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Enrique Benavent Vidal
Per la gràcia de Déu
i la benignitat de la santa Seu Apostòlica
Bisbe de Tortosa
El dia 13 de març de 2020, atenent a les circumstàncies extraordinàries motivades per la pandèmia del “Coronavirus” en les nostres
terres, secundant les normes dictades per l’autoritat civil i fent ús de
les facultats que em concedia el cànon 87,1 del Codi de Dret Canònic, vaig dispensar, per decret, el precepte de participar en l’Eucaristia els diumenges i festes de precepte.
Tant la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) com els bisbes
de la Tarraconense (CET) van animar els fidels a l’assistència dominical i dels dies de precepte, un cop es va aixecar el confinament
Donades les circumstàncies sanitàries canviants dels últims mesos, vaig decidir mantenir en vigor el decret que dispensa els fidels
de l’obligació de participar en l’Eucaristia dominical i en els dies de
precepte
Donat que ja no estem en “estat d’alarma” i que, en la nostra diòcesi de Tortosa, ha millorat molt la situació sanitària, deixa d’estar
en vigor el decret del dia 13 de març de 2020.
Per la qual cosa, DECRETO:
Que els fidels que no tinguin impediment, estan obligats a la participació en la Missa Dominical i en els dies de precepte, des del
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dia de la solemnitat de Corpus Christi de 2021. (Cf. Codi de Dret
Canònic, c. 1247)
Tortosa, 28 de maig de 2021
† Enrique Benavent i Vidal
Bisbe de Tortosa
Davant meu,
Francisco García Monforte
Canceller - Secretari General

Enrique Benavent Vidal
Por la gracia de Dios
y la benignidad de la Sede Apostólica
Obispo de Tortosa
El día 13 de marzo de 2020, atendiendo a las circunstancias extraordinarias motivadas por la pandemia del “Coronavirus” en nuestras tierras, secundando las normas dictadas por la autoridad civil
y haciendo uso de las facultades que concedía el canon 87,1 del
Código de Derecho Canónico, dispensé, por decreto, el precepto de
participar en la Eucaristía los domingos y las fiestas de guardar.
Tanto la Conferencia Episcopal Española (CEE) como los obispos de la Tarraconense (CET) animaron a los fieles a la asistencia
de los fieles los domingos y los días de precepto, una vez terminó el
confinamiento
Dadas las circunstancias sanitarias cambiantes de los últimos
meses, decidí mantener en vigor el decreto que dispensa a los fieles
de la obligación de participar en la Eucaristía dominical y en los días
de precepto
Dado que ya no estamos en “estado de alarma”, y que en nuestra
diócesis de Tortosa ha mejorado mucho la situación sanitaria, deja
de estar en vigor el decreto del día 13 de marzo de 2020.
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Per lo cual, DECRETO:
Que los fieles que no tengan impedimento, están obligados a participar en la Misa Dominical y en los días de precepto desde el día de
la solemnidad del Corpus Christi de 2021. (Cf. Código de Derecho
Canónico, c. 1247)
Tortosa, 28 de mayo de 2021
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa
Ante mí,
Francisco García Monforte
Canciller - Secretario General

La vida en l’Esperit: el do de saviesa
(PARAULES DE VIDA – 2 maig 2021)
L’Esperit Sant vessa la totalitat dels seus dons en tots els batejats
i confirmats. No són per a una minoria d’escollits, ni podem pensar
que hi haja cristians que tinguen uns i que manquen d’uns altres.
Expressen les disposicions fonamentals que l’Esperit Sant provoca
en els creients i que es van manifestant en les decisions que prenen
al llarg de la vida, si es deixen guiar per Ell i cuiden la seua vida
cristiana en l’escolta de la Paraula de Déu i en l’oració. La Saviesa
i els altres dons que guarden relació amb ella, com el de ciència o
d’intel·ligència, no han de confondre’s amb les qualitats naturals que
tenen les persones que destaquen en el món del coneixement o de
la ciència. Si fos així, hauríem de concloure que l’Esperit Sant no
distribueix la seua gràcia a tots.
En un moment determinat Jesús va pronunciar aquesta oració:
“t’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als
senzills tot això que has amagat als savis i entesos” (Mt 11, 25). No
menysprea a les persones que destaquen pels seus coneixements,
ni cal veure aquestes paraules com un elogi de la ignorància. Sant
Agustí, comentant-les, fa notar que en elles contraposa als “savis i
entesos” amb els “senzills”. La disposició bàsica i necessària perquè
245

aquests dons fructifiquen en el cor dels creients és la humilitat. La
saviesa, que és un do de l’Esperit, la viuen els humils i senzills de
cor.
I és que la saviesa cristiana és la saviesa de la Creu. Hi ha una
saviesa i una intel·ligència incompatible amb l’Evangeli. És la del
món, que es fonamenta sobre l’eficiència, l’èxit, els diners o el poder; és l’actitud d’aquells que afronten la vida pensant que són més
que els altres pel que saben, pel que tenen o pel que han aconseguit.
Això els porta a la supèrbia i a l’orgull. Encara que siguen admirats
i envejats pel món, als ulls de Déu són necis, perquè no edifiquen la
seua vida sobre la vertadera roca ferma que és Crist.
La saviesa de l’Esperit consisteix a mirar i jutjar els esdeveniments des de la perspectiva de Déu. Espontàniament les persones
valorem les coses segons els nostres interessos i desitjos, o segons
les conseqüències immediates. Són els judicis de valor que brollen
instintivament. No obstant això, el creient ha d’intentar mirar les
coses a través de Déu, tal com les veu Jesús des de la creu i des de
la seua resurrecció. Si vivim en amistat amb Déu, jutgem la realitat
amb els seus mateixos ulls i, davant una contrarietat, no ens deixem
portar per la reacció espontània que sovint ens porta a perdre la pau.
La saviesa de l’Esperit ens permet veure amb naturalitat si aquelles
decisions que prenem en la vida són segons la voluntat de Déu o
no; si les motivacions són o no conformes amb l’Evangeli; o si els
projectes i objectius que ens proposem responen al pla de Déu: que
el seu Regne es faça present en el nostre món.
En les visites pastorals he conegut a persones senzilles, moltes
d’elles ancianes i malaltes, que m’han evangelitzat. En la seua capacitat de valorar les coses des de la fe he vist el do de la saviesa.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

La vida en l’Esperit: el do d’intel·ligència
(PARAULES DE VIDA – 9 maig 2021)
Entre els dons de l’Esperit Sant està el d’intel·ligència. Generalment pensem que les persones intel·ligents són aquelles que aprenen les coses amb facilitat i no necessiten fer un gran esforç per
246

a comprendre-les. A primera vista, del do d’intel·ligència podríem
pensar el mateix que del de saviesa: més que un do ens pot semblar
una qualitat d’algunes persones. No obstant això, no podem oblidar
que els dons de l’Esperit són per a tots els batejats. Per això no els
hem de confondre amb qualitats humanes.
En l’Evangeli trobem alguns passatges on veiem que els deixebles no entenen els ensenyaments o advertiments del Senyor: no
capten en un primer moment el sentit de les paràboles i Jesús les
ha d’explicar (Mt 13, 18 i ss; 36 i ss); no entenen els anuncis de la
passió i discuteixen sobre el que els ha volgut dir en parlar de la
seua resurrecció (Mc 9, 32; Lc 9 45; 18, 34); o interpreten d’una
manera totalment equivocada un advertiment sobre la necessitat de
guardar-se del llevat dels fariseus i saduceus (Mt 16, 5-12). La causa
d’aquesta dificultat per a entendre no està en el fet que els deixebles
manquen de capacitats intel·lectuals o en que el Senyor parla d’una
forma excessivament elevada per a ells, sinó en la “duresa de cor”,
en la resistència a configurar la pròpia vida des d’Ell.
Els deixebles no podran “entendre” els anuncis de la passió i la
resurrecció si, mentre el Senyor els anuncia la seua mort i els explica la dinàmica de la seua vida, que no consisteix a ser servit sinó a
servir i donar la vida en rescat per molts, estan discutint qui serà el
més important en el Regne del Cel; seran incapaços de comprendre
l’advertiment de Jesús sobre el llevat dels fariseus, que honren a Déu
amb els llavis però el seu cor està lluny d’Ell (Mt 15, 8), o es queden
únicament en els preceptes externs de puresa però no els importa la
veritat del que hi ha a l’interior de l’home (Mt, 15, 15 i ss), si la seua
preocupació principal és assegurar-se el manteniment material.
Amb el do d’intel·ligència l’Esperit Sant ens obri a la comprensió de les paraules del Senyor. Però no estem únicament davant una
comprensió intel·lectual, sinó d’un coneixement de Crist basat en
una relació personal d’amistat que ens porta a viure en plena comunió amb Ell. Pot comprendre les seues paraules qui vol pensar com
Ell, compartir els seus valors, sentir la seua passió pel Regne de Déu
i, per això, està disposat a donar la vida per Ell i com Ell. Qui està
unit al Senyor d’aquesta manera, arriba a ser una sola cosa amb Ell i
a entendre els misteris del seu Regne. Pel do d’intel·ligència l’Esperit ens condueix a comprendre la coherència interna del missatge de
Crist i a viure en sintonia amb Ell i amb les seues paraules.
En els relats pasquals veiem que els deixebles van arribar a entendre plenament al Senyor i les seues paraules després de la resur247

recció. En la trobada amb el Ressuscitat se’ls va obrir “l’enteniment
per a comprendre les Escriptures” (Lc 24, 45), va desaparèixer la
duresa del seu cor i van donar testimoniatge amb totes les conseqüències. En aquest temps de Pasqua demanem a l’Esperit que ens
concedeixi arribar a la intel·ligència del misteri de Crist, i a viure’l
plenament per a poder ser els seus testimonis en el món.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

La vida en l’Esperit: el do de ciència
(PARAULES DE VIDA – 16 maig 2021)
La cultura actual es caracteritza per una gran confiança en la ciència. Els avanços en el coneixement de la realitat que ens envolta
susciten en nosaltres un sentiment de seguretat en molts àmbits, com
la salut o la capacitat de reacció davant situacions inesperades. Quan
parlem de ciència ens referim a un coneixement del món i de les
lleis que el regeixen que és font de progrés per a la humanitat. El
desenvolupament de les ciències naturals i les seues aplicacions en
la medicina i en altres àmbits de la vida han possibilitat un nivell de
benestar que era impensable en altres moments de la història. Fins i
tot en una situació tan imprevisible com la que estem vivint, no s’ha
perdut la confiança en la ciència.
Entre els dons de l’Esperit Sant s’esmenta també el do de ciència. D’aquest cal afirmar el mateix que hem dit dels de saviesa i
d’intel·ligència: no estem davant una qualitat que tenen unes poques
persones, sinó davant un do que l’Esperit Sant vessa sobre tots els
batejats. Per això no l’hem de confondre amb la ciència tal com
l’entenem en el llenguatge ordinari. No obstant això, en el coneixement científic hi ha un element que ens pot ajudar a entendre en
què consisteix aquest do de l’Esperit. La ciència naix d’una manera
de situar-se davant la realitat: els científics no es conformen amb la
immediatesa del que veuen, sinó que es pregunten per les causes del
que succeeix. És aquesta actitud la que els porta a aprofundir en el
coneixement del món, a descobrir relacions entre els fenòmens, a indagar les causes dels esdeveniments i a formular lleis que permeten
248

entendre’ls. La ciència suposa una mirada de la realitat que va més
enllà de la superficialitat dels fenòmens.
Si pensem en les persones que coneixem, també podem distingir dos tipus de coneixement. D’algunes sabem moltes coses, però
no les coneixem perquè no hem tingut cap relació amb elles. Per a
conèixer a algú és necessari entrar en el seu interior mitjançant un
contacte personal. És llavors quan comprenem els seus sentiments,
reaccions i manera de pensar. En el fons ningú coneix millor a l’altre
que l’amic.
En el coneixement de la fe pot ocórrer una cosa semblant. En els
evangelis se’ns narra que Jesús va predicar en la sinagoga de Natzaret al començament del seu ministeri públic. Els seus paisans, en
sentir-lo, van reaccionar amb estranyesa: “D’on li ve tot això? Què
és aquesta saviesa que ha rebut? I aquests miracles obrats per les seves mans? Aquest, ¿no és el fuster, el fill de María i germà de Jaume,
de Josep, de Judes i de Simó? I les seues germanes, ¿no viuen aquí
entre nosaltres?” (Mc 6, 2-5). Ho sabien tot sobre Jesús però, en el
fons, no el coneixien.
En la vida cristiana ens pot ocórrer el mateix: es poden saber
moltes coses i ser un gran teòleg, però això no és el do de ciència.
Mitjançant aquest do l’Esperit concedeix als qui perseveren en la
vida de la gràcia i creixen dia a dia en l’amistat amb Déu, un coneixement intern de les realitats de la fe. El més necessari per al do de
ciència és ser amic de Déu. Per això un cristià tindrà el do de ciència,
no únicament si sap moltes coses, sinó si la seua fe està alimentada
per l’amor a Déu que creix en l’oració.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

La vida en l’Esperit: el do de consell
(PARAULES DE VIDA – 23 maig 2021)
Les persones construïm la nostra vida mitjançant les decisions
que anem prenent en les diferents situacions en què ens trobem.
Quan algú es guia per uns valors o té una opció fonamental que
dona sentit a la seua vida, aquesta té coherència interna y cada decisió tindrà sentit. No hi ha cap aspecte de la seua existència que puga
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quedar al marge d’ella, per la qual cosa constantment tenim el deure
de plantejar-nos què hem de fer per actuar d’acord amb la nostra fe.
L’Esperit Sant, mitjançant el do de consell, ens il·lumina perquè a
cada moment prenguem les decisions que estan més d’acord amb
l’Evangeli.
Aquest do és necessari per diversos motius. En primer lloc, perquè poden haver-hi situacions en les quals no tenim clar què hem
de fer. No sempre és possible triar amb claredat entre el bé o el
mal; en determinats moments cal decidir entre dos possibles béns a
realitzar o entre dos mals a evitar. Hi ha circumstàncies en les quals
la consecució del bé que ens agradaria no és possible o en les que,
per aconseguir-lo, no es poden evitar certs mals. De vegades cal un
discerniment. I això pot ocórrer en tots els àmbits: familiar, social i
polític.
El creient sap que la seua vida té un sentit, i que eixe sentit no
depèn d’ell. Déu està en el principi i el terme de la seua existència:
hem estat creats per Ell i per a Ell. Les nostres opcions respecten
l’ordre de la justícia si ens condueixen a la fi per a la qual hem estat
creats i, per tant, si ens acosten a Déu. Aquest principi constitueix el
fonament de tot l’actuar moral del cristià. Per això, la primera qüestió en tot procés de discerniment moral és si el que fem ens apropa o
ens allunya de la meta a la qual ens encaminem.
A més, en tota decisió on es posen en joc els valors morals, el
creient, no sols ha de tindre en compte el contingut de la seua acció,
sinó que ha de ponderar també les motivacions que l’impulsen a
actuar d’una determinada manera i la forma de dur-la a terme. Així,
per exemple, no es pot utilitzar la religió amb finalitats polítiques; ni
emprar la força per a anunciar l’Evangeli; ni imposar la veritat amb
mètodes violents. Unes motivacions o uns mètodes no evangèlics en
les opcions que els creients i l’Església hem de prendre en determinades circumstàncies, poden ser contraproduents, perquè enfosqueixen el testimoniatge cristià.
Pel do de consell, l’Esperit Sant ens il·lumina per a contemplar
la nostra vida i jutjar sobre les nostres actuacions a la llum de la
voluntat de Déu, que és un pare bo que ens estima. Això ens dona
claredat en l’actuar; ompli el nostre cor de confiança i de pau; calma
la inquietud que provoquen els dubtes quan la decisió no és fàcil; i
ens fa experimentar l’alegria que sent qui actua amb rectitud. Això
no implica que tinguem una fórmula màgica per encertar sempre,
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però és el camí per assumir decisions autèntiques i trobar la llum i
la pau, una pau molt major que la comoditat de no decidir perquè no
es vol arriscar.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

La vida en l’Esperit: el do de fortalesa
(PARAULES DE VIDA – 30 maig 2021)
Una de les coses que més valoren els joves actualment és la fortalesa física. La pràctica de l’esport i la cura del propi cos és una obsessió per a molts, perquè és un camí per a tindre èxit. En molts àmbits de la vida, la fortalesa s’entén com una qualitat necessària per a
aconseguir els objectius que algú es proposa: pensem, per exemple,
en la competència que regeix el món de l’economia; o en les lluites
pel poder tan presents en la política. La fortalesa és per a molts la
virtut d’aquells que lluiten sense cansar-se per abastar els seus propòsits: és una condició per triomfar en la vida. Vista des d’aquesta
perspectiva, la fortalesa s’identifica amb la força que tenen aquells
que no dubten a emprar els mètodes necessaris per a aconseguir el
que volen, encara que això siga font de sofriment i d’injustícies.
El do de fortalesa no té res a veure ni s’ha de confondre amb la
falta d’escrúpols per aconseguir el que es desitja, per imposar les
pròpies idees o fins i tot per fer patir als altres per la veritat. No és
una qualitat per tindre èxit, sinó una condició per l’autèntic testimoniatge de la fe, que s’ha de professar fins i tot enmig de la dificultat
i els perills. Consisteix en la força interior que dona l’Esperit i que
porta al creient a acceptar el sofriment per Crist sense deixar-se vèncer per la por fins i tot davant la perspectiva de la mort, perquè està
segur de l’esperança de la Vida eterna a la qual Déu ens crida a tots.
Per això, els màrtirs, que han mostrat la seua disposició a patir per
la veritat i, perdonant als seus perseguidors, han manifestat que no
volien fer patir a ningú per ella, són els exemples més clars del que
significa la vivència d’aquest do de l’Esperit.
Sant Agustí, en un sermó en la commemoració del martiri de sant
Vicent, recorda que el martiri no és l’única arma que el món utilitza
per a matar la fe dels cristians: quan la persecució no és eficaç, se
serveix de la seducció. La fortalesa no sols es manifesta en la capaci251

tat de vèncer en la persecució, sinó que ha de viure’s també cada dia
en la lluita contra les temptacions i el pecat, per a créixer en santedat
i viure en gràcia i amistat amb Déu.
Es tracta d’un do que hem de demanar de manera especial per als
joves que s’acosten a rebre el sagrament de la Confirmació. Sabem
l’important que és aquest pas en el camí de la fe, per la qual cosa ens
hem d’alegrar que diversos centenars de joves i adults el demanen
cada any en la nostra diòcesi. Si tenim en compte l’ambient social i
familiar en el qual molts d’ells viuen, estem davant un petit miracle.
Estic convençut que volen seguir al Senyor amb sinceritat; però en
el seu entorn l’opció de fe no és valorada i les exigències de la vida
cristiana no són ni compreses ni acceptades socialment. La por de
comportar-se, parlar o pensar d’una manera diferent de com ho fa
la majoria és una prova per a la fe de molts joves. Mantindre’s en el
compromís cristià és un repte per al qual han d’estar espiritualment
preparats.
Us convido aquest diumenge a pregar de manera especial per tots
els que enguany han rebut o rebran el sagrament de la confirmació,
perquè siguen forts en la fe.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

La vida en el Espíritu: el don de sabiduría
(PALABRAS DE VIDA – 2 mayo 2021)
El Espíritu Santo derrama la totalidad de sus dones en todos los
bautizados y confirmados. No son para una minoría de elegidos, ni
podemos pensar que haya cristianos que tengan unos y que carezcan
de otros. Expresan las disposiciones fundamentales que el Espíritu
Santo provoca en los creyentes y que se van manifestando en las
decisiones que toman a lo largo de la vida, si se dejan guiar por Él
y cuidan su vida cristiana en la escucha de la Palabra de Dios y en
la oración. La Sabiduría y los otros dones que guardan relación con
ella, como el de ciencia o de inteligencia, no deben confundirse con
las cualidades naturales que tienen las personas que destacan en el
mundo del conocimiento o de la ciencia. Si fuera así, deberíamos
concluir que el Espíritu Santo no distribuye su gracia a todos.
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En un momento determinado Jesús pronunció esta oración: “Te
doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los
pequeños” (Mt 11, 25). No desprecia a las personas que destacan por
sus conocimientos, ni hay que ver estas palabras como un elogio de
la ignorancia. San Agustín, comentándolas, hace notar que en ellas
contrapone a los “sabios y entendidos” con los “pequeños”. La disposición básica y necesaria para que estos dones fructifiquen en el
corazón de los creyentes es la humildad. La sabiduría, que es un don
del Espíritu, la viven los humildes y sencillos de corazón.
I es que la sabiduría cristiana es la sabiduría de la Cruz. Hay una
sabiduría y una inteligencia incompatible con el Evangelio. Es la del
mundo, que se fundamenta sobre la eficiencia, el éxito, el dinero o
el poder; es la actitud de aquellos que afrontan la vida pensando que
son más que los otros por lo que saben, por lo que tienen o por lo
que han conseguido. Esto los lleva a la soberbia y al orgullo. Aunque
sean admirados y envidiados por el mundo, a los ojos de Dios son
necios, porque no edifican su vida sobre la verdadera roca firme que
es Cristo.
La sabiduría del Espíritu consiste en mirar y juzgar los acontecimientos desde la perspectiva de Dios. Espontáneamente las personas
valoramos las cosas según nuestros intereses y deseos, o según las
consecuencias inmediatas. Son los juicios de valor que brotan instintivamente. Sin embargo, el creyente debe intentar mirar las cosas a
través de Dios, tal como las ve Jesús desde la cruz y desde su resurrección. Si vivimos en amistad con Dios, juzgamos la realidad con
sus mismos ojos y, ante una contrariedad, no nos dejamos llevar por
la reacción espontánea que frecuentemente nos lleva a perder la paz.
La sabiduría del Espíritu nos permite ver con naturalidad si aquellas
decisiones que tomamos en la vida son según la voluntad de Dios
o no; si las motivaciones son o no conformes con el Evangelio; o si
los proyectos y objetivos que nos proponemos responden al plan de
Dios: que su Reino se haga presente en nuestro mundo.
En las visitas pastorales he conocido a personas sencillas, muchas de ellas ancianas y enfermas, que me han evangelizado. En su
capacidad de valorar las cosas desde la fe he visto el don de la sabiduría.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa
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La vida en el Espíritu: el don de inteligencia
(PALABRAS DE VIDA – 9 mayo 2021)
Entre los dones del Espíritu Santo está el de inteligencia. Generalmente pensamos que las personas inteligentes son aquellas que
aprenden las cosas con facilidad y no necesitan hacer un gran esfuerzo para comprenderlas. A primera vista, del don de inteligencia podríamos pensar lo mismo que del de sabiduría: más que un don nos
puede parecer una cualidad de algunas personas. Sin embargo, no
podemos olvidar que los dones del Espíritu son para todos los bautizados. Por ello no debemos confundirlos con cualidades humanas.
En el Evangelio encontramos algunos pasajes donde vemos que
los discípulos no entienden las enseñanzas o advertencias del Señor:
no captan en un primer momento el sentido de las parábolas y Jesús
se las ha de explicar (Mt 13, 18 y ss; 36 y ss); no entienden los anuncios de la pasión y discuten sobre lo que les ha querido decir al hablar de su resurrección (Mc 9, 32; Lc 9 45; 18, 34); o interpretan de
un modo totalmente equivocado una advertencia sobre la necesidad
de guardarse de la levadura de los fariseos y saduceos (Mt 16, 5-12).
La causa de esta dificultad para entender no está en que los discípulos carecen de capacidades intelectuales o en que el Señor habla de
una forma excesivamente elevada para ellos, sino en la “dureza de
corazón”, en la resistencia a configurar la propia vida desde Él.
Los discípulos no podrán “entender” los anuncios de la pasión
y la resurrección si, mientras el Señor les anuncia su muerte y les
explica la dinámica de su vida, que no consiste en ser servido sino en
servir y dar la vida en rescate por muchos, están discutiendo quién
será el más importante en el Reino de los Cielos; serán incapaces de
comprender la advertencia de Jesús sobre la levadura de los fariseos,
que honran a Dios con los labios pero su corazón está lejos de Él
(Mt 15, 8), o se quedan únicamente en los preceptos externos de
pureza pero no les importa la verdad de lo que hay en el interior del
hombre (Mt, 15, 15 y ss), si su preocupación principal es asegurarse
su sustento material.
Con el don de inteligencia el Espíritu Santo nos abre a la comprensión de las palabras del Señor. Pero no estamos únicamente ante
una comprensión intelectual, sino de un conocimiento de Cristo
basado en una relación personal de amistad que nos lleva a vivir
en plena comunión con Él. Puede comprender sus palabras quien
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quiere pensar como Él, compartir sus valores, sentir su pasión por el
Reino de Dios y, por ello, está dispuesto a dar la vida por Él y como
Él. Quien está unido al Señor de este modo, llega a ser una sola cosa
con Él y a entender los misterios de su Reino. Por el don de inteligencia el Espíritu nos conduce a comprender la coherencia interna
del mensaje de Cristo y a vivir en sintonía con Él y con sus palabras.
En los relatos pascuales vemos que los discípulos llegaron a entender plenamente al Señor y sus palabras después de la resurrección. En el encuentro con el Resucitado se les abrió “el entendimiento para comprender las Escrituras” (Lc 24, 45), desapareció la
dureza de su corazón y dieron testimonio de Cristo con todas las
consecuencias. En este tiempo de Pascua pidamos al Espíritu que
nos conceda llegar a la inteligencia del misterio de Cristo, y a vivirlo
plenamente para poder ser sus testigos en el mundo.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

La vida en el Espíritu: el don de ciencia
(PALABRAS DE VIDA – 16 - mayo - 2021)
La cultura actual se caracteriza por una gran confianza en la ciencia. Los avances en el conocimiento de la realidad que nos rodea suscitan en nosotros un sentimiento de seguridad en muchos
ámbitos, como la salud o la capacidad de reacción ante situaciones
inesperadas. Cuando hablamos de ciencia nos referimos a un conocimiento del mundo y de las leyes que lo rigen que es fuente de progreso para la humanidad. El desarrollo de las ciencias naturales y sus
aplicaciones en la medicina y en otros ámbitos de la vida han posibilitado un nivel de bienestar que era impensable en otros momentos
de la historia. Incluso en una situación tan imprevisible como la que
estamos viviendo, no se ha perdido la confianza en la ciencia.
Entre los dones del Espíritu Santo se menciona también el don de
ciencia. De este hay que afirmar lo mismo que hemos dicho de los de
sabiduría y de inteligencia: no estamos ante una cualidad que tienen
unas pocas personas, sino ante un don que el Espíritu Santo derrama
sobre todos los bautizados. Por ello, no lo debemos confundir con
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la ciencia tal como la entendemos en el lenguaje ordinario. No obstante, en el conocimiento científico hay un elemento que nos puede
ayudar a entender en qué consiste este don del Espíritu. La ciencia
nace de una manera de situarse ante la realidad: los científicos no se
conforman con la inmediatez de lo que ven, sino que se preguntan
por las causas de lo que sucede. Es esta actitud la que los lleva a profundizar en el conocimiento del mundo, a descubrir relaciones entre
los fenómenos, a indagar las causas de los acontecimientos y a formular leyes que permitan entenderlos. La ciencia supone una mirada
de la realidad que va más allá de la superficialidad de los fenómenos.
Si pensamos en las personas que conocemos, también podemos
distinguir dos tipos de conocimiento. Hay de las que sabemos muchas cosas, pero no las conocemos porque no hemos tenido ninguna
relación con ellas. Para conocer a alguien es necesario entrar en su
interior mediante un contacto personal. Es entonces cuando comprendemos sus sentimientos, reacciones y manera de pensar. En el
fondo nadie conoce mejor al otro que el amigo.
En el conocimiento de la fe puede ocurrir algo parecido. En los
evangelios se nos narra que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret
al comienzo de su ministerio público. Sus paisanos, al oírle, reaccionaron con extrañeza: “¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría
es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es ese el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago
y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros
aquí?” (Mc 6, 2-5). Lo sabían todo sobre Jesús pero, en el fondo, no
lo conocían.
En la vida cristiana nos puede ocurrir lo mismo: se pueden saber
muchas cosas y ser un gran teólogo, pero esto no es el don de ciencia. Mediante este don el Espíritu concede a los que perseveran en
la vida de la gracia y crecen día a día en la amistad con Dios, un conocimiento interno de las realidades de la fe. Lo más necesario para
el don de ciencia es ser amigo de Dios. Por ello, un cristiano tendrá
el don de ciencia, no únicamente si sabe muchas cosas, sino si su fe
está alimentada por el amor a Dios que crece en la oración.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa
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La vida en el Espíritu: el don de consejo
(PALABRAS DE VIDA – 23 mayo 2021)
Las personas construimos nuestra vida mediante las decisiones
que vamos tomando en las distintas situaciones en que nos encontramos. Cuando alguien se guía por unos valores o tiene una opción
fundamental que da sentido a su vida, ésta tiene coherencia interna y
cada decisión tendrá sentido. No hay ningún aspecto de su existencia que pueda quedar al margen de ella, por lo que constantemente
tenemos el deber de plantearnos qué hemos de hacer para actuar de
acuerdo con nuestra fe. El Espíritu Santo, mediante el don de consejo, nos ilumina para que en cada momento tomemos las decisiones
que están más acordes con el Evangelio.
Este don es necesario por varios motivos. En primer lugar porque
pueden haber situaciones en las que no tenemos claro qué hemos de
hacer. No siempre es posible elegir con claridad entre el bien o el
mal; en determinados momentos hay que decidir entre dos posibles
bienes a realizar o entre dos males que evitar. Hay circunstancias en
las que la consecución del bien que nos gustaría no es posible o en
las que, para conseguirlo, no se pueden evitar ciertos males. A veces
es necesario un discernimiento. Y esto puede ocurrir en todos los
ámbitos: familiar, social y político.
El creyente sabe que su vida tiene un sentido, y que ese sentido no depende de él. Dios está en el principio y el término de su
existencia: hemos sido creados por Él y para Él. Nuestras opciones
respetan el orden de la justicia si nos conducen al fin para el que hemos sido creados y, por tanto, si nos acercan a Dios. Este principio
constituye el fundamento de todo el actuar moral del cristiano. Por
ello, la primera cuestión en todo proceso de discernimiento moral es
si lo que hacemos nos aproxima o nos aleja de la meta a la que nos
encaminamos.
Además, en toda decisión donde se ponen en juego los valores
morales, el creyente, no solo debe tener en cuenta el contenido de su
acción, sino que ha de ponderar también las motivaciones que le impulsan a actuar de una determinada manera y el modo de llevarla a
cabo. Así, por ejemplo, no se puede utilizar la religión con fines políticos; ni emplear la fuerza para anunciar el Evangelio; ni imponer la
verdad con métodos violentos. Unas motivaciones o unos métodos
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no evangélicos en las opciones que los creyentes y la Iglesia hemos
de tomar en determinadas circunstancias, pueden ser contraproducentes, porque oscurecen el testimonio cristiano.
Por el don de consejo, el Espíritu Santo nos ilumina para contemplar nuestra vida y juzgar sobre nuestras actuaciones a la luz de la
voluntad de Dios, que es un padre bueno que nos ama. Esto nos da
claridad en el actuar; llena nuestro corazón de confianza y de paz;
calma la inquietud que provocan las dudas cuando la decisión no es
fácil; y nos hace experimentar la alegría que siente quien actúa con
rectitud. Ello no implica que tengamos una fórmula mágica para
acertar siempre, pero es el camino para asumir decisiones auténticas
y encontrar la luz y la paz, una paz mucho mayor que la comodidad
de no decidir porque no se quiere arriesgar.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

La vida en el Espíritu: el don de fortaleza
(PALABRAS DE VIDA – 30 - mayo - 2021)
Una de las cosas que más valoran los jóvenes actualmente es
la fortaleza física. La práctica del deporte y el cuidado del propio
cuerpo es una obsesión para muchos, porque es un camino para tener éxito. En muchos ámbitos de la vida, la fortaleza se entiende
como una cualidad necesaria para conseguir los objetivos que alguien se propone: pensemos, por ejemplo, en la competencia que rige
el mundo de la economía; o en las luchas por el poder tan presentes
en la política. La fortaleza es para muchos la virtud de aquellos que
luchan sin cansarse por alcanzar sus propósitos: es una condición
para triunfar en la vida. Vista desde esta perspectiva, la fortaleza se
identifica con la fuerza que tienen aquellos que no dudan en emplear
los métodos necesarios para conseguir lo que quieren, aunque ello
sea fuente de sufrimiento y de injusticias.
El don de fortaleza no tiene nada que ver ni debe confundirse con
la falta de escrúpulos para conseguir lo que se desea, para imponer
las propias ideas o incluso para hacer sufrir a los demás por la ver258

dad. No es una cualidad para tener éxito, sino una condición para el
auténtico testimonio de la fe, que se ha de profesar incluso en medio
de la dificultad y los peligros. Consiste en la fuerza interior que da
el Espíritu y que lleva al creyente a aceptar el sufrimiento por Cristo sin dejarse vencer por el miedo incluso ante la perspectiva de la
muerte, porque está seguro de la esperanza de la Vida eterna a la que
Dios nos llama a todos. Por ello, los mártires, que han mostrado su
disposición a sufrir por la verdad y, perdonando a sus perseguidores,
han manifestado que no querían hacer sufrir a nadie por ella, son los
ejemplos vivos más claros de lo que significa la vivencia de este don
del Espíritu.
San Agustín, en un sermón en la conmemoración del martirio de
san Vicente, recuerda que el martirio no es la única arma que el mundo utiliza para matar la fe de los cristianos: cuando la persecución no
es eficaz, se sirve de la seducción. La fortaleza no solo se manifiesta
en la capacidad de vencer en la persecución, sino que ha de vivirse
también cada día en la lucha contra las tentaciones y el pecado, para
crecer en santidad y vivir en gracia y amistad con Dios.
Se trata de un don que debemos pedir de manera especial para los
jóvenes que se acercan a recibir el sacramento de la Confirmación.
Sabemos lo importante que es este paso en el camino de la fe, por
lo que nos debemos alegrar que varios centenares de jóvenes y adultos lo pidan cada año en nuestra diócesis. Si tenemos en cuenta el
ambiente social y familiar en el que muchos de ellos viven, estamos
ante un pequeño milagro. Estoy convencido de que quieren seguir al
Señor con sinceridad; pero en su entorno la opción de fe no es valorada y las exigencias de la vida cristiana no son ni comprendidas ni
aceptadas socialmente. El miedo a comportarse, hablar o pensar de
una manera diferente a como lo hace la mayoría es una prueba para
la fe de muchos jóvenes. Mantenerse en el compromiso cristiano es
un reto para el que deben estar espiritualmente preparados.
Os invito este domingo a orar de manera especial por todos los
que este año han recibido o recibirán el sacramento de la confirmación, para que sean fuertes en la fe.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa
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Activitats
De l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vidal,
bisbe de Tortosa
Maig 2021
1.-

Parròquia Santa Maria Magdalena, de Vinaròs: presideix
l’Eucaristia i administra el sagrament de la confirmació a
dos grups de joves.
2.Parròquia l’Assumpció de Maria, de Catí: presideix
l’Eucaristia en la celebració de 700 anys de la rogativa anual
de Catí a Sant Pere de Castellfort.
Parròquia l’Assumpció de Maria, de Forcall: presideix la
Missa exequial del Rev. Joaquín Obón Molinos.
3-7.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria diocesana.
8.Parròquia l’Assumpció de Maria, de Deltebre: presideix
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a
un grup de joves.
9.Parròquia Santa Maria Magdalena, de Vinaròs: presideix
l’Eucaristia i administra el sagrament de la confirmació a
dos grups de joves.
10-14.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
12.Palau episcopal: es reuneix amb l’equip directiu de Càritas
diocesana.
17.Eivissa: participa amb una conferència en una jornada de
formació del clergat eivissenc.
18-21.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
21.Parròquia Verge del Roser, de Tortosa: presideix l’Eucaristia
i administra el sagrament de la Confirmació a un grup de
joves.
22.Parròquia Sagrat Cor, d’Amposta: presideix l’Eucaristia
i administra el sagrament de la Confirmació a un grup de
joves.
23.Parròquia Divina Pastora, de Vinallop: presideix l’Eucaristia
i administra el sagrament de la Confirmació a un grup de
joves.
24.Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea: presideix la solemne
Eucaristia que clou les festes en honor a la Mare de Déu.
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25.-

Presideix la reunió telemàtica de la permanent del consell
diocesà de presbiteri.
27.Palau episcopal: presideix la reunió del consell directiu de
Càritas diocesana.
Tortosa, residència diocesana d’ancians Sant Miquel Arcàngel:
presideix l’Eucaristia celebrada per a tots els residents.
28.Rep visites i despatxa assumptes en la cúria diocesana.
29.Tortosa, seu de Càritas diocesana: presideix la reunió del
consell diocesà d’aquesta entitat.
Parròquia l’Assumpció de Maria, d’Amposta: presideix
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a
un grup de joves.
30.Parròquia Sant Martí, de Ginestar: presideix l’Eucaristia
i administra el sagrament de la Confirmació a un grup de
joves.
Parròquia Sant Joan, de Rasquera: presideix l’Eucaristia
i administra el sagrament de la Confirmació a un grup de
joves.
31.Despatxa assumptes en la cúria.

Crònica diocesana

El Papa Francesc convoca una marató de pregària
per invocar el final de la pandèmia
El Papa Francesc demana el rés del Rosari als fidels, famílies i
comunitats durant el mes de maig per invocar a la Mare de Déu la
fi de la pandèmia del coronavirus. El dia 1 de maig, el Papa inicià
aquesta pregària a nivell mundial a la basílica de Sant Pere del
Vaticà, davant la icona de la Verge del Socors. Aquesta iniciativa ha
estat adreçada a tots els fidels catòlics i es resarà en trenta Santuaris
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representatius de tot el món. El Papa vol l’adhesió de tota l’Església
mitjançant una marató de pregària amb el tema: “Des de tota
l’Església s’eleva de manera incessant la pregària a Déu” (Ac 12,
5). El Papa conclourà el dia 31 de maig aquesta marató des d’un lloc
significatiu dels Jardins del Vaticà. El Sant Pare va beneir uns rosaris
especialment dissenyats per aquest esdeveniment i enviats als trenta
Santuaris repartits arreu del món. El Santuari de Montserrat és un
dels trenta que invocaran el final de la pandèmia. Serà el dissabte
22 de maig, a les 18 h. Oferirà la retransmissió el canal de televisió,
Montserrat TV. Els Santuaris es convertiran en instruments d’oració
de l’Església al llarg de tots els dies del mes de maig. A més a més
del rés del Rosari, podran organitzar altres moments de pregària
durant la jornada.
El Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, seguint la iniciativa del
Sant Pare, disposà que la nostra diòcesi hi participe i el dissabte dia
1, a les 17’30 h. es va resar el Rosari a l’altar major de la Catedral,
seguit de la celebració de l’Eucaristia. No es va fer a la capella de la
Mare de Déu de la Cinta per la normativa vigent de l’aforament, ja
que ens vam aplegar gairebé un centenar de fidels.
Mn. Josep Ma Membrado, Prior de l’Arxiconfraria de la Mare
de Déu de la Cinta i de la Cort d’Honor, a continuació del Rosari
celebrà l’Eucaristia, que coincidint amb el primer dissabte del mes
es resà també la “Sabatina”. El Prior, la presidenta de la Cort d’Honor i un bon grup de sòcies van traslladar la Relíquia de la Cinta al
presbiteri de l’altar major, mentre tots enlairàvem les nostres veus
amb l’himne de la Cinta.
Durant tot el mes de maig, cada dia es resarà el Rosari a un santuari o ermita de la diòcesi dedicat a la Mare de Déu o a una parròquia que tingue per titular una advocació de la Verge. A més a més
de la celebració a la Catedral, aquest mateix dia van adherir-se la
parròquia de l’Assumpció d’Amposta, festa de la “Mare de Déu del
Montsià”, la parròquia de Flix amb la celebració de l’Eucaristia i el
Rosari a l’ermita “Mare de Déu del Remei”, la parròquia de Campredó a l’ermita “Verge de Solicrú” i algunes altres del nostre bisbat.
Que aquesta iniciativa del Papa Francesc a nivell de tota l’Església, i secundada pel nostre bisbe Enrique, desperte en el cor dels
creients un amor més gran a la Mare de Déu i que ens ajude a poder
posar fi a la pandèmia que tants estralls està causant a la humanitat. Maria Joana Querol Beltrán
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Marató d’oracions durant el mes de maig
amb el res del Rosari pel final de la pandèmia
Secundant de bon grat la iniciativa de el Papa Francesc, la diòcesi de Tortosa s’adhereix a la iniciativa papal i promou arreu del
nostre bisbat un marató de pregàries amb el res del sant Rosari,
sobretot, als santuaris marians escampats per la geografia diocesana. Cada dia alguna ermita o parròquia representarà especialment a
tota la diòcesi en aquesta cadena d’oracions
Dissabte 1.– Tortosa-Catedral: 17:30 h. Verge de la Cinta.
– Amposta-Assumpció: 19:00 h. Festa de la Verge del Montsià
– Flix: 10:00 h. Missa y Rosari a l’ermita Verge del Remei
– Campredó: 19 h. Verge de Solicrú
Diumenge 2.– Masroig: 18 h. Ermita Verge de les pinyeres
– Gandesa: Assumpció 18:30 h.
Dilluns 3.– Morella: 18:30 h.
Dimarts 4.– Vinaròs-Assumpció:
Dimecres 5.– Deltebre-Assumpció 18:30 h.
Dijous 6.– Tortosa-Dolors: 19:00
Divendres 7.– Morella: 18:30 h.
Dissabte 8.– Tortosa-Roser: 19:00 h.
Diumenge 9.– Benicarló Sant Bartomeu: 8:15 h. Rosari pel carrer
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Dilluns 10.– Alcalà de Xivert: 8:30 h. Novena Verge dels desemparats
Dimarts 11.– Miravet 18 h. Verge de Gracia
Dimecres 12.– Móra d’Ebre: 19:30 h.
Dijous 13.– Ulldecona-Sant Lluc 18:30 h.
Divendres 14.– Fatarella: 18 h. Verge de la Misericòrdia
Dissabte 15.– Amposta-Sant Josep Obrer: 18:30 h.
Diumenge 16.– Sant Carles de la Ràpita-Trinitat: Verge de la Ràpita 18:45 h.
Dilluns 17.– Vinaròs-Santa Magdalena 19 h.
Dimarts 18.– Amposta-Sagrat Cor: 18:30 h.
– Móra la Nova: Verge del Remei 18:30 h.
– Alcanar: 18:30 h.
Dimecres 19.– Corbera d’Ebre: 17:30 h.
Dijous 20.– Càlig: Ermita de la Verge del Socors
– Càlig: Catequesi 18:30 h.
– Roquetes-Sant Antoni: 19 h.
– Pinell de Brai: 19:30 h.
– Xert: 17:30 h.
Divendres 21.– Roquetes-Raval de Crist: 18 h
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Dissabte 22.– Horta de Sant Joan: Convent Verge dels Àngels 17 h.
– Traiguera: 18:30 h
– Catí: 17:30 h
Diumenge 23.– Benicarló-Sant Pere: 19 h.
Dilluns 24.– L’Aldea: Ermita Verge de l’Aldea 11 h.
– Tortosa-Roser: Ermita Verge del Coll de l’Alba 19 h.
– Xerta: 18 h.
Dimarts 25.– Cabacés: 18:30 h.
– Benicarló-Santa Maria del Mar 19 h.
Dimecres 26.– Tortosa-Jesús: Sant Francesc 18:30 h.
Dijous 27.– Masdenverge: 17:30 h.
– Sant Carles de la Ràpita- Sant Josep Obrer 18:45 h
Divendres 28.– La Sénia: 18:30 h.
Dissabte 29.– Ulldecona: Ermita de la Verge de la Pietat. 17 h.
– Gandesa i Prat de Compte: Santuari Verge de la Fontcalda 17 h.
– Peníscola: 18:30 h.
Diumenge 30.– Tortosa-Sant Blai: Ermita Verge de la Providència
Dilluns 31.– Ascó: Ermita Verge del Carme 19 h.
– Deltebre-Sant Miquel: Finalització del mes de María 20 h.
Tortosa, maig de 2021
José-Luis Arín Roig, Vicari General
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Recull de notícies
Publicades al setmanari “Vida diocesana”
Maig de 2021
La Diputació de Castelló i el Bisbat de Tortosa
avancen en la recuperació del patrimoni eclesiàstic
del nord provincial.
La Diputació de Castelló i el Bisbat de Tortosa afiançaran aquest
2021 la seua col·laboració en matèria de preservació i recuperació
del patrimoni eclesiàstic en els dos arxiprestats de la diòcesi al nord
de la província. Aquest és el compromís que han adoptat el president
de la corporació i el bisbe tortosí. Es destinaran 137.000 euros a
retornar el llustre a les església del Boixar, Forcall, Càlig i Vinaròs,
on es tractarà de donar una solució al problema de deteriorament de
les pintures exteriors.
La segona de les col·laboracions es plasmarà en la reedició del
conveni anual pel qual la Diputació destina 60.000 euros a la contractació de personal restaurador per a la recuperació de peces d’alt
valor patrimonial de les parròquies adscrites a la Diòcesi de Tortosa.
Abans de la trobada, el bisbe ha visitat les instal·lacions del departament de Restauració a Penyeta Roja, on ha pogut comprovar els
avanços en la restauració de diferents peces d’orfebreria provinents
de diverses esglésies del nord.
Missa en Commemoració
de la Baixada de la Mare de Déu de la Cinta.
El dia 24 de març, es celebrà a la Catedral una Eucaristia per
commemorar la baixada de la Mare de Déu de la Cinta a la ciutat de
Tortosa. Tots els anys es celebrava a la seua Capella a les 12 de la
nit, però a causa de la pandèmia, aquest any es celebrà a les 19’45h
a l’altar Major, a fi de tenir cura en complir l’aforament. Presidí
l’Eucaristia el Sr. Bisbe, i van concelebrar membres del Capítol Catedral. Van participar de la celebració la Sra. Alcaldessa i regidors,
la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta i Cort d’Honor
i tortosins i tortosines, tots amb el desig d’expressar l’amor a la nos266

tra Patrona. La part musical va ser a càrrec de Mn. Víctor Cardona a
l’orgue, i Joan Redó dirigint els cants.
S’inicià la celebració amb l’himne de la Mare de Déu de la Cinta i a continuació vam escoltar una gravació amb veu en off de la
periodista Silvia Tejedor, relatant la baixada de la Mare de Déu a la
nostra ciutat, la nit del 24 al 25 de març de l’any 1178, lliurant el seu
Cíngol als tortosins.
El Sr. Bisbe, en l’homilia va explicar que commemorem un fet
que uneix la història de la ciutat amb l’eternitat a la que tots hi
estem cridats. Avui celebrem la festa de l’Encarnació, per això la
devoció a la Mare de Déu de la Cinta està lligada a tenir la vida com
un tresor, des de la concepció fins al final de la nostra existència.
La vida és el tresor més gran que rep tota persona que és cridada
a l’existència. Demanem a la Mare del Senyor que la llum que va
il·luminar la catedral aquella nit sigue una llum que il·lumine la
nostra fe i esperança.
Després de la benedicció final, vam enlairar les nostres veus
emocionades amb l’himne de la Mare de Déu de la Cinta i el bisbe
Enrique sostingué entre les mans elevades, la Relíquia de la Mare
de Déu durant una bona estona per tal que els fidels poguéssim venerar-la a distància. Sempre passàvem individualment a venerar-la,
però aquest any no ha pogut ser.
Que Maria ens ajude a avivar cada dia més la nostra fe i demanem-li que proteigeixi la nostra ciutat i la nostra diòcesi i que aquest
amor que sentim per la Mare de Déu no acabe en Ella, sinó que
cada dia sigue més gran el nostre amor vers el seu Fill. Maria Joana
Querol Beltrán
Recuperació de l’Església
del Poble Nou del Delta.
El dissabte 27 de març, el bisbe diocesà beneïa les obres de restauració del temple parroquial de la Mare de Déu de la Cinta del
Poble Nou del Delta. Una església construïda fa 65 anys quan l’Instituto Nacional de Colonización va crear aquest nucli de població
agregat al municipi d’Amposta, amb el nom de Vilafranco del Delta,
i ubicat en la zona d’arrossars a la dreta de l’Ebre.
Malgrat la situació sanitària actual, però seguint les disposicions i protocols de les autoritats sanitàries, es beneïren les diverses
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parts restaurades del temple parroquial. Una obra efectuada gràcies
al conveni creat entre Bisbat de Tortosa, Ajuntament d’Amposta i
Diputació de Tarragona.
Amb la lectura de la crònica d’inauguració de l’església, el 2 de
desembre de l’any 1956, pel bisbe Moll i Salord, s’iniciava una Missa amb l’assistència d’alguns veïns de la població i del municipi i la
participació del Sr. Alcalde i regidors d’Amposta.
El Sr. Bisbe, en la seva homilia, a més d’agrair el treball portat a
terme gràcies a la creació del Conveni entre Bisbat, Ajuntament i Diputació, valorava la recuperació de l’església parroquial destinada a
ser, com ho havia estat durant tants d’anys, testimoni dels moments
més transcendents i significatius de la vida personal, familiar i col·
lectiva d’aquest nucli de població.
Acabada l’Eucaristia, unes paraules a càrrec de l’arquitecte de
l’obra i de l’Alcalde d’Amposta donaren fi a l’acte. Mn. Ramon Font
Via Creu. Divendres Sant.
El Divendres Sant tingué lloc la celebració del Via Creu presidit
pel Sr. Bisbe i organitzat per l’Agrupació de Confraries de Setmana
Santa. Aquest any, a causa de la pandèmia, no es va poder celebrar
al recinte del Calvari. El lloc escollit va ser a la plaça de l’antiga
església dels Dolors, al carrer Montcada. A diferència d’altres anys
que tots els participants anaven en processó encapçalada per la creu,
aquesta vegada vam romandre durant tota la celebració asseguts i
només el Sr. Bisbe, acompanyat del qui portava la Creu, anaven desplaçant-se en cada estació. Estàvem presidits pel Sant Crist de la
Puríssima.
Ens vam aplegar un bon nombre de fidels per meditar la Passió
del Senyor, amb una actitud d’agraïment envers la misericòrdia de
Déu Pare, qui salvà la humanitat mitjançant la mort i resurrecció
del seu Fill. També van participar de la celebració la sra. alcaldessa,
regidors i altres autoritats.
Aquest any vam meditar el Via Crucis del Papa Francesc. Les
catorze estacions constaven de quatre apartats: 1) “T’adorem, Oh
Crist! i et beneïm”. “Perquè amb la teva santa creu has redimit el
món”. 2) Lectura de l’Evangeli. 3) Meditació, 4) Oració final. A la
dotzena estació Mons. Jordi Bertomeu ens va fer una petita reflexió,
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i acabà invitant-nos a mirar el rostre de Jesús i a deixar-nos mirar
per Ell.
En finalitzar, el nostre bisbe ens adreçà unes paraules i agraí l’esforç en la preparació del Via Crucis en aquest temps de pandèmia,
a les Confraries i als qui ho han organitzat. A tots us desitjo un bon
final de Setmana Santa. Tot seguit va fer una pregària i ens donà la
benedicció final. Maria Joana Querol Beltrán
Missa a la Capella de la Misericòrdia.
El dia 9 d’abril va tenir lloc una Missa a la Capella de la Misericòrdia de la Fatarella, oficiada pel recentment nomenat bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Javier Vilanova, fill del poble, acompanyat
en aquesta ocasió pels bisbes Mons. Antoni Vadell i Mons. Sergi
Gordo i l’Emm. Card. Juan José Omella.
Era la primera Eucaristia que el bisbe Javier celebrava a la Capella després del seu nomenament, i els seus acompanyants van poder
conèixer el nostre poble i la Mare de Déu de la Misericòrdia, la nostra Patrona. Mn. David Arasa
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Santa Seu
Sant Pare

CARTA APOSTÒLICA
EN FORMA DE «MOTU PROPRIO»
ANTIQUUM MINISTERIUM
DEL SUMME PONTÍFEX FRANCESC
AMB LA QUAL S’INSTITUEIX
EL MINISTERI DE CATEQUISTA
1.- El ministeri de Catequista en l’Església és molt antic. És una
opinió comuna entre els teòlegs que els primers exemples es troben
ja en els escrits del Nou Testament. El servei de l’ensenyament troba
la seva primera forma germinal en els «mestres», als quals l’Apòstol
fa referència en escriure a la comunitat de Corint: «En l’Església,
Déu ha posat, en primer lloc, apòstols; en segon lloc, profetes; en
tercer lloc, mestres; després, els qui tenen poder d’obrar miracles;
després, els qui tenen la gràcia de donar la salut als malalts, d’ajudar
els altres, de guiar-los, de parlar llenguatges misteriosos. No tothom
ha de ser apòstol o profeta o mestre. No tothom ha d’obrar miracles,
ha de tenir la gràcia de donar la salut als malalts, ha de ser capaç de
parlar llenguatges misteriosos o ha de ser capaç d’interpretar-los.
Interesseu-vos més pels dons millors. Però ara us indicaré un camí
incomparablement més gran» (1 Co 12, 28-31).
El mateix Lluc al començament del seu Evangeli afirma: «Havent pogut informar-me minuciosament de tot des dels orígens, jo
també, il·lustre Teòfil, he decidit escriure-t’ho en una narració seguida, perquè coneguis la solidesa dels ensenyaments que has re270

but» (Lc 1,3-4). L’evangelista sembla ser molt conscient que amb els
seus escrits està proporcionant una forma específica d’ensenyament
que permet donar solidesa i força als qui ja han rebut el Baptisme.
L’apòstol Pau torna a tractar el tema quan recomana als Gàlates: «El
qui és instruït en la paraula de Déu ha de compartir el que té amb
aquell qui l’instrueix» (Ga 6,6). El text, com es constata, afegeix una
peculiaritat fonamental: la comunió de vida com una característica
de la fecunditat de la veritable catequesi rebuda.
2.- Des dels seus orígens, la comunitat cristiana ha experimentat una forma àmplia de ministerialitat que s’ha concretat en el servei d’homes i dones que, obedients a l’acció de l’Esperit Sant, han
dedicat la seva vida a l’edificació de l’Església. Els carismes, que
l’Esperit no ha deixat mai d’infondre sobre els batejats, van trobar
en alguns moments una forma visible i tangible de servei directe a la
comunitat cristiana en múltiples expressions, fins al punt de ser reconeguts com una diaconia indispensable per a la comunitat. L’apòstol Pau es fa intèrpret autoritzat d’això quan testifica: «Els dons que
rebem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol.
Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim.
Són diversos els miracles, però tots són obra d’un sol Déu. Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots.
Un, gràcies a l’Esperit, rep el do d’una paraula profunda; un altre,
per obra del mateix Esperit, rep el do de desglossar les veritats; un
altre, en virtut del mateix Esperit, rep el do de la fe; un altre, el do de
donar la salut als malalts, en virtut de l’únic Esperit; un altre, el do
de fer miracles; un altre, el do de profecia; un altre, el de distingir si
un esperit és fals o autèntic; un altre, el do de parlar llenguatges misteriosos; un altre, el do d’interpretar-los. Tots aquests dons són obra
de l’únic Esperit, que els distribueix en particular a cadascú com li
sembla bé» (1 Co 12, 4-11).
Per tant, dins de la gran tradició carismàtica del Nou Testament,
és possible reconèixer la presència activa de batejats que exerciren
el ministeri de transmetre de forma més orgànica, permanent i vinculada a les diverses circumstàncies de la vida, l’ensenyament dels
apòstols i dels evangelistes (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Dei Verbum, 8). L’Església ha volgut reconèixer aquest servei com
a expressió concreta del carisma personal que ha afavorit en gran
manera l’exercici de la seva missió evangelitzadora. Una mirada a
la vida de les primeres comunitats cristianes que es comprometeren
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en la difusió i desenvolupament de l’Evangeli, insta també avui l’Església a comprendre quines poden ser les noves expressions amb les
quals continuï sent fidel a la Paraula del Senyor per fer arribar el seu
Evangeli a tota criatura.
3.- Tota la història de l’evangelització d’aquests dos mil·lennis
mostra amb gran evidència com n’ha estat, d’eficaç, la missió dels
catequistes. Bisbes, preveres i diaques, juntament amb tants consagrats, homes i dones, dedicaren la seva vida a l’ensenyament catequètic per tal que la fe fos un suport vàlid per a l’existència personal de tot ésser humà. Alguns, a més, reuniren al seu voltant altres
germans i germanes que, compartint el mateix carisma, constituïren
Ordes religiosos dedicats completament al servei de la catequesi.
No es pot oblidar els innombrables laics i laiques que han participat directament en la difusió de l’Evangeli a través de l’ensenyament
catequístic. Homes i dones animats per una gran fe i autèntics testimonis de santedat que, en alguns casos, foren també fundadors d’Esglésies i arribaren fins i tot a donar la seva vida. També en els nostres
dies, molts catequistes capaços i constants estan al capdavant de la
comunitat en diverses regions i exerceixen una missió insubstituïble
en la transmissió i aprofundiment de la fe. La llarga llista de beats,
sants i màrtirs catequistes ha marcat la missió de l’Església, que mereix ser coneguda perquè constitueix una font fecunda no només per
a la catequesi, sinó per a tota la història de l’espiritualitat cristiana.
4.- A partir del Concili Ecumènic Vaticà II, l’Església ha percebut amb renovada consciència la importància del compromís del
laïcat en l’obra de l’evangelització. Els Pares conciliars subratllaren
repetidament com n’és, de necessària, per a la implicació directa
dels fidels laics, segons les diverses formes en les quals pot expressar-se el seu carisma, per a la “plantatio Ecclesiae” i el desenvolupament de la comunitat cristiana. «També és digne d’elogi aquell
estol, tan meritíssim en l’obra de missions entre els gentils, compost
d’homes i dones catequistes, els quals animats d’esperit apostòlic,
amb gran esforç donen un ajut singular i absolutament necessari per
a l’expansió de la fe i de l’Església. En el nostre temps, davant el
nombre insuficient de clergues per a evangelitzar tantes multituds i
acomplir el ministeri pastoral, la tasca dels catequistes té la màxima
importància» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes,17).
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Juntament amb el ric ensenyament conciliar, és necessari referir-se a l’interès constant dels Summes Pontífexs, del Sínode dels
Bisbes, de les Conferències Episcopals i dels diversos Pastors que en
el transcurs d’aquestes dècades han impulsat una notable renovació
de la catequesi. El Catecisme de l’Església Catòlica, l’Exhortació
apostòlica Catechesi tradendae, el Directori Catequístic General, el
Directori General per a la Catequesi, el recent Directori per a la catequesi, així com tants Catecismes nacionals, regionals i diocesans,
són una expressió del valor central de l’obra catequística que posa en
primer pla la instrucció i la formació permanent dels creients.
5.- Sense cap detriment de la missió pròpia del bisbe, que és la de
ser el primer catequista a la seva diòcesi juntament amb el presbiteri,
amb el qual comparteix la mateixa atenció pastoral, i a la responsabilitat particular dels pares respecte a la formació cristiana dels seus
fills (cf. CIC can. 774 §2; CCEO can. 618), és necessari reconèixer
la presència de laics i laiques que, en virtut del propi baptisme, se
senten cridats a col·laborar en el servei de la catequesi (cf. CIC, can.
225; CCEO can. 401 i 406). Als nostres dies, aquesta presència és
encara més urgent degut a la renovada consciència de l’evangelització en el món contemporani (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium,
163-168), i a la importància d’una cultura globalitzada (cf. Carta
enc. Fratelli tutti, 100.138), que reclama una trobada autèntica amb
les generacions joves, sense oblidar l’exigència de metodologies i
instruments creatius que facin coherent l’anunci de l’Evangeli amb
la transformació missionera que l’Església ha emprès. Fidelitat al
passat i responsabilitat pel present són les condicions indispensables
perquè l’Església pugui dur a terme la seva missió al món.
Despertar l’entusiasme personal de cada batejat i revifar la consciència d’estar cridat a realitzar la pròpia missió en la comunitat, requereix escoltar la veu de l’Esperit, que mai no deixa d’estar present
de manera fecunda (cf. CIC can. 774 §1; CCEO can. 617). L’Esperit
crida també avui a homes i dones perquè surtin a l’encontre de tots
els qui esperen conèixer la bellesa, la bondat i la veritat de la fe cristiana. És tasca dels Pastors donar suport a aquest itinerari i enriquir
la vida de la comunitat cristiana amb el reconeixement de ministeris
laicals capaços de contribuir a la transformació de la societat mitjançant «la penetració dels valors cristians en el món social, polític i
econòmic» (Evangelii gaudium, 102).
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6.- L’apostolat laical té un valor secular indiscutible, que demana
«buscar el Regne de Déu tractant les coses temporals i ordenant-les
cap a Déi» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen Gentium, 31).
La seva vida quotidiana està entrellaçada amb vincles i relacions familiars i socials que permeten verificar fins a quin punt «són cridats
d’una manera especial a fer present i activa l’Església en aquells
llocs i circumstàncies on ella no pot esdevenir la sal de la terra si no
és a través d’ells» (Lumen gentium,33). No obstant això, és bo recordar que a més d’aquest apostolat «els laics també poden ser cridats
de distintes maneres a una col·laboració més directa amb l’apostolat de la jerarquia, per l’estil d’aquells homes i dones que ajudaven
l’apòstol Pau en l’Evangeli, treballant molt en el Senyor» (Lumen
gentium, 33).
La funció particular exercida pel Catequista, en tot cas, s’especifica dins d’altres serveis presents en la comunitat cristiana. El Catequista, en efecte, està cridat en primer lloc a manifestar la seva
competència en el servei pastoral de la transmissió de la fe, que es
desenvolupa en les seves diverses etapes: des del primer anunci que
introdueix al kerygma, passant per l’ensenyament que fa prendre
consciència de la vida nova en Crist i prepara en particular als sagraments de la iniciació cristiana, fins a la formació permanent que
permet a cada batejat estar sempre disposat «a donar una resposta
a tothom qui us demani raó de l’esperança que teniu» (1 Pe 3,15).
El Catequista és al mateix temps testimoni de la fe, mestre i mistagog, acompanyant i pedagog que ensenya en nom de l’Església. Una
identitat que només pot desenvolupar-se amb coherència i responsabilitat mitjançant la pregària, l’estudi i la participació directa en la
vida de la comunitat (cf. Pontifici Consell per a la Promoció de la
Nova Evangelització, Directori per a la catequesi,113).
7.- Amb clarividència, sant Pau VI va promulgar la Carta apostòlica Ministeria quaedam amb la intenció no només d’adaptar els
ministeris de Lector i d’Acòlit al nou moment històric (cf. Carta ap.
Spiritus Domini), sinó també per a instar les Conferències Episcopals a ser promotores d’altres ministeris, inclòs el de Catequista: «A
més dels ministeris comuns a tota l’Església Llatina, res impedeix
que les Conferències Episcopals demanin a la Seu Apostòlica la institució d’altres ministeris que per motius particulars creguin necessaris o molt útils en la pròpia regió. Entre aquests hi ha, per exemple,
l’ofici d’Ostiari, d’Exorcista i de Catequista». La mateixa invitació
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urgent va reaparèixer a l’exhortació apostòlica Evangelii nuntiandi
quan, demanant saber llegir les exigències actuals de la comunitat
cristiana en fidel continuïtat amb els orígens, exhortava a trobar noves formes ministerials per a una pastoral renovada: «Aquests ministeris, nous en aparença però molt vinculats a experiències viscudes per l’Església al llarg de la seva existència –per exemple, el
de catequista […]–, són preciosos per a la implantació, la vida i el
creixement de l’Església i per a la seva capacitat d’irradiar-se al voltant de si mateixa i vers els qui estan lluny» (Sant Pau VI,Exhort. ap.
Evangelii nuntiandi, 73).
No es pot negar, per tant, que «ha crescut la consciència de la
identitat i la missió del laic en l’Església. Es compta amb un nombrós laïcat, encara que no suficient, amb arrelat sentit de comunitat
i una gran fidelitat en el compromís de la caritat, la catequesi, la celebració de la fe» (Evangelii gaudium, 102). D’això es dedueix que
rebre un ministeri laical com el de Catequista dona un èmfasi més
gran al compromís missioner propi de cada batejat, que en tot cas
s’ha de dur a terme de forma plenament secular sense caure en cap
expressió de clericalització.
8.- Aquest ministeri té un fort valor vocacional que requereix el
degut discerniment per part del Bisbe i que s’evidencia amb el Ritu
d’Institució. En efecte, aquest és un servei estable que es presta a
l’Església local segons les necessitats pastorals identificades per
l’Ordinari del lloc, però realitzat de manera laical com ho exigeix la
naturalesa mateixa del ministeri. És convenient que al ministeri instituït de Catequista siguin cridats homes i dones de profunda fe i maduresa humana, que participin activament en la vida de la comunitat
cristiana, que puguin ser acollidors, generosos i visquin en comunió
fraterna, que rebin la deguda formació bíblica, teològica, pastoral i
pedagògica per a ser comunicadors atents de la veritat de la fe, i que
hagin adquirit ja una experiència prèvia de catequesi (cf. Ecum. Vat.
II, Decr. Christus Dominus,14; CIC can. 231 §1; CCEO can. 409
§1). Es requereix que siguin fidels col·laboradors dels preveres i els
diaques, disposats a exercir el ministeri on sigui necessari, i animats
per un veritable entusiasme apostòlic.
En conseqüència, després d’haver ponderat cada aspecte, en virtut de l’autoritat apostòlica
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institueixo
el ministeri laical de Catequista
La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments
s’encarregarà en breu de publicar el Ritu d’Institució del ministeri
laical de Catequista.
1.- Convido, doncs, les Conferències Episcopals a fer efectiu el
ministeri de Catequista, establint l’itinerari de formació necessari i
els criteris normatius per accedir-hi, trobant les formes més coherents per al servei que ells estaran cridats a realitzar d’acord amb tot
el que s’ha expressat en aquesta carta apostòlica.
2.- Els Sínodes de les Esglésies Orientals o les Assemblees dels
Jerarques podran acollir el que està establert aquí per a les respectives Esglésies sui iuris, basant-se en el propi dret particular.
3.- Que els Pastors no deixin de fer pròpia l’exhortació dels Pares
conciliars quan recordaven: «Saben que no han estat instituïts per
Crist perquè assumeixin ells sols tota la missió salvífica de l’Església envers el món, sinó que la seva elevada funció és de pasturar
de tal manera els fidels i de reconèixer-ne talment els serveis i els
carismes que tots a la seva manera col·laborin a l’obra comuna» (Lumen gentium, 30). Que el discerniment dels dons que l’Esperit Sant
mai no deixa de concedir a la seva Església sigui per a ells el suport
necessari per tal de fer efectiu el ministeri de Catequista per al creixement de la pròpia comunitat.
El que he resolt amb aquesta Carta Apostòlica en forma de Motu
Proprio, ordeno que tingui vigència ferma i estable, sense que res
obsti en contra o malgrat qualsevol disposició contrària, encara que
sigui digna de particular menció, i que es promulgui mitjançant la
seva publicació a L’Osservatore Romano, entrant en vigor el mateix
dia, i després es publiqui al comentari oficial de les Acta Apostolicae
Sedis.
Donat a Roma, a Sant Joan del Laterà, el dia 10 de maig de l’any
2021, Memòria litúrgica de sant Joan d’Àvila, prevere i doctor de
l’Església, novè del meu pontificat.
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Congregació del Culte Diví
i Disciplina dels Sagraments
Carta a los presidentes
de las Conferencias de Obispos
sobre nuevas invocaciones
en las Letanías en honor a San José
Ciudad del Vaticano, 1 de mayo de 2021, san José obrero
Eminentísimo/Excelentísimo Señor:
En el ciento cincuenta aniversario de la declaración de san José
como patrón de la Iglesia universal, el Santo Padre Francisco ha
publicado la Carta Apostólica Patris corde, con la intención de «que
crezca el amor a este gran Santo, para ser impulsados a implorar su
intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución».
En este sentido, ha parecido oportuno actualizar las Letanías en
honor de san José, aprobadas en 1909 por la Sede Apostólica (cf.
Acta Apostolicae Sedis 1 [1909] 290-292), añadiendo siete invocaciones tomadas de las intervenciones de los Papas que han reflexionado sobre algunos aspectos de la figura del Patrón de la Iglesia
universal. Son las siguientes: «Custos Redemptoris» (cf. san Juan
Pablo II, Exhort. Apost. Redemptoris custos); «Serve Christi» (cf.
san Pablo VI, homilía del 19-III-1966, citada en Redemptoris custos
n. 8 y Patris corde n. 1); «Minister salutis» (san Juan Crisóstomo, citado en Redemptoris custos, n. 8); «Fulcimen in difficultatibus» (cf.
Francisco, Carta Apost. Patris corde, prólogo); «Patrone exsulum,
afflictorum, pauperum» (Patris corde, n. 5).
Las nuevas invocaciones han sido presentadas al Santo Padre
Francisco, quien ha aprobado su inserción en las Letanías de san
José, como en el texto adjunto a esta Carta.
Corresponderá a las Conferencias de Obispos traducir las Letanías a las lenguas de su competencia y publicarlas; dichas traducciones no necesitarán la confirmatio de la Sede Apostólica. Según su
prudente criterio, las Conferencias de los Obispos podrán insertar
también, en el lugar apropiado y conservando el género literario,
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otras invocaciones con las que se honra particularmente a san José
en sus países.
Al tiempo que me complace comunicar a Vuestra Eminencia/
Excelencia esta disposición para su conocimiento y su aplicación,
aprovecho la ocasión para expresarle mi más sincera estima.
De Vuestra Eminencia/Excelencia Reverendísima devotísimo en
el Señor
X Arthur Roche, Arzobispo Secretario
P. Corrado Maggioni, S.M.M.
Subsecretario

Annex a la carta de l’1 de maig de 2021.
Prot. 133/21
Lletanies en honor de sant Josep,
espòs de la B. V. Maria
Senyor, tingueu pietat
Crist, tingueu pietat
Senyor, tingueu pietat
Crist, oïu-nos
Crist, escolteu-nos

Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Crist, oïu-nos.
Crist, escolteu-nos.

Déu, Pare celestial
Déu, Fill Redemptor del món
Déu, Esperit Sant
Trinitat santa, un sol Déu

Tingueu pietat de nosaltres.

Santa Maria
Pregueu per nosaltres.
Sant Josep
Descendent de la noble família de David
Llum dels patriarques
Espòs de la Mare de Déu
Custodi del Redemptor
Custodi de la Verge
Pare adoptiu del Fill de Déu
Sol·lícit defensor de Crist
Servent de Crist
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Ministre de la salvació
Cap de la Sagrada Família
Josep just
Josep cast
Josep prudent
Josep fort
Josep obedient
Josep fidel
Mirall de paciència
Amador de la pobresa
Model dels treballadors
Exemple d’amor a la llar
Custodi de les verges
Empar de les famílies
Suport en les dificultats
Consol dels que sofreixen
Esperança dels malalts
Patró dels exiliats
Patró dels afligits
Patró dels pobres
Patró dels moribunds
Terror dels dimonis
Protector de la Santa Església
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món
altres.

Perdoneu-nos, Senyor.
Escolteu-nos, Senyor.
Tingueu pietat de nos-

V. L’heu constituït senyor de casa seva.
R. I cap de tota la seva heretat.
Preguem.
Oh Déu,
la vostra providència admirable
va escollir sant Josep
com a espòs de la santíssima Mare del vostre Fill unigènit;
feu que des del cel intercedeixi per nosaltres
aquell que ara venerem com a protector a la terra.
Per Crist Senyor nostre.
R. Amén.
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________________
En les súpliques a Déu al començament i al final de les Lletanies es pot
escollir entre les fórmules A i B de les Lletanies dels Sants, que es troben
al Calendari Romà, publicat per Decret del Concili Vaticà II i promulgat
pel Papa sant Pau VI. (Versió catalana al Ritual de Benediccions, pp. 525531).
Versió provisional aprovada pels Bisbes de la Conferència Episcopal
Tarraconense.

Dicasterio para los laicos, la familia, y la vida.
Diócesis de Roma.

Comunicado de prensa conjunto sobre la oración oficial
para el X Encuentro Mundial de las Familias
que se celebrará en Roma del 22 al 26 de junio de 2022
29/04/2021
El amor familiar: Vocación y camino de Santidad.
La oración oficial
del X encuentro mundial de las familias
La Diócesis de Roma y el Dicasterio para los Laicos, la Familia
y la Vida presentan la oración oficial para el X Encuentro Mundial
de las Familias que se celebrará en Roma del 22 al 26 de junio de
2022. Y ya está listo el hashtag oficial: #WMOF2022.
El cardenal Joseph Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio, comentó la noticia afirmando que “rezar es una forma de entrar en el
corazón del Año Amoris Laetitia y en la preparación del evento que
tendrá lugar en Roma. Muchas familias y comunidades -prosiguióhan esperado mucho tiempo para poder llegar, al menos espiritualmente, a Roma. La oración les acompañará y les ayudará a acoger el
mensaje del encuentro”.
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“La oración estará en el corazón del camino de preparación, guiará los trabajos e inspirará las reflexiones para discernir, a la luz de
la fe, los nuevos desafíos que la emergencia pandémica plantea a la
comunidad eclesial en relación con las familias”, añadió el cardenal
vicario Angelo De Donatis. Por ello, “invito a todos a prepararse
para este acontecimiento de gracia que la Iglesia de Roma tiene la
alegría de organizar, dirigiendo esta oración al Señor en la intimidad
de la propia familia, junto con la comunidad parroquial y diocesana”.
El amor familiar: vocación y camino de santidad
Oración oficial para el X Encuentro Mundial de las Familias
22-26 de junio de 2022
Padre Santo, estamos aquí ante Ti para alabarte y agradecerte el
gran don de la familia.
Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del
matrimonio, para que redescubran cada día la gracia recibida y,
como pequeñas Iglesias domésticas, sepan dar testimonio de tu Presencia y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia.
Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad, o aprietos que sólo Tú conoces: Sostenlas
y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas,
para que puedan experimentar Tu infinita misericordia y encontrar
nuevas formas de crecer en el amor.
Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para
ellos; por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que
son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los
niños que, en la carne y en el espíritu, Tú les encomiendas; y por la
experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo.
Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la
santidad en la Iglesia como una llamada a ser protagonista de la
evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con
los sacerdotes y todo estado de vida.
Bendice el Encuentro Mundial de las Familias
Amén
*********
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La oración, redactada con ocasión del X Encuentro Mundial de
las Familias, nace de un profundo agradecimiento al Padre Celestial
por el gran don de la Familia, lugar privilegiado de relaciones amorosas. Se inspira en el tema elegido por el Papa Francisco para el
Encuentro: “El amor familiar: vocación y camino de santidad”. La
oración está pensada como una herramienta pastoral: puede recitarse desde ahora en las parroquias, en las comunidades, en casa, para
prepararse al evento internacional del próximo año.
“Del amor vivido en la familia nace la vocación de cada hijo; es
el amor saboreado en el hogar el que traza las primeras sendas del
camino de la santidad – añadió el cardenal Farrell -. La experiencia
de la oración nos introduce en el sentido profundo y salvífico de las
relaciones en la vida cotidiana. Los binomios familia y vocación,
junto con familia y santidad, muestran cómo las relaciones familiares tienen una importancia básica en la generación del amor. En una
época caracterizada por las pruebas y las dificultades, en la que la
familia vive y afronta retos y dificultades, hablar de santidad familiar podría parecer anacrónico o inapropiado. De ahí la importancia de
la oración para vivir plenamente el sacramento del matrimonio. La
relación con Dios, en efecto, permite a los esposos cristianos revivir
cada día la Gracia recibida que los sostiene en sus fatigas y luchas
cotidianas. Nuestra vida puede ser siempre un camino de santidad
personal, de pareja o de familia, un camino para crecer en el amor a
los demás. Cada miembro de la familia, niño, joven, padre o abuelo,
está llamado a redescubrir en sí mismo una llamada a la santidad.
En este sentido, la vida familiar puede convertirse en una expresión
del ‘rostro más bello de la Iglesia’ (GE 9). Esto revela la fecundidad
de una lectura cruzada de Amoris Laetitia y Gaudete et Exsultate,
que el Papa Francisco nos propone en el tema del Encuentro para
comprender plenamente la vocación de la familia”.
“Los esposos cristianos – concluyó el cardenal De Donatis – siguiendo las huellas de ilustres santos y beatos y sostenidos por su
intercesión, están invitados a recorrer juntos su camino de santidad.
Siguiendo el ejemplo de los padres de Santa Teresa de Lisieux o del
matrimonio Beltrame Quattrocchi, están llamados a vivir con confianza las pruebas dolorosas de la vida y a ver en la trama de su amor
la presencia fiel de Cristo. Del impulso de esperanza generado por
el amor fiel de Dios nace el deseo de anunciar su amor y hacer de la
familia ‘vía de la Iglesia’ (AL 69), lugar donde se alimentan nuevas
vocaciones”.
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Synodus Episcoporum

«Per una Església sinodal: comunió, participació i missió»
XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes
Presentació de l’itinerari sinodal aprovat pel Sant Pare Francesc
en l’audiència concedida al cardenal Secretari General del Sínode
dels Bisbes, en data 24 d’abril de 2021.
1. “El camí de la sinodalitat és el camí que Déu espera de l’Església del tercer mil·lenni. El que el Senyor ens demana, en cert sentit,
ja està tot contingut en la paraula «Sínode». Caminar junts —laics,
pastors, bisbe de Roma— és un concepte fàcil d’expressar amb paraules, però no és tan fàcil posar-lo en pràctica” (Discurs del Sant
Pare Francesc en la Commemoració del 50 aniversari de la institució del Sínode dels Bisbes, 17 d’octubre de 2015). Per això la propera Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes tindrà com
a tema: “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió”.
2. Efectivament, la sinodalitat ens remet a l’essència mateixa
de l’Església, a la seva realitat constitutiva, i s’orienta a l’evangelització. És una manera de ser eclesial i una profecia per al món
d’avui. “El Crist és com el cos humà: és un, encara que tingui molts
membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un
sol cos” (1Co 12,12). És el que sant Agustí denomina el Crist Total
(cf. Sermó 341), cap i membres en unitat indivisible, inseparable.
Només des de la unitat en Crist cap té sentit la pluralitat en els membres del cos, que enriqueix l’Església, superant qualsevol temptació
d’uniformitat. Des d’aquesta unitat en la pluralitat, amb la força de
l’Esperit, l’Església està cridada a obrir camins i, també, a posar-se
ella mateixa en camí.
3. El Sínode dels Bisbes és el punt de convergència del dinamisme, d’escolta recíproca en l’Esperit Sant, dut a tots els àmbits de la
vida de l’Església (cf. Discurs del Sant Pare Francesc en la Commemoració del 50 aniversari de la institució del Sínode dels Bisbes,
17 d’octubre de 2015). No es tracta només d’un esdeveniment, sinó
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d’un procés que involucra en sinergia a tot el Poble de Déu, al Col·
legi episcopal i al bisbe de Roma, cadascú segons la seva pròpia
funció (cf. Al·locució del cardenal Mario Grech al Sant Pare al Consistori per a la creació de nous cardenals, 28 de novembre 2020).
ITINERARI
PER A LA CELEBRACIÓ DEL SÍNODE
4. Considerant que les Esglésies particulars, en les quals i a partir
de les quals existeix l’una i única Església catòlica, contribueixen
eficaçment al bé de tot el cos místic, que és també el cos de les Esglésies (cf. Lumen Gentium 23), el procés sinodal ple només existirà
veritablement si s’hi impliquen les Esglésies particulars. I només pot
existir una autèntica implicació de les Esglésies particulars si també
participen els organismes intermedis de sinodalitat, és a dir, els Sínodes de les Esglésies orientals catòliques, els Consells i Assemblees de les Esglésies sui iuris i les Conferències Episcopals, amb les
seves expressions nacionals, regionals i continentals.
5. Així doncs, el camí sinodal s’inicia amb una obertura solemne
i s’articula en tres fases:
5.1. OBERTURA DEL SÍNODE: octubre 2021
Tindrà lloc tant al Vaticà com a cada Església particular.
5.1.1. Obertura amb el Sant Pare al Vaticà: 9-10 d’octubre
de 2021.
a. Moment de trobada / reflexió
b. Moment de pregària / celebració (Eucaristia)
5.1.2. Obertura a les Esglésies particulars: diumenge 17
d’octubre de 2021.
Se suggereix el mateix esquema, sota la presidència del respectiu bisbe diocesà:
a. Moment de trobada / reflexió
b. Moment de pregària / celebració (Eucaristia)
5.2. FASE EN LES ESGLÉSIES PARTICULARS
I EN ALTRES REALITATS ECLESIALS:
octubre 2021-abril 2022
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L’objectiu d’aquesta fase és la consulta al Poble de Déu
(cf. Episcopalis Communio, 5,2) per tal que el procés sinodal es realitzi en l’escolta a la totalitat dels batejats, subjecte
del sensus fidei infalible in credendo. Per tal de facilitar la
consulta i la participació de tothom, es presenta el següent
itinerari:
SECRETARIA GENERAL DEL SÍNODE:
5.2.1. La Secretaria General del Sínode enviarà un Document preparatori, acompanyat d’un Qüestionari i un Vademecum amb propostes per a realitzar la consulta a cada
Església particular.
5.2.2. S’enviarà també als dicasteris de la Cúria Romana, a les Unions de Superiors / Superiores Majors (USG /
UISG), a altres unions / federacions de vida consagrada, als
moviments internacionals de laics i a les Universitats / Facultats de Teologia.
ESGLÉSIES PARTICULARS
I CONFERÈNCIES EPISCOPALS
O ORGANISMES CORRESPONENTS:
5.2.3. Cada bisbe nomenarà un responsable diocesà
(equip) de la consulta sinodal, que pugui ser punt de referència i enllaç amb la Conferència Episcopal i que acompanyi
la consulta a l’Església particular en tots els seus passos.
(Abans d’octubre de 2021).
5.2.4. Cada Conferència Episcopal (o organisme corresponent) nomenarà així mateix un responsable (equip) que
pugui ser referent i enllaç tant amb els responsables diocesans com amb la Secretaria General del Sínode. (Abans
d’octubre de 2021).
ESGLÉSIES PARTICULARS:
5.2.5. La consulta a les Esglésies particulars es desenvoluparà a través dels òrgans de participació previstos en
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el dret, sense excloure altres modalitats que es considerin
oportunes perquè la consulta sigui real i eficaç (cf. Episcopalis Communio, 6).
5.2.6. La consulta al Poble de Déu a cada Església particular es clausurarà amb una reunió pre-sinodal, que serà el
moment culminant del discerniment diocesà.
5.2.7. Després de la clausura de la fase diocesana, cada
Església particular enviarà les seves aportacions a la Conferència Episcopal en una data fixada per la pròpia Conferència Episcopal. A les Esglésies orientals s’enviaran als organismes corresponents.
CONFERÈNCIES EPISCOPALS
O ORGANISMES CORRESPONENTS:
5.2.8. S’obrirà un període de discerniment dels pastors
reunits en assemblea (Conferència Episcopal), als quals
se’ls demana que escoltin el que l’Esperit ha suscitat a les
Esglésies que se’ls ha confiat.
5.2.9. En el procés de redacció de la síntesi participaran
també el responsable de la Conferència Episcopal pel que fa
al procés sinodal i el seu equip, així com els representants
escollits per a participar en l’Assemblea General Ordinària
del Sínode a Roma, un cop ratificats pel Sant Pare.
5.2.10. La síntesi s’enviarà a la Secretaria General del
Sínode. També s’hi enviaran les aportacions de cada una de
les Esglésies particulars. (Abans d’abril de 2022).
ALTRES APORTACIONS:
5.2.11. També es rebran les aportacions enviades pels
Dicasteris de la Cúria Romana, les Universitats / Facultats
de Teologia, les Unions de Superiors / Superiores Generals
(USG / UISG), altres unions / federacions de vida consagrada i els moviments internacionals de laics. (Abans d’abril
de 2022).
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SECRETARIA GENERAL DEL SÍNODE:
5.2.12. La Secretaria General del Sínode procedirà a la
redacció del primer Instrumentum Laboris. (Abans de setembre de 2022).
5.3. FASE CONTINENTAL:
setembre 2022 - març de 2023
La finalitat d’aquesta fase és la de dialogar a nivell continental sobre el text del primer Instrumentum Laboris, realitzant un ulterior acte de discerniment des de les particularitat
culturals específiques de cada continent.
SECRETARIA GENERAL DEL SÍNODE:
5.3.1. La Secretaria General del Sínode publicarà i enviarà el primer Instrumentum Laboris. (El mes de setembre
de 2022).
REUNIONS INTERNACIONALS
DE CONFERÈNCIES EPISCOPALS:
5.3.2. Cada Reunió Internacional de Conferències Episcopals nomenarà així mateix un responsable que pugui ser
referent i enllaç tant amb les Conferències Episcopals com
amb la Secretaria General del Sínode. (Abans de setembre
de 2022).
5.3.3. Discerniment pre-sinodal en les Assemblees continentals. S’establiran els criteris de participació dels bisbes
residencials i dels altres membres del Poble de Déu.
5.3.4. Les Assemblees conclouran amb la redacció d’un
document final, que s’enviarà a la Secretaria General del Sínode. (El mes de març de 2023).
ALTRES APORTACIONS:
5.3.5. Contemporàniament a les reunions pre-sinodals continentals, es recomana que es desenvolupin també assemblees interna287

cionals d’especialistes, que puguin enviar les seves aportacions a la
Secretaria General del Sínode. (El mes de març de 2023).
SECRETARIA GENERAL DEL SÍNODE:
5.3.6. La Secretaria General del Sínode procedirà a la
redacció del segon Instrumentum Laboris. (Abans de juny
de 2023).
5.4. FASE DE L’ESGLÉSIA UNIVERSAL:
octubre de 2023
5.4.1. La Secretaria General del Sínode enviarà el segon
Instrumentum Laboris als participants en l’Assemblea General del Sínode dels Bisbes.
5.4.2. Celebració del Sínode dels Bisbes a Roma, segons
els procediments fixats en la Constitució Apostòlica Episcopalis Communio. (Octubre de 2023).
*******
6. L’articulació de les diferents fases del procés sinodal fa possible l’escolta real del Poble de Déu i també una implicació de tots els
bisbes als diversos nivells de la vida eclesial (Esglésies particulars,
Conferències Episcopals o organismes corresponents, Reunions Internacionals de Conferències Episcopals). Es garanteix així la participació de tots en el procés sinodal i es configura un exercici de
la col·legialitat dins de l’exercici de la sinodalitat, en la perspectiva
subratllada pel papa Francesc en el 50 aniversari de la institució del
Sínode dels Bisbes.
7. En un esperit de col·laboració, la Secretaria General del Sínode està oberta a clarificar i acompanyar qualsevol moment d’aquest
procés sinodal, que ha de ser, essencialment, un esdeveniment espiritual de discerniment. “Un en escolta dels altres; i tots en escolta de
l’Esperit Sant” (Discurs del Sant Pare Francesc en la Commemoració del 50 aniversari de la institució del Sínode dels Bisbes, 17
d’octubre de 2015).
Mario Card. Grech
Secretari General
Vaticà, 21 de maig de 2021
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Conferència Episcopal
Espanyola
Departamento de Pastoral del Turismo
Subcomisión Episcopal
para las Migraciones y Movilidad Humana
Afecto y cercanía
a todos los que han padecido
el flagelo del Covid-18
Los Obispos de la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española, queremos hacer
presente nuestro afecto y cercanía a todos los que han padecido el
flagelo del Covid-19, de manera especial a aquellos que han perdido
a algún ser querido, a todos, empezando por el personal sanitario en
todos sus niveles y formas que se han hecho prójimo de los enfermos
y sus familias, a los que con su afecto, cariño y oración han aliviado
el sufrimiento y la angustia de cada hermano en este tiempo complejo y difícil para todos. A nuestras Cáritas, Manos Unidas y tantas
otras expresiones del amor hacia el pobre y necesitado que, no pocas
veces, superando miedos y dificultades, no han bajado los brazos en
este momento tan complejo y difícil para todos.
Es nuestro deseo hacer una especial mención, que pone de manifiesto nuestro afecto y reconocimiento, a los que trabajan y construyen sus vidas en torno al mundo del turismo, hoy puesto a prueba
de una manera particular a causa de la pandemia y sus consecuencias. Vaya nuestro reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras, a
los que prestan múltiples servicios, a las pequeñas y grandes actividades comerciales, a quienes se ocupan de la hostelería y hotelería, a
los empresarios y dirigentes; a vosotros que brindáis acogida cordial
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a los que llegan y a todos los españoles y españolas que quieren descansar y hacer turismo en nuestro país.
La crisis que estamos atravesando nos ha hecho más conscientes
de la importancia que vuestra labor reviste para la vida de España y
de todos los españoles, valorando vuestro servicio no solo en la acogida, sino también en la integración de los millones de personas, que
cada año eligen y vuelven a elegir a nuestra tierra como el espacio
donde descansar y recobrar fuerzas. Ellos lo hacen motivados por
una cantidad de factores, entre los cuales sobresalen nuestro enorme
patrimonio artístico, intelectual e histórico, que no puede explicarse
ni comprenderse prescindiendo de la fe que anima a nuestro pueblo.
Un pueblo que, con su riquísima y variada gastronomía, pero sobre
todo con el buen talante, la alegría de vivir y la empatía de nuestras
gentes, conforman ese inigualable entramado cultural, que hace de
nuestra patria el primer destino vacacional y de ocio del mundo. Los
amigos turistas vienen a encontrarnos, pero también nosotros los encontramos a ellos, y en ellos, también tocamos de cerca su vida, su
historia, su cultura, su arte, su fe, es decir, sus personas.
Sabemos que, dolorosamente, muchos de vosotros habéis perdido vuestros trabajos y muchos otros ven peligrar el suyo, las empresas en las que colocaron patrimonio, sacrificio, e ilusión. Por ello
os animamos a no bajar los brazos y a seguir trabajando juntos, al
tiempo que solicitamos a las autoridades públicas la necesidad de
generar proyectos de verdadera reactivación del sector, y a hacerlo
consultando y trabajando aunadamente con quienes más conocen la
realidad del mundo transversal del turismo. No sirven promesas o
proyectos faraónicos que prescindan de la participación de todos los
afectados. Es un problema de todos, y somos todos los que debemos
colaborar juntos para salir adelante. Es posible que este difícil momento nos ofrezca la gran oportunidad de repensar toda la realidad
del turismo, escapando de la masificación y sus repercusiones negativas, para ganar en personalización, calidad y valores que lo hagan
sostenible y absolutamente positivo.
Finalmente, queremos recordaros la necesidad de fortalecer ese
valor tan nuestro de la hospitalidad, que cuando se asume desde la fe
y la caridad, adquiere dimensión sagrada, ya que, «…no os olvidéis
de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron
ángeles» (Hb 13, 2).
Con nuestra oración, afecto y reconocimiento.
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Tarraconense
El santuari de Montserrat,
entre els 30 del món que invocaran la fi de la pandèmia
03/05/2021
El Santuari de Santa Maria de Montserrat ha estat triat com un
dels 30 Santuaris més representatius del món que durant el mes de
maig, mes de la Mare de Déu, s’uniran per invocar la fi de la pandèmia. La iniciativa, que neix del Sant Pare, està organitzada pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització i proposa
una “marató” d’oració per la represa de les activitats socials i laborals. D’aquesta manera, els Santuaris es converteixen en instruments
d’oració de tota l’Església cada dia del mes de maig.
L’oració en cadascun d’aquests Santuaris serà transmesa pels canals oficials de la Santa Seu a les 18 hores de cada dia en directe pel
portal oficial i pels comptes oficials del Vaticà a Facebook i Youtube.
En el comunicat vaticà es recorda, d’altra banda, que “cada Santuari del món està convidat a resar en la forma i el llenguatge en què
s’expressa la tradició local, per a invocar la represa de la vida social,
del treball i de les nombroses activitats humanes que es van suspendre durant la pandèmia. Aquesta convocatòria en comú pretén ser una
oració contínua, distribuïda pels meridians del món, que tota l’Església eleva incessantment al Pare per la intercessió de la Mare de Déu”.
Per aquest motiu els Santuaris “estan cridats a promoure i sol·licitar
en la mesura que sigui possible la participació del poble, perquè,
gràcies a les tecnologies de la comunicació, tots puguin dedicar un
moment a l’oració diària, al cotxe, al carrer, amb el telèfon mòbil…
per la fi de la pandèmia i la represa de les activitats socials i laborals”.
El Papa obrirà i tancarà l’oració, juntament amb els fidels de tot
el món, des de dos llocs significatius dins de l’Estat de la Ciutat del
Vaticà. L’1 de maig, el Papa Francesc resarà davant la Verge del
Socors. El 31 de maig, el Papa Francesc conclourà l’oració des d’un
lloc significatiu als Jardins Vaticans. Tots dos moments estaran accessibles per a les persones sordes i amb problemes d’audició a través de la traducció al llenguatge de signes LIS.
El dia assignat al Santuari de Montserrat és el proper dissabte 22
de maig, a les 18h. Es podrà seguir per Montserrat TV que oferirà el
senyal que es podrà seguir arreu del món. Departament de Premsa i
Comunicació de Montserrat
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Noticiari i comunicats
Mons. Joseba Segura, nuevo obispo de Bilbao
11/05/2021
El papa Francisco ha nombrado a Mons. Joseba Segura Etxezarraga obispo de Bilbao.
Mons. Segura es en la actualidad obispo auxiliar y administrador
diocesano de esta misma diócesis. El nombramiento se hizo público
a las 12.00 horas del martes 11 de mayo de 2021, y así lo comunicó la Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal
Española.
La diócesis de Bilbao estaba vacante tras el traslado de Mons.
Mario Iceta a Burgos, sede de la que tomó posesión el 5 de diciembre de 2020.
Obispo auxiliar de Bilbao desde 2019
Mons. Joseba Segura nació en Bilbao el 10 de mayo de 1958.
Ingresó en el seminario de Bilbao a los 17 años. Fue ordenado sacerdote el 4 de enero de 1985. Es licenciado en Psicología (1983)
y doctor en Teología (1989) por la Universidad de Deusto. Entre
1992 y 1996 realizó un Máster en Economía en el Boston College
de Estados Unidos.
Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Bilbao,
aunque entre 2006 y 2017 estuvo en Ecuador, trabajando pastoralmente en Quito y como miembro de Cáritas nacional de Ecuador.
El 12 de febrero de 2019 se hace público su nombramiento como
obispo auxiliar de Bilbao y el 6 de abril del mismo año fue ordenado
obispo. Desde el 6 de diciembre de 2020 es también administrador
diocesano.
En la Conferencia Episcopal Española es miembro del Consejo
de Economía desde marzo de 2020. También pertenece a la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias desde noviembre de 2019.
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Necrològica
Rev. Joaquín Obón Molinos, pvre.
01/05/2021
El dia 1 de maig de 2021, moria a l’Hogar de Ntra. Sra. de Lidón,
de Castelló, el Rev. Joaquín Obón Molinos, sacerdot de la nostra
diòcesi. Tenia 91 anys. Havia nascut a Forcall, província de Castelló
i diòcesi de Tortosa, el 20 d’octubre de 1929. Els seus pares, Joaquín
Obón Gil i Pilar Molinos Martín, engendraren Joaquín -el primogènit- i 6 fills més: José (difunt), Pilar, Consuelo (difunta), Javier (difunt, sacerdot missioner al Perú), Rosa i Manolo. Una família nombrosa molt coneguda a Forcall, població de la comarca “Els Ports”
que va donar molts sacerdots i persones consagrades a l’Església.
Es formà com a sacerdot al Seminari Diocesà: quatre anys de
llatí i humanitats, tres anys de filosofia i quatre de teologia. Va ser
ordenat prevere el dia 31 de maig de 1952 a Barcelona, amb motiu
del XXXV Congrés Eucarístic Internacional celebrat entre el 27 de
maig i el 1 de juny, en què, a l’estadi de Montjuïc, van ser ordenats
820 preveres, entre ells, Mn. Joaquín Obón.
El currículum ministerial començà, com a coadjutor, a Benicarló
(03/08/1952) i continuà, com a rector a les parròquies: l’Assumpció
de Maria, de Castellfort (1953/1961) la Mare de Déu del Pilar, de
Tírig (1961/1964) i l’Assumpció de Maria, de Catí (1964/2007) Entre tant, va assumir el càrrec d’arxipreste (1964). Han estat, per tant,
55 anys de servei ministerial, fins que, amb poca salut, va estar tres
anys a la residència diocesana d’ancians “Sant Miquel Arcàngel”
(2007-2010) ; els onze darrers, residí a l’Hogar de Ntra. Sra. de
Lidón, de Castelló, on la família podia visitar-lo més freqüentment.
A la parròquia de l’Assumpció de Maria, de Forcall, va tenir lloc,
el 2 de maig, la Missa exequial presidida pel nostre Sr. Bisbe, Mons.
Enrique Benavent i concelebrada per quatre sacerdots, amb el servei d’un diaca permanent. En l’homilia, el Sr. Bisbe va destacar els
llargs anys dedicats a l’ exercici del ministeri sacerdotal de Mn. Jo293

aquín, a través del qual arribà a molta gent directament o indirecta,
com passe sovint quan s’apaguen les forces dels mossens. Estem
segurs que la gràcia de Déu, a través de Mn, Joaquín, repercutí conscientment o inconscient en el bé de moltes persones sense que el
sacerdot se n’adonés de la gran repercussió que això té.
El moment del comiat de la parròquia, on va rebre els sagraments
de la iniciació cristiana, va ser el cant de l’himne a la Mare de Déu
de la Consolació, Patrona de Forcall, a la que ell, amb tanta devoció
venerava. Les seves despulles van ser traslladades al cementiri del
seu poble natal on reposen al costat de les dels seus pares i germans
difunts.
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