El motu proprio Summorum Pontificum constitueix una expressió rellevant del magisteri del Pontífex romà i del munus que li és propi, és a dir, regular i ordenar la
sagrada litúrgia de l’Església, i manifesta la seva preocupació com a vicari de Crist
i pastor de l’Església universal. El document té com a objectiu:
a) Oferir a tots els fidels la litúrgia romana en l’usus antiquior, considerada
com un tresor preciós que cal conservar;
b) Garantir i assegurar realment l’ús de la forma extraordinària als qui ho
demanin, considerant que l’ús la litúrgia romana que va entrar en vigor
el 1962 és una facultat concedida per al bé dels fidels i, per tant, ha
d’interpretar-se en sentit favorable als fidels, que en són els principals
destinataris;
c) Afavorir la reconciliació en el si de l’Església.
II. Tasques de la Comissió Pontifícia ‘Ecclesia Dei’
9. El Summe Pontífex ha conferit a la Comissió Pontifícia ‘Ecclesia Dei’ potestat
ordinària vicària per a la matèria de la seva competència, especialment per a
supervisar l’observança i aplicació de les disposicions del motu proprio Summorum
Pontificum (cf. art. 12).





Benet XVI, Carta als bisbes que acompanya la Carta apostòlica motu proprio data Summorum
Pontificum sobre l’ús de la litúrgia romana anterior a la reforma efectuada el 1970, a AAS
99 (2007) 798.
Cf. Codi de dret canònic, c. 838 §1 i §2.
Cf. Codi de dret canònic, c. 331.
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10. §1. La Comissió Pontifícia exerceix aquesta potestat a través de les facultats
precedentment concedides pel papa Joan Pau II i confirmades pel papa Benet
XVI (cf. motu proprio Summorum Pontificum, art. 11-12), i també a través del poder
de decidir sobre els recursos que legítimament se li presentin, com a superior
jeràrquic, contra una eventual mesura administrativa de l’Ordinari que sembli
contrària al motu proprio.
§2. Els decrets amb què la Comissió Pontifícia decideix sobre els recursos
podran ser impugnats ad normam iuris davant el Tribunal suprem de la Signatura
Apostòlica.
11. Competeix a la Comissió Pontifícia ‘Ecclesia Dei’, amb l’aprovació prèvia de la
Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, la tasca d’ocupar-se
de l’eventual edició dels textos litúrgics relacionats amb la forma extraordinària
del ritu romà.
III. Normes específiques
12. Aquesta Comissió Pontifícia, en virtut de l’autoritat que li ha estat atribuïda i
de les facultats de què gaudeix, després de la consulta realitzada entre els bisbes
de tot el món, per garantir la correcta interpretació i la recta aplicació del motu
proprio Summorum Pontificum, emana la següent Instrucció, d’acord amb el c. 34
del Codi de dret canònic.
La competència dels bisbes diocesans
13. Els bisbes diocesans, segons el Codi de dret canònic, han de vigilar en matèria
litúrgica en atenció al bé comú i perquè tot es desenvolupi dignament, en pau i
serenitat a la seva diòcesi, d’acord sempre amb la mens del Romà Pontífex, clarament expressada en el motu proprio Summorum Pontificum. En cas de controvèrsies
o dubtes relacionats amb la celebració en la forma extraordinària, decidirà la
Comissió Pontifícia ‘Ecclesia Dei’.
14. És tasca del bisbe diocesà adoptar les mesures necessàries per a garantir el
respecte de la forma extraordinària del ritu romà, d’acord amb el motu proprio
Summorum Pontificum.
El ‘cœtus fidelium’ (cf. ‘motu proprio Summorum Pontificum’, art. 5 §1)
15. Un cœtus fidelium es pot definir stabiliter existens, d’acord amb l’art. 5 §1 del motu
proprio Summorum Pontificum, quan estigui constituït per algunes persones d’una
determinada parròquia que, fins i tot després de la publicació del motu proprio,
s’hagin unit per raó de la veneració per la litúrgia segons l’usus antiquior, les quals
sol·liciten que aquesta se celebri a l’església parroquial o en un oratori o capella;
aquest cœtus pot estar també compost per persones que provinguin de diferents



Cf. Codi de dret canònic, c.. 223 §2; 838 §1 i §4.
Cf. Benet XVI, Carta als bisbes que acompanya la Carta apostòlica motu proprio data
Summorum Pontificum sobre l’ús de la litúrgia romana anterior a la reforma efectuada el
1970, a AAS 99 (2007) 799.
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parròquies o diòcesis i que, per a aquest fi, es reuneixin en una determinada
parròquia o en un oratori o capella.
16. En el cas que un sacerdot es presenti ocasionalment amb algunes persones
en una església parroquial o en un oratori, amb la intenció de celebrar segons la
forma extraordinària, com està previst en els art. 2 i 4 del motu proprio Summorum
Pontificum, el rector o el capellà d’una església o el sacerdot responsable han d’admetre aquesta celebració, respectant les exigències d’horaris de les celebracions
litúrgiques de la mateixa església.
17. §1. A fi de decidir en cada cas, el rector, el capellà o el sacerdot responsable
d’una església es comportarà d’acord amb la seva prudència, deixant-se guiar pel
zel pastoral i per un esperit d’hospitalitat generosa.
§2. En els casos de grups numèricament menys consistents, caldrà dirigir-se a
l’Ordinari del lloc per a trobar una església en què aquests fidels puguin reunir-se
per assistir a aquestes celebracions i garantir així una participació més fàcil i una
celebració més digna de la santa missa.
18. També en els santuaris i llocs de pelegrinatge s’ha d’oferir la possibilitat de
celebrar en la forma extraordinària als grups de pelegrins que ho requereixin (cf.
motu proprio Summorum Pontificum, art. 5 §3), si hi ha un sacerdot idoni.
19. Els fidels que demanen la celebració en la forma extraordinària no han de
sostenir o pertànyer de cap manera a grups que es manifestin contraris a la validesa
o legitimitat de la santa missa o dels sagraments celebrats en la forma ordinària o
al Pontífex romà com a pastor suprem de l’Església universal.
El ‘sacerdos idoneus’ (cf. motu proprio Summorum Pontificum, art. 5 §4)
20. Sobre els requisits necessaris perquè un sacerdot sigui considerat idoni per a
celebrar en la forma extraordinària, s’estableix el que segueix:
a) Qualsevol sacerdot que no estigui impedit d’acord amb el Dret Canònic
es considera sacerdot idoni per a celebrar la santa missa en la forma extraordinària;
b) Pel que fa a l’ús de la llengua llatina, és necessari un coneixement suficient que permeti pronunciar correctament les paraules i entendre’n el
significat;
c) Pel que fa al coneixement del desenvolupament del ritu, es presumeixen
idonis els sacerdots que es presentin espontàniament per a celebrar en la
forma extraordinària i l’hagin utilitzat anteriorment.
21. S’exhorta els Ordinaris a oferir al clergat la possibilitat d’adquirir una preparació adequada per a les celebracions en la forma extraordinària. Això val també
per als Seminaris, on s’haurà de proveir que els futurs sacerdots tinguin una



Cf. Codi de dret canònic, c. 900 §2.
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formació convenient en l’estudi del llatí i, segons les exigències pastorals, oferir
l’oportunitat d’aprendre la forma extraordinària del ritu.
22. A les diòcesis on no hi hagi sacerdots idonis, els bisbes diocesans poden sol·
licitar la col·laboració dels sacerdots dels instituts erigits per la Comissió Pontifícia
‘Ecclesia Dei’ o dels qui coneguin la forma extraordinària del ritu, tant per a la
seva celebració com per a l’eventual aprenentatge.
23. La facultat per a celebrar la missa sine populo (o amb la participació del ministre
únicament) en la forma extraordinària del ritu romà és concedida pel motu proprio
a tots els sacerdots diocesans i religiosos (cf. motu proprio Summorum Pontificum, art.
2). Per tant, en aquestes celebracions, els sacerdots, de conformitat amb el motu
proprio Summorum Pontificum, no necessiten cap permís especial dels seus Ordinaris
o superiors.
La disciplina litúrgica i eclesiàstica
24. Els llibres litúrgics de la forma extraordinària han d’utilitzar-se tal com són. Tots
aquells que vulguin celebrar segons la forma extraordinària del ritu romà han de
conèixer les corresponents rúbriques i estan obligats a observar-les correctament
en les celebracions.
25. En el Missal de 1962 es podran inserir, i així ho hauran de fer, nous sants i
alguns dels nous prefacis, segons la normativa que s’indicarà més endavant.
26. Com preveu l’art. 6 del motu proprio Summorum Pontificum, cal que les lectures
de la santa missa del Missal de 1962 puguin ser proclamades exclusivament en
llengua llatina, o bé en llengua llatina seguida de la traducció en llengua vernacla,
o, en les misses llegides, també només en llengua vernacla.
27. Pel que fa a les normes disciplinàries relatives a la celebració, s’aplica la disciplina eclesiàstica continguda en el Codi de dret canònic de 1983.
28. A més, en virtut del seu caràcter de llei especial, dins el seu àmbit, el motu
proprio Summorum Pontificum deroga aquelles mesures legislatives inherents als ritus
sagrats, promulgades a partir de 1962 que siguin incompatibles amb les rúbriques
dels llibres litúrgics vigents el 1962.
Confirmació i orde sagrat
29. La concessió d’utilitzar l’antiga fórmula per al ritu de la confirmació va ser
confirmada pel motu proprio Summorum Pontificum (cf. art. 9 §2). Per tant, no cal
utilitzar per a la forma extraordinària la fórmula renovada del Ritual de la confirmació promulgat pel papa Pau VI.





Cf. Codi de dret canònic, c. 249; cf. concili Vaticà II, constitució Sacrosanctum concilium, n.
36; declaració Optatam totius, n. 13.
Cf. Benet XVI, Carta als bisbes que acompanya la Carta apostòlica motu proprio data
Summorum Pontificum sobre l’ús de la litúrgia romana anterior a la reforma efectuada el
1970, a AAS 99 (2007) 797.
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30. Pel que fa a la tonsura, ordes menors i sotsdiaconat, el motu proprio Summorum
Pontificum no introdueix cap canvi en la disciplina del Codi de dret canònic de
1983; per tant, en els instituts de vida consagrada i en les societats de vida apostòlica
que depenen de la Comissió Pontifícia ‘Ecclesia Dei’, el profés amb vots perpetus
en un institut religiós o incorporat definitivament a una societat clerical de vida
apostòlica, en rebre el diaconat queda incardinat com a clergue en aquest institut
o societat (cf. c. 266 §2 del Codi de dret canònic).
31. Només en els instituts de vida consagrada i en les societats de vida apostòlica
que depenen de la Comissió Pontifícia ‘Ecclesia Dei’ i en aquells on es manté
l’ús dels llibres litúrgics de la forma extraordinària es permet l’ús del Pontificale
Romanum de 1962 per a conferir els ordes menors i majors.
Breviarium Romanum
32. Es concedeix als clergues la facultat d’emprar el Breviarium Romanum en vigor
l’any 1962, segons l’art. 9 §3 del motu proprio Summorum Pontificum. Aquest Breviarium
es recita de manera íntegra en llengua llatina.
El Tridu pasqual
33. El cœtus fidelium que segueix la tradició litúrgica anterior, si hi hagués un sacerdot idoni, pot celebrar també el Tridu pasqual en la forma extraordinària. On no
hi hagi una església o oratori previstos exclusivament per a aquestes celebracions,
el rector o l’Ordinari, d’acord amb el sacerdot idoni, han de disposar per a elles
les modalitats més favorables, sense excloure la possibilitat d’una repetició de les
celebracions del Tridu pasqual a la mateixa església.
Els ritus dels ordes religiosos
34. Es permet l’ús dels llibres litúrgics propis dels ordes religiosos vigent l’any
1962.
‘Pontificale Romanum’ i ‘Rituale Romanum’
35. Es permet l’ús del Pontificale Romanum i del Rituale Romanum, així com del
Cæremoniale Episcoporum vigent l’any 1962, d’acord amb el n. 28 d’aquesta Instrucció,
quedant en vigor el que disposa el n. 31 de la mateixa Instrucció.
El Summe Pontífex Benet XVI, en l’audiència del dia 8 d’abril de 2011, concedida
al subscrit cardenal president de la Comissió Pontifícia ‘Ecclesia Dei’, ha aprovat
la present Instrucció i n’ha ordenat la publicació.
Donat a Roma, a la seu de la Comissió Pontifícia ‘Ecclesia Dei’, el 30 d’abril de
2011, memòria de sant Pius V.
William cardenal Levada
President
Monsenyor Guido Pozzo
Secretari
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Tarraconense
Comunicat
de la reunió n. 198 de la Conferència Episcopal Tarraconense
Els dies 10 i 11 de maig de 2011 ha tingut lloc la reunió n. 198 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), al santuari de la Mare de Déu de Loreto de
Tarragona. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe
metropolità de Tarragona.
1. En començar, i després de la pregària inicial, Mons. Pujol ha expressat l’agraïment de tots al sant pare Benet XVI per la recent beatificació del papa Joan Pau
II, que serà model i intercessor per a tots els cristians. Així mateix, Mons. Pujol
s’ha congratulat per la recent publicació de la Bíblia en format popular, en la
traducció catalana interconfessional, cridada a tenir una molt àmplia difusió, i
també pel favorable ressò que ha tingut la carta pastoral dels bisbes de la CET,
Al servei del nostre poble, en la commemoració del 25è aniversari de la publicació
d’Arrels cristianes de Catalunya.
2. Mons. Pardo, bisbe de Girona i delegat de la CET per a la pastoral de joventut,
ha informat els bisbes de les activitats de preparació, a les diòcesis catalanes, per
part del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), de la Jornada Mundial de la
Joventut (JMJ), que tindrà lloc a Madrid el pròxim mes d’agost.
A partir de l’11 d’agost es preveu l’arribada de més de 40.000 joves, procedents de
diverses diòcesis d’Europa i d’Amèrica, que seran acollits en centres educatius, en
parròquies i en famílies de les deu diòcesis amb seu a Catalunya, i participaran en
diferents activitats organitzades a les ciutats i pobles de Catalunya i Andorra.
El dissabte 13 d’agost tots els joves es trobaran a Barcelona, on tindran lloc els
actes conjunts dels dies previs de la JMJ: a les 10.00 h, celebració de l’eucaristia,
a l’Espai Fòrum; a les 13.00 h, recepció oficial a l’Ajuntament als bisbes i als representants de les delegacions acollides; a la tarda, itinerari espiritual i cultural
per la ciutat, amb visites a la Catedral i a les basíliques de Santa Maria del Mar i
de la Sagrada Família, i a les 8 del vespre, clausura de la jornada, amb un concert
a l’Espai Fòrum.
A partir del 15 d’agost, tant els joves arribats de fora com els grups organitzats
aquí marxaran cap a Madrid, on es desenvoluparan les activitats de la JMJ, que
culminaran amb l’arribada del papa Benet XVI el dijous 18 d’agost, el via crucis
pels carrers de Madrid el divendres 19, la vetlla de pregària a Cuatro Vientos, el
dissabte 20, i l’eucaristia presidida pel Sant Pare, el diumenge 21 d’agost, en la qual
participaran joves de tot el món. La CET s’ha congratulat que alguns arquebisbes
i bisbes de Catalunya hagin estat escollits per la Santa Seu com a catequistes de
les Jornades.
Els bisbes han estudiat la informació rebuda i animen novament tots els joves de
les diòcesis catalanes a participar amb entusiasme en aquesta Jornada Mundial de
la Joventut. Per a inscriure-s’hi per a tenir tota la informació adient, els interessats
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poden accedir al web del SIJ (http://www.jovesij.com/), o al seu blog (http://www.
marcats.blogspot.com/).
3. Mons. Salinas, bisbe de Tortosa i delegat de la CET per a la catequesi, ha informat els bisbes de la celebració del II Seminari d’estudi Catecumenat i comunitat,
dirigit per Mn. Lluc Riera, vicari general i delegat del catecumenat de la diòcesi
de Mallorca, que tindrà lloc a Barcelona el divendres 13 de maig, i de les Jornades Interdiocesanes de Formació de Catequistes, organitzades pel Secretariat
Interdiocesà de Catequesi (SIC), que tindran lloc, també a Barcelona, del 4 al 6
del proper mes de juliol, i durant les quals es presentaran les noves edicions del
Catecisme de l’Església catòlica i del Compendi del mateix Catecisme, així com el nou
llibre que exposa L’essencial de la vida cristiana. També ha comunicat que està ja
molt avançada la traducció catalana del llibre YouCat, divulgació catequètica per
als joves, que es lliurarà durant les JMJ.
4. En presència del Sr. Pere Micaló, delegat diocesà d’ensenyament de Girona;
de Mn. Norbert Miracle, delegat diocesà d’ensenyament de Tarragona, i de Mn.
Ramon Corts, delegat diocesà d’ensenyament de Barcelona, com a membres del
Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC), els
bisbes han tractat de diverses qüestions relacionades amb l’ensenyament de la
religió i amb l’àmbit educatiu en general.
Els membres del SIERC han informat de les activitats del Secretariat, de la campanya
feta per a les preinscripcions a l’assignatura de la religió catòlica, dels diferents
aspectes relacionats amb la classe de religió i de la V Jornada Interdiocesana de
Professors de Religió, tinguda recentment a Montserrat, amb més de 500 participants.
Mons. Pujol, encarregat de la CET per a l’àmbit de l’ensenyament, i els altres
bisbes, han mantingut un llarg diàleg amb els membres del SIERC i han insistit
en la importància de l’ensenyament escolar de la religió catòlica, en la deguda
preparació i formació permanent dels professors en els diversos nivells, i en tots
els altres aspectes educatius, tan fonamentals per a l’Església com per a la societat
en general. Mons. Pujol ha agraït als delegats d’ensenyament i als professors de
religió la seva dedicació i els ha urgit a intensificar-la.
5. Mons. Pardo ha presentat el Sr. Òscar Torrente, president del Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica (MIJAC), i Mn. Víctor Martínez, prevere de Lleida
i consiliari general, els quals han informat els bisbes de la situació a Catalunya
d’aquest moviment d’Acció Catòlica.
El MIJAC és un moviment d’infants d’edats entre 6 i 14 anys, que juguen i actuen
junts, viuen i celebren la presència de Jesucrist enmig seu i revisen el que fan.
El MIJAC és l’únic moviment d’Acció Catòlica centrat en l’àmbit de la infància i
pretén potenciar la presència i la veu de l’infant, oferint-li l’oportunitat perquè a
través dels jocs i les activitats que fa al seu grup, actuï al barri o al poble on viu, a
l’escola, a la parròquia, amb els amics, per a millorar-los i transformar-los d’acord
amb l’esperit de l’evangeli de Jesús.
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Els bisbes han dialogat amb els responsables del MIJAC sobre els diversos aspectes
del moviment i els han animat a continuar treballant en l’àmbit de la infància, en
coordinació amb les activitats que es duen a terme a l’escola i a la parròquia, i a
mantenir vius els lligams de col·laboració amb els altres moviments educatius en
el temps lliure de la infància.
6. Mons. Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i delegat de la CET per als mitjans
de comunicació social, ha informat els bisbes de diverses qüestions relacionades
amb aquest àmbit i de la Jornada de formació per als directors de comunicació
de l’Església a Catalunya, que tindrà lloc a Sant Feliu de Llobregat el proper 4 de
juliol. En aquesta jornada es tractarà de les xarxes socials i de la incidència del
món digital en la comunicació institucional.
7. Mons. Vives, secretari de la CET, i Mons. Pardo, bisbe de Girona, han presentat
als bisbes Mn. Joan Naspleda, delegat episcopal de patrimoni cultural del bisbat
de Girona i membre del Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de
l’Art Sagrat (SICPAS); la Dra. Dolors Vidal, vicedegana de la Facultat de Turisme
de la Universitat de Girona; el Sr. Marc Sureda, conservador del Museu Episcopal
de Vic; el Sr. Daniel Font, de la comissió del patrimoni cultural de Vic, i el Sr.
Guillem Mercadal, del centre cultural de l’Albergueria del bisbat de Vic.
Els bisbes han rebut una completa informació sobre Catalonia Sacra, el projecte
cultural dut a terme conjuntament pel SICPAS i la Universitat de Girona, amb el
suport de la Generalitat de Catalunya.
Catalonia Sacra és un projecte d’articulació de visites turístiques al patrimoni de
l’Església catòlica a Catalunya, amb l’objectiu de fer-lo conèixer més i millor i
mostrar la naturalesa fonamental del patrimoni de l’Església com un resultat de la
inculturació de la fe cristiana a Catalunya. El projecte, ja molt acabat, compta amb
tres rutes: una ruta nuclear, a les catedrals de les deu diòcesis amb seu a Catalunya;
una ruta radial a les diòcesis, practicable en un o dos dies per diòcesi; i una ruta
global, amb diversos itineraris per tot el territori, que es podrà recórrer en més
de dos dies o per etapes, en les quals es coneixerà la personalitat de l’Església
a Catalunya i la raó del patrimoni: la història i l’art, la geografia, l’espiritualitat
i la catequesi. El projecte està dirigit tant al públic de motivació religiosa com a
l’interessat en el patrimoni religiós en general i a les diverses edats i procedències,
tant del país com als estrangers que ens visiten, que foren uns dotze milions de
persones l’any 2010.
Els bisbes han valorat positivament la feina feta fins ara pels responsables del
projecte i pels delegats diocesans, i han acordat donar-li suport en el futur en la
mesura de les seves possibilitats.
8. A proposta de Mons. Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i delegat de la
CET per a la pastoral del turisme i dels santuaris, els bisbes han nomenat el P.
Josep Maria Sanromà, monjo benedictí i rector del santuari de la Mare de Déu de
Montserrat, director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral del Turisme i Santuaris,
per als propers tres anys.
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9. Així mateix, els bisbes, després de revisar les actuals dedicacions i serveis interdiocesans, han acordat encarregar l’àmbit interdiocesà de les qüestions relacionades
amb el patrimoni a Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona; l’àmbit de l’apostolat
seglar a Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona; i l’àmbit de la pastoral obrera a
Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona.
Tarragona, 11 de maig de 2011

Conferència episcopal espanyola
Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social
Missatge
en la XIV Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. 5 de juny de 2011,
solemnitat de l’Ascensió del Senyor
Promoure la Nova Evangelització en l’era digital

Des que el papa Benet XVI va arribar fa sis anys a la seu de Pere dedica el seu tradicional missatge pontifici amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions
Socials a il·luminar amb la saviesa de la doctrina de l’Església el món digital que
les noves tecnologies de la comunicació estan fent possible en el nostre temps.
Seguint en aquesta línia magisterial, per a la XLV Jornada Mundial de les Comunicacions Socials que se celebra enguany el proper dia 5 de juny, solemnitat de
l’Ascensió del Senyor, el Sant Pare ha elegit com a lema del seu missatge: «Veritat,
anunci i autenticitat en l’era digital.» En el seu ensenyament Benet XVI fa una anàlisi lúcida de les conseqüències positives i negatives que en la vida de les persones
i de la societat està suposant l’ús cada cop més difós de les noves tecnologies de
la comunicació, en especial de les xarxes socials a Internet per part dels joves.
Preservar la relació directa i personal
El Papa adverteix que l’univers digital i les relacions interpersonals que s’hi estableixen a través de les xarxes incideixen en la imatge que els usuaris tenen d’ells
mateixos, per la qual cosa «és inevitable que això faci plantejar-se no sols la pregunta
sobre la qualitat de l’actuació pròpia, sinó també sobre l’autenticitat del propi ser».
Davant d’això és important «recordar sempre que el contacte virtual no pot ni ha
de substituir el contacte humà directe, en tots els aspectes de la nostra vida».
El món digital no pot distreure’ns dels compromisos reals que neixen de les relacions personals i socials directes amb els altres, començant per l’entorn familiar.
«La veritat, fins i tot quan es proclama en l’espai virtual de la xarxa, està cridada
sempre» —segons ho assenyala el Papa— «a encarnar-se en el món real i en relació amb els rostres concrets dels germans i germanes amb qui compartim la vida
quotidiana. Per això, continuen sent fonamentals les relacions humanes directes
en la transmissió de la fe.»
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La reflexió del Sant Pare no sols posa en guàrdia davant els riscos o danys d’un
mal ús de les xarxes socials, sinó que, com ho fa sempre amb el seu profund sentit
de fe, apunta en el seu ensenyament sobretot el que hi ha, de positiu, per al cristià
en la vida humana, també a Internet, i destaca a més que «hi ha un estil cristià
de presència també en el món digital, caracteritzat per una comunicació franca i
oberta, responsable i respectuosa de l’altre».
En aquest sentit les noves tecnologies de la comunicació estan promovent l’aparició d’unes noves formes de participació ciutadana i política, en definitiva, de nova
ciutadania, que ha de ser il·luminada amb la perenne saviesa moral de la doctrina
social de l’Església i que afecta també formes de participació eclesial, entre les
quals caldria incloure l’aparició creixent de blogs de temàtica religiosa a la xarxa,
que generen en no pocs llocs una vertadera i necessària opinió pública dins l’Església (cf. Ética en Internet, n. 6) quan s’observa l’estil de correcció desitjat al qual es
referia abans el Papa, unit a una actitud de fidelitat i comunió amb el Magisteri
de l’Església, segons aquesta ho estableix en el que concerneix al dret dels fidels
de manifestar respectuosament el seu parer als pastors pel bé de la pròpia Església
(cf. CIC, c. 212 §2 i 3).
Internet no pot ser un terreny franc a una consideració ètica o moral de la comunicació humana, que dispensi de les més elementals normes de comportament
adequat en les relacions personals i socials, basades en la dignitat de la persona i
en la recerca del bé comú.
El mateix cal dir de determinades seccions dels periòdics, com ara les pàgines
d’anuncis per paraules, per la qual cosa donem el nostre suport als qui duen a
terme la campanya de reivindicació d’una premsa lliure de reclams i anuncis de
comerç sexual, ja que aquests no sols atempten contra la dignitat de la persona,
especialment de la dona, sinó que també deterioren la dels qui els promouen o
permeten, basant-se en una malentesa llibertat d’expressió i de mercat. No tot el
que es pot s’ha de comunicar, ni vendre o comprar.
Anunciar que Déu existeix
Però l’atenció del Papa es dirigeix en el seu missatge fonamentalment a fer una
crida a evangelitzar aquest nou espai vital i comunicatiu que és el món digital:
«Comunicar l’evangeli a través dels nous mitjans significa no sols posar continguts
obertament religiosos a les plataformes dels diversos mitjans, sinó també donar
testimoniatge coherent en el nostre perfil digital i en la manera de comunicar
preferències, opcions i judicis que siguin profundament concordes amb l’evangeli,
fins i tot quan no se’n parli explícitament. Així mateix, tampoc es pot anunciar un
missatge en el món digital sense el testimoniatge coherent de qui l’anuncia. En els
nous contextos i amb les noves formes d’expressió, el cristià està cridat novament
a respondre a qui li demani raó de la seva esperança (cf. 1Pe 3,15).»
El que proposa Benet XVI és un dels missatges més essencials i reiterats del seu
pontificat sobre quina ha de ser la missió prioritària de l’Església avui: «La seva
aportació se centra en una realitat tan senzilla i decisiva com aquesta: que Déu
existeix i que és ell qui ens ha donat la vida. Només ell és absolut, amor fidel i
indeclinable, meta infinita que es traslluu darrere tots els béns, veritats i belleses
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admirables d’aquest món» (Homilia a la Plaça de l’Obradoiro de Santiago de
Compostel·la, 6 de novembre de 2010).
Aquesta crida a fer comprendre, en un món secularitzat com el nostre, la primacia
de Déu i mostrar-la com a condició de la plenitud de l’home és la tasca essencial
i urgent que Benet XVI intenta traslladar a tots els àmbits de l’acció dels catòlics,
també en les xarxes socials i la resta de camps de la comunicació social, mitjançant
la promoció de la nova evangelització. L’escenari ha canviat, però la missió és la
de sempre: evangelitzar.
La qüestió no és altra que, partint de la competència professional i de la coherència moral irrenunciable que neix de la fe, es cuidi més la identitat cristiana
personal —com a comunicadors i usuaris— i la dels mitjans catòlics mateixos per
a restablir en el món el sentit transcendent de la vida humana que només es troba
en Déu i de la qual es deriva com a veritat suprema la vertadera llibertat i progrés
de l’ésser humà i de la societat: «La vostra tasca és ajudar l’home contemporani a
orientar-se a Crist, únic Salvador, i mantenir encesa en el món la flama de l’esperança, per a viure dignament l’avui i construir adequadament el futur», assenyalava
Benet XVI en el seu discurs als participants en el Congrés de la Premsa Catòlica
(7 d’octubre de 2010).
Per a dur a terme la nova evangelització, que refaci i revitalitzi l’entramat cristià
de la societat espanyola, la comunitat catòlica necessita avui més que mai mitjans
i professionals de la comunicació amb una inequívoca identitat catòlica per a restituir a la religió la seva presència en l’espai públic. Amb això l’Església reforçarà
i actualitzarà als nous temps la seva històrica i benèfica significació, donant representació, amb tota la seva especificitat, varietat i riquesa, a la cosmovisió cristiana
en la pluralitat d’ofertes de sentit que avui lliurement concorren al nostre país.
Respostes actuals
Els catòlics han de continuar manifestant en el món de la comunicació —i a través
d’ell a tota la societat civil— que tenen respostes actuals per a les qüestions que
interessen els homes i dones d’avui, com ha recordat Benet XVI que ho va fer el
gran arquitecte Antoni Gaudí amb la bellesa de la basílica de la Sagrada Família,
en assenyalar que en plena modernitat, «amb la seva obra ens mostra que Déu és
la vertadera mesura de l’home […]. Ell mateix, obrint així el seu esperit a Déu,
ha estat capaç de crear en aquesta ciutat un espai de bellesa, de fe i d’esperança,
que porta l’home a la trobada amb qui és la Veritat i la Bellesa mateixa».
A aquest interès evangelitzador estan especialment convocats els joves, veritables
experts en les noves tecnologies i en l’ús de la xarxa com a natius del món digital i
autèntics apòstols dels seus companys. A ells els invita expressament el papa Benet
XVI en el seu missatge a «fer bon ús de la seva presència en l’espai digital», i els
reitera la cita amb ells «en la propera Jornada Mundial de la Joventut, a Madrid, la
preparació de la qual deu molt als avantatges de les noves tecnologies», que segur
que seran en el futur un gran mitjà per a la pastoral juvenil al nostre país.
L’ús adequat dels mitjans de comunicació social, especialment les noves tecnologies,
és un interès que exigeix una educació mediàtica responsable que va més enllà
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de la purament instrumental i que inclou la formació d’un veritable criteri ètic.
Aquesta tasca amb els més joves ha de ser una comesa especialment important per
als pares, ja que les llars s’han convertit en una vertadera central de mitjans en què
cal aprofitar les seves oportunitats formatives i evitar-ne els perills.
L’exemple del beat Joan Pau II
Totes aquestes intencions, sobretot la d’una animació de la tasca evangelitzadora
de l’Església en el món de les comunicacions, les posem sota la intercessió del
beat Joan Pau II.
El nou beat no sols és un intercessor qualificat dels comunicadors, sinó un model
excel·lent de comunicador cristià i un mestre que ha il·luminat amb la llum de
l’evangeli i la veritat de l’home el treball comunicatiu per mitjà del seu extens
magisteri.
Ell ha sabut seguir un discurs comunicatiu coherent, en el qual s’ha aconseguit
reflectir la identitat cristiana —sobretot la naturalesa del papat i de l’Església— amb
un llenguatge comprensible per a l’home i la dona d’avui, en el qual es conjuguen
les paraules i les imatges, els ensenyaments doctrinals i els testimonis. En tot això
ha mostrat el beat Joan Pau II la veritat de l’home, de l’Església i de Déu. Amb
altres paraules: l’«evangeli» de la vida, l’«evangeli» de la família, l’«evangeli del
treball» i fins i tot l’«evangeli» del dolor, amb els trets inequívocs del seu testimoniatge mateix. Qui no recorda la seva estampa —més eloqüent que mai— a la
finestra del Policlínic Gemelli o la de les seves últimes aparicions a la finestra de
l’apartament pontifici davant els fidels congregats a la plaça de Sant Pere; o el seu
seguiment del rés del via crucis del Divendres Sant de 2005 des de la seva capella
privada abraçat al crucifix? No és possible més intensitat comunicativa.
Aquesta «estratègia» al servei del vigor de la coherència i naturalitat del beat Joan
Pau II ha estat també de transparència i d’un ús perfecte dels temps comunicatius.
Ha aconseguit alhora anar recuperant dels estralls de la modernitat, de l’imperi
del relativisme, la semàntica de les grans veritats de l’home i de la religió, de la
transcendència i de la fe, obviades en la comunicació moderna.
El recordat papa Joan Pau II va treballar durant el seu pontificat per a trobar en
els mitjans un lloc per a Déu, per a l’evangeli, per a l’Església, i alhora un lloc
per als mitjans, per a les comunicacions socials en l’Església. Que ell ajudi els
comunicadors cristians a aconseguir-ho.
Per últim, al mateix temps que els dirigim el nostre record especial i el nostre
reconeixement, elevem a Déu la nostra oració pels periodistes que han mort violentament en l’exercici de la seva professió per transmetre la veritat i defensar el
dret a la informació; volem expressar també el nostre suport als comunicadors
cristians i a la resta de la professió periodística, en especial a tants d’ells, sobretot
joves, que pateixen la desocupació o la precarietat laboral. Per a tots, la nostra
pregària i proximitat.
Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social
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Comissió Episcopal de Pastoral Social
Missatge
amb motiu del Corpus Christi, Dia de la Caritat. 26 de juny de 2011
L’EUCARISTIA, VIDA I FORTALESA DEL VOLUNTARIAT CRISTIÀ

«Jo, enmig de vosaltres, sóc com el qui serveix» (Lc 22,27). Aquestes paraules del
Senyor Jesús centren la nostra atenció i compromís aquest any en la festa del Corpus Christi quan la Comunitat Europea celebra l’Any Europeu del Voluntariat. Són
dues celebracions que per a nosaltres, cristians, no resulten entre elles estranyes
ni indiferents, sinó molt relacionades i implicades mútuament.
En el misteri de l’eucaristia fem memòria de la vida del Senyor lliurada fins a l’extrem, fins a donar-ho tot, fins a fer-se cos entregat i sang vessada. Com diu Benet
XVI, «cada celebració eucarística actualitza sacramentalment el do de la vida que
Jesús ha fet en la creu per nosaltres i per tot el món». I en l’acte oblatiu de Jesús,
fem també memòria de tots els homes i dones que saben fer entrega del seu temps,
el seu treball, el seu servei, la seva vida en favor dels germans. Per això, els qui
creiem en Jesús i hem decidit fer de la nostra vida una vida entregada amb ell al
servei dels altres, trobem en l’eucaristia la font i l’ànima del nostre voluntariat.
1. Reconeixem i agraïm la generositat del voluntariat cristià
En fer memòria d’aquesta estreta relació entre eucaristia i voluntariat el primer
sentiment que sorgeix en nosaltres és de reconeixement i gratitud. Reconeixement
sincer perquè som una Església rica i generosa en voluntariat, cosa que podem
afirmar mirant la presència dels cristians allí on hi ha pobres, malalts, persones
abandonades i éssers humans exclosos.
L’Església és en ella mateixa com un cos fet de membres que aporten cadascun el
millor d’ells mateixos al servei dels altres: uns la seva capacitat d’ensenyar, altres el
seu do de profetitzar, altres el seu do de guarir, altres el seu do de servir els més
pobres i repartir el pa, tots la seva capacitat d’estimar. Fins a tal punt és així que
l’Església no es comprèn a ella mateixa sense aquesta multitud de servidors en què
s’expressa la seva identitat més profunda de ser «com un sagrament o signe i instrument de la unió íntima dels homes amb Déu i de tots els homes entre ells».
Els cristians sabem que amor a Déu i amor al proïsme són inseparables i que «tancar els ulls davant el proïsme ens converteix també en cecs davant Déu». Aquesta
fusió d’aquests dos amors és el que fa de nosaltres una comunitat en què cadascú









Cf. Lc 22,19-20.
Benet XVI, Exhortació apostòlica Sacramentum caritatis, 2007, n. 88.
Cf. Benet XVI, Encíclica Deus caritas est, 2005, n. 13. En endavant aquest document serà
citat amb la sigla DCE.
Cf. 1Co 12,4-30; Ac 6,1-6.
Concili Vaticà II, Lumen gentium. Constitució dogmàtica sobre l’Església, n. 1.
Cf. DCE n. 15.
Ibid. n. 16.
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posa la seva vida al servei dels altres, sigui de manera espontània i individual, sigui
de manera comunitària i organitzada, de tal manera que bé podríem dir que el
voluntariat és la manera de ser connatural de qualsevol cristià.
Per això, volem tenir una paraula de gratitud per a tots els qui poseu la vostra vida
de manera voluntària i gratuïta al servei dels altres en els múltiples serveis de la
comunitat cristiana: sigui com a catequistes, educadors, servidors de la Paraula,
responsables de moviments, servidors del bé comú en el compromís publicopolític
i en l’atenció als pobres.
2. L’eucaristia, memòria de Jesús i del servei als pobres
En contemplar Jesús en el sagrament de l’eucaristia recordem i actualitzem allò
que ell va dir i va fer a l’últim sopar amb els seus deixebles: «Feu això que és el
meu memorial.» Un memorial que tanca i actualitza tota la seva vida: les seves
paraules, els seus gestos, la seva proximitat als pobres, la seva entrega fins a la creu
i la seva resurrecció.
L’Evangeli de Joan no inclou la narració de la institució de l’eucaristia i ens presenta en lloc seu el lavatori dels peus que finalitza amb aquestes paraules de Jesús:
«Us he donat exemple perquè, tal com jo us ho he fet, ho feu també vosaltres»,
un manament que evoca l’altre de «feu això que és el meu memorial» i amb el
qual Jesús explica de manera inequívoca el sentit de l’eucaristia.10
Celebrar l’eucaristia i estar al servei dels altres, en especial dels pobres, són dues
formes inseparables de recordar Jesús. Així ho expressa Pau en el primer relat
que tenim de l’eucaristia en corregir els seus cristians dient-los: «Quan us reuniu
tots alhora, ja no celebreu el sopar del Senyor, perquè, en el moment de l’àpat,
cadascú menja el sopar que ha portat, i mentre els uns passen gana els altres
beuen massa.»11
L’autenticitat de l’eucaristia es reflecteix en gran part en «un compromís actiu
en l’edificació d’una societat més equitativa i fraternal»,12 de manera que celebrar
l’eucaristia és també fer memòria dels pobres i de les pobreses de la societat.
3. L’eucaristia, aliment de l’esperit del voluntariat
Ja que eucaristia i servei als pobres són inseparables, els bisbes de la Comissió
Episcopal de Pastoral Social invitem tots els voluntaris, de manera especial els qui
dediqueu el vostre voluntariat al servei caritatiu i social, a alimentar la vostra vida en
la comunió eucarística i en allò que significa. I junt amb la nostra paraula d’ànim,
us volem fer arribar també la nostra exhortació afectuosa en aquest dia:
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Lc 22,19.
Jn 13,15.
Cf. Joan Pau II, Mane nobiscum Domine, 2003, n. 28.
1Co 11,20-21.
Joan Pau II, ibid.
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a) Viviu el vostre voluntariat com una vertadera vocació i missió
Heu estat ungits per l’Esperit per a ser bona notícia per als pobres.13 Vau sentir-vos
cridats i enviats pel Senyor en el si de la comunitat cristiana per a ser manifestació
i testimonis de l’amor de Déu. Sentiu que el vostre servei, com a vocació divina,
és un ministeri veritable de la caritat tan digne i necessari en l’Església i en el
món com qualsevol altre. I no oblideu que aquest servei us competeix de manera
individual, però és també tasca que competeix a tota la comunitat eclesial.14 Viviu,
doncs, el vostre voluntariat com una veritable vocació i viviu-la molt en comunió
amb la vida i missió de la vostra comunitat cristiana.
b) Alimenteu en Crist la vostra espiritualitat
Una caritat sense Esperit no serà mai una caritat veritable.15 I l’espiritualitat que
dóna consistència a la nostra caritat és trinitària i és eucarística.16 La seva font es
troba en l’experiència de l’amor de Déu i en la vivència de l’eucaristia. El servei de
la caritat «és amor rebut i ofert»,17 per això necessita persones capacitades professionalment, però sobretot necessita persones configurades a Crist en la dinàmica
del seu lliurament.18 Només així es pot mirar els pobres amb els ulls de Déu i
estimar-los amb el cor de Déu. No caigueu mai en la temptació de viure el servei
caritatiu i social sense l’experiència de Déu en l’eucaristia i en els germans.
c) Treballeu per la justícia i transcendiu-la amb la gratuïtat
Treballem per la justícia i cal donar a cadascú el que és «seu», allò que li pertany,
allò que li correspon en justícia. Però «la caritat va més enllà de la justícia, perquè
estimar és donar, oferir del que és “meu” a l’altre; però mai no té justícia, la qual
cosa porta a donar a l’altre el que és “seu”, allò que li correspon en virtut del seu
ser i del seu obrar. No puc “donar” a l’altre del que és meu sense haver-li donat
en primer lloc el que en justícia li correspon. Qui estima amb caritat els altres, és
davant seu mateix».19
Hem de sentir-nos motivats per la caritat per donar als necessitats allò que haurien
de rebre d’altres en justícia, i que els manca per raó de la matusseria humana.
Vosaltres sou testimonis per al món que és possible i fa feliç l’experiència de la
gratuïtat, l’experiència de donar de franc allò que de franc heu rebut i de transcendir la justícia amb la gratuïtat i la misericòrdia.20
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Cf. Lc 4,14-21.
Cf. DCE, n. 20.
Cf. Benet XVI, Encíclica Caritas in veritate, 2009, n. 1. En endavant aquest document serà
citat amb les sigles CIV.
Cf. DCE, 13; CIV, n. 5.
CIV n. 5.
Cf. DCE, n. 31a.
CIV, n. 6.
Cf. CIV, n. 5 i 34.
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d) Promoveu sempre el desenvolupament integral
Cal recuperar la centralitat i el protagonisme de la persona i promoure el seu
desenvolupament integral. El desenvolupament humà autèntic afecta la totalitat
de la persona en totes les seves dimensions, material i espiritual, individual i comunitària, natural i sobrenatural.21 Aquest servei a la persona és fonamental en
una cultura que limita l’horitzó del desenvolupament a l’àmbit material o que
redueix l’ànima humana al que és psíquic i emocional.22 Estigueu atents a totes
les dimensions que configuren la dignitat de la persona i treballeu perquè aquesta
pugui desenvolupar-se en tota la seva integritat.
e) Col·laboreu en la reconstrucció de la veritat, de la justícia i de l’amor
En l’actualitat, quan novament s’agreugen els problemes econòmics i de convivència en tantes poblacions del món i en la nostra societat, volem invitar-vos, amb
paraules de l’encíclica Mater et magistra —el 50è aniversari de la qual celebrem—,
a «la reconstrucció de les relacions de convivència en la veritat, en la justícia i en
l’amor […]. Ni la justícia ni la pau no podran existir a la terra mentre els homes
no tinguin consciència de la dignitat que posseeixen com a éssers creats per Déu
i elevats a la filiació divina».23
f) I vosaltres, els joves, descobriu el valor d’una vida feta servei
Per últim, a prop ja de la celebració de la Jornada Mundial de la Joventut que tindrà lloc a Madrid el proper mes d’agost, us invitem a vosaltres, els joves, a obrir les
oïdes i el cor a les paraules que us dirigirà el Sant Pare i a descobrir el voluntariat
com un camí joiós de servei a Déu i a la humanitat responent amb generositat al
que l’Església necessita i espera de vosaltres.
Demanem al Senyor que ens concedeixi tenir un cor de voluntaris, de servidors
de la comunitat, tal com ens ho va ensenyar el Senyor, que no va venir a ser servit,
sinó a servir:
Vull ser, Pare, les teves mans, els teus ulls, el teu cor.
Mirar l’altre com tu el mires:
amb una mirada desbordant d’amor i de tendresa.
Mirar-me a mi, també, des d’aquesta plenitud
amb què tu m’estimes, em crides i m’envies.
Ho vull fer des de l’experiència del do rebut
i amb la gratuïtat de la donació senzilla i quotidiana
al servei de tots, en especial dels més pobres.
Envia’m, Senyor,
i dóna’m constància, obertura i proximitat.
Ensenya’m a caminar en els peus de qui acompanyo i m’acompanya.
Ajuda’m a multiplicar el pa i a guarir les ferides,
a no deixar de somriure i de compartir l’esperança.
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Cf. CIV, n. 25, 76, 77.
Cf. CIV n. 21.
Joan XXIII. Encíclica Mater et magistra, 1961, Cap. IV, n. 215.
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Vull servir configurat a tu en la teva diaconia.
Gràcies per les petjades de tendresa i de compassió
que has deixat en la meva vida.
En la teva Paraula trobo la llum que m’il·lumina.
En la pregària, l’aigua que em fecunda i purifica.
En l’eucaristia el pa que enforteix la meva entrega i em dóna Vida.
I en la meva debilitat, Senyor, trobo la teva fortalesa cada dia.
Amén.
Madrid, 15 de maig de 2011

secció de notes i comunicacions
COLÒNIES D’ESCOLANS

Dates: 27-30 de juliol de 2011
Lloc: Casa de colònies de Vallfogona de Riucorb
Destinataris: escolans i escolanes que hagin fet la primera comunió
Organitza: Secretariat diocesà de vocacions

X JORNADES INTERDIOCESANES DE CATEQUESI

Dates: 4-6 de juliol de 2011
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona
Tema: Proposta de la fe als joves
Desenvolupament del tema: — Un tema que ens afecta a tots: la transmissió de la fe als joves
— Claus de la crisi i camins de sortida. propostes teòriques i pràctiques
Organitza: Secretariat Interdiocesà de Catequesi i Facultat de Teologia de
Catalunya
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