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Homilia del Sr. Bisbe
en la celebració del Corpus Christi
Santa Església Catedral de Tortosa, 6 de juny de 2021
- Lectures:
1ª: Ex 24,3-8
Salm: 115,12-18
2ª: He 9,11-15
Ev: Mc 14,12-16.22-26
Il·lm. Sr. vicari general de la Diòcesi
MM.II. Sr. membres del Capítol catedralici
Germans en el sacerdoci
Il·lma. Sra. alcaldessa de la ciutat i regidors de l’Ajuntament de Tortosa
Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta
Cort d’Honor de la Mare de Déu
Representants de diverses associacions eucarístiques
Germanes i germans tots en el Senyor
1.- L’Eucaristia, centre de la vida eclesial
L’any 305, en un petit poble de l’actual Tunísia (Abitinia) 49 cristians estaven reunits celebrant l’Eucaristia quan l’Església vivia sota
la persecució decretada per l’emperador Dioclecià. Van ser sorpresos
per les autoritats i empresonats. Quan en el judici els van preguntar
per quina raó havien desobeït el decret de l’emperador, van contestar:
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“no podem viure sense el diumenge. El cristià no pot viure sense
l’Eucaristia, ni l’Eucaristia sense els cristians”. Després d’aquesta
confessió tots ells van ser martiritzats.
Aquest fet històric, tan llunyà de nosaltres en el temps però que
no ha deixat de repetir-se al llarg de la història de l’església –de
fet el proper 30 d’octubre viurem aquí a la nostra catedral, per primera vegada, la beatificació de 4 sacerdots operaris diocesans, que
també van rebre la gràcia del martiri per ser fidels al seu sacerdoci
i, per tant, a l’Eucaristia– ens revela fins a quin punt, en la primitiva
comunitat cristiana, el diumenge i la celebració de l’Eucaristia eren
el signe més clar d’identitat i considerades el centre de la vida de
l’Església. És aquest sentiment el que dona sentit a la celebració de
la solemnitat del Cos i de la Sang de Crist. Els cristians necessitem
l’Eucaristia perquè sense ella la comunitat es dispersa i l’Església es
desfà.
Certament, sabem que la participació dominical en el banquet
del Senyor no és tota la vida cristiana. Som conscients que tampoc
podem considerar-nos millors que aquells que han abandonat la celebració, i també que no participem en l’Eucaristia dominical perquè
ens considerem uns cristians perfectes. La vivència d’aquest sagrament no ens pot portar a pensar que amb això ja ho tenim tot, més
bé és un acte d’humilitat. Necessitem de l’Eucaristia perquè sabem
que no som cristians perfectes; perquè volem avançar cada dia més
en el camí de la fe; per arribar a una coherència cada dia major entre
allò que criem i allò que vivim; i perquè som conscients que tot això
no ho podem viure més que amb la gràcia del Senyor, que en aquest
sagrament ens uneix a Ell, ens comunica la seua Vida i fa que els
nostres sentiments, actituds i pensaments siguen els seus; que ens
ajuda a superar els nostres egoismes, a vèncer les temptacions i a no
deixar-nos portar per les ambicions.
El cristià, si vol reproduir en la seua vida la imatge de Crist,
necessita de l’Eucaristia, perquè sense ella el testimoniatge de la fe
va afeblint-se dia rere dia. Una vivència de l’Eucaristia com a trobada amb el Senyor, que ens convida a menjar el seu Cos i a beure la
seua Sang, igual que va convidar als deixebles, ens ha de fer pensar
que l’abandonament de l’Eucaristia afecta al nucli de la vida de l’Església d’una forma més important del que molts cristians s’imaginen,
i per això s’ha de convertir en el seu centre. Però no podem oblidar
que la credibilitat de la comunitat eucarística passa també per la cre300

dibilitat en la vida. Res d’orgull, res de prepotència. És la humilitat
la que dona credibilitat a les persones i a l’Església.
En una antífona de la litúrgia de les hores de la solemnitat del
Corpus Christi es diu que l’Eucaristia és un “pa deliciós baixat del
cel, que omple de béns els pobres afamats mentre que els rics satisfets se’n tornen sense res”. Qui viu en l’orgull i en l’autosuficiència,
encara que s’acoste a rebre l’Eucaristia se’n torna a la seua casa buit
i sense res. L’Eucaristia és l’aliment per als pobres, menjar per als
humils. Demanem-li al Senyor que ens ajude a viure-la amb sentiments d’humilitat i de gratitud.
2.- Adoració
Els textos de la litúrgia de la solemnitat del Corpus Christi són,
fonamentalment, una invitació a l’adoració. L’himne “Pange lingua”
i l’antífona amb la que avui comença l’ofici de les hores (“Veniu,
adorem el Crist Senyor, Pa de Vida”), i tants altres himnes plens de
bellesa, ens conviden a reconèixer la grandesa d’aquest sagrament
en el que s’amaga “tot el bé espiritual de l’Església, que és Crist,
la nostra pasqua” (Concili Vaticà II). És un sagrament senzill, un
sagrament humil: un tros de pa, una copa de vi. Però en la humilitat
i senzillesa del Pa i del Vi s’amaga el més gran que l’Església pot
oferir al món. Per això avui no ens fixem en la humilitat del signe
sagramental, sinó en el gran tresor que descobrim en la fe i que se’ns
ofereix en eixos signes.
És per això que cada diumenge diem en la celebració de l’Eucaristia que el cristià està cridat a beneir, a adorar, a glorificar, a donar
gràcies al Senyor per la seua “immensa glòria”. Avui els cristians, en
aquesta solemnitat del Corpus, volem proclamar al nostre món que
“no adorem a ningú més que a Ell”. Els cristians, que vivim de l’Eucaristia, sabem que no podem estimar, servir, adorar, a altres senyors
més que a Aquell que ha donat la vida per nosaltres i que, amb el
Pare i l’Esperit, és l’únic Déu, l’únic Senyor. Quan avui l’adorem
present en l’Eucaristia, estem dient que no volem ser adoradors del
poder i, per això, hem de convertir-lo sempre en un servei; que no
volem ser adoradors dels diners i, per això, no els absolutitzem com
el tresor més preuat; que no volem ser esclaus dels nostres desitjos ni
egoismes i, per això, tot ho posem sota la mirada de Crist, que és qui
ens dona la llibertat autèntica i l’alegria plena.
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Qui pot adorar el Senyor? Pot adorar el Senyor aquell que no
s’adora a ell mateix. Quan algú viu de l’orgull del que és, del que té,
del que aconsegueix, s’adora tant a ell mateix que ja no pot adorar al
Senyor. Avui els cristians diem: no val la pena adorar a ningú més
que a Crist: veniu, adorem Crist Senyor, el Pa de Vida. Sols adorant-lo a Ell trobem la vida que val la pena ser viscuda. Ell ens indica
el camí per a la Vida Eterna.
3.- Sagrament d’amor
Sant Tomàs ens ensenya que quan un cristià rep autènticament
l’Eucaristia, l’efecte més important i primer és que augmenta en ell
la caritat. Avui celebrem la jornada de Càritas. L’Eucaristia, que és
aliment de vida en el qual el Senyor parteix i reparteix el seu Cos
igual que va lliurar plenament la seua vida, ens empeny també a
compartir. Càritas és, com sabem, l’instrument propi i present en
tota la diòcesi per canalitzar l’ajuda a les persones més necessitades.
Quasi 600 voluntaris donen testimoni d’acollida, d’acompanyament,
d’esperança, que l’any passat va arribar a més de 3000 famílies de
la nostra diòcesi.
En aquest any tan difícil, en el que molts voluntaris per edat –per
ser persones de risc– no han pogut fer la seua tasca, podem dir amb
alegria que no ha minvat l’activitat de Càritas. Han estat ateses més
famílies i més persones que altres anys. Tampoc ha minvat la solidaritat de tantes persones i institucions que amb les seues aportacions
han col·laborat i han recolzat el treball dels voluntaris. Càritas no
pot ni té la pretensió de solucionar tots els problemes del nostre món,
però hem de pensar en la llum d’esperança que s’ha encès en els cors
de tots aquells que, gràcies a la seua tasca, han pogut anar superant
dia rere dia les dificultats i viure una mica més dignament. A tots
el meu agraïment. Com més arrelats estem en Crist, com més l’estimem i l’adorem en aquest sagrament, més ens sentim moguts a fer
el bé als altres. La religiositat autèntica porta a una caritat més viva.
Tal dia com avui, altres anys celebrem la solemne processó del
Corpus Christi pels carrers dels nostres pobles i ciutats. Com l’any
passat, tampoc avui podem celebrar aquesta manifestació pública
de fe. Ho farem simbòlicament després de l’Eucaristia per dins de
les naus de la catedral. És tot un signe de què Crist no ha donat la
vida únicament per salvar a l’Església sinó a tot el món. Crist es vol
302

servir de l’Església i de la fe dels cristians per demostrar a tots els
homes i dones que també a ells els estima. Per això en la benedicció
final hem de tindre present a tota la humanitat, perquè tots arriben a
conèixer i estimar el Senyor.
Que així siga.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Enrique Benavent Vidal,
por la gradia de Dios
y Benignidad de la Sede Apostólica.
Obispo de Tortosa
1.- Por las presentes, decreto que los restos del Siervo de Dios
Francisco Castor Sojo López, situados en el cementerio de
Valverde (Ciudad Real) se instalen en el mausoleo de Mártires de
la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Sagrado
Corazón de Jesús, situado en el Templo de la Reparación, de esta
ciudad de Tortosa. La Congregación para ls Causas de los Santos
autorizó que, con ocasión del traslado de sus restos, se puedan
extraer algunas partes pequeñas de su cuerpo. (Rescripto Prot. N.
2234-14/21)
2.- Habiendo recibido de la Congregación para las Causas de
los Santos la autorización para proceder a la extracción de reliquias
insignes del Beato Miguel Amaro Ramírez, Sacerdote de la
Hermandad de Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús,
cuyos restos se conservan en el Templo de la Reparación, en esta
Ciudad de Tortosa (Rescripto Prot. N. 927-13/13), y no pudiendo, por
mis ocupaciones pastorales, hacerlo personalmente, por las presentes
y en virtud de las facultades que me otorgan las mismas Letras de la
Congregación,
Nombro
– mi Delegado, para que, en mi nombre y en mi ausencia,
pueda efectuar esta extracción, al Rvdo D. Carlos Comendador
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Arquero, Sacerdote de la Hermandad de Sacerdotes Operarios y
Postulador General de la causa;
–

Promotor de Justicia al Revdo. Lic. Juan Guerola Arrastraria;

–

Notario Actuario al Rvdo. José Ayllón Hidalgo, Saceredote
Operario, actualmente capellán del Templo de la Reparación, de Tortosa

–

Perito Médico a la Dra. Lluïsa Barberá Coto;

Todos los arriba nombrados prestarán ante mi Vicario General
juramento de cumplir fielmente su cometido, cual debidamente les
indicará el M. I. Canciller - Secretario General del Obispado.
Dado en Tortosa, a 23 de Junio de 2021
† Enrique Benavent i Vidal
Obispo de Tortosa
Francisco García Monforte
Canciller - Secretario General

Solemnitat del Corpus Christi
(PARAULES DE VIDA – 6 juny 2021)
Celebrem avui la solemnitat del Corpus Christi. En l’Evangeli
escoltem que, encara que van ser els deixebles els qui van prendre la
iniciativa de preparar el sopar amb l’anyell pasqual, va ser el Senyor
qui els va convidar a menjar el seu cos i a beure la seua sang. Com
aquells deixebles, també nosaltres, cada vegada que participem en
l’Eucaristia ens reunim amb Ell responent positivament a la invitació
que ens fa a compartir la seua taula. Per això penso que, en el fons,
l’allunyament de l’Eucaristia que avui tants cristians viuen no és únicament menyspreu a un ritu, sinó que expressa indiferència respecte
de Crist, de la seua Paraula, de la seua amistat. És com quan un amic
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ens convida i ens mostrem indiferents, amb lo qual manifestem que
no ens interessa la seua persona.
La solemnitat d’avui ens recorda a tots que no podem considerar-nos bons amics de Jesús si no ens alegrem de la invitació a participar en el banquet eucarístic i no li responem positivament. Qui
s’allunya de l’Eucaristia, a poc a poc, en el cor va allunyant-se del
Senyor, i la seua amistat amb Ell, quasi sense adonar-se’n, va morint.
Jesús acaba convertint-se en un personatge llunyà i estrany. Participar en l’Eucaristia dominical considerant-la un deure fonamental
del cristià, no és únicament complir una llei o una norma imposada,
és signe de què per damunt d’altres coses valorem l’amistat amb
Jesús i volem configurar la nostra vida des d’eixa amistat.
Segurament els deixebles van respondre a la invitació de Jesús
perquè era el Senyor qui els convidava a menjar el seu cos i a beure
la seua sang. I és que qui unia a aquell grup era Ell. Quan llegim
l’Evangeli descobrim que entre ells no hi havia una unitat forta; existien diferències per les expectatives que cadascú tenia; de vegades
discutien qui seria el més important en el regne del cel; no pensaven
de la mateixa manera ni tenien la mateixa forma de ser… ¿Què és el
que els mantenia units? Sens lloc a dubte hem de pensar que el qui
els unia era Jesús, i que sense Ell no tenia cap sentit romandre units.
L’Església la formem persones amb diferències entre nosaltres,
amb maneres de pensar i sensibilitats diverses, fins i tot amb interessos divergents. Però tots sentim que Jesús és quelcom nostre, i
sabem que no ens podem apropiar d’Ell com si fos únicament meu.
Jesús és tan meu com d’aquell que pensa diferent a mi. l’Eucaristia
és el sagrament del que el Senyor se serveix per a unir-nos a Ell i,
per tant, és el sagrament que manté la unitat entre els cristians. Participar en l’Eucaristia és el que fa possible que les diferències entre
nosaltres no arriben a convertir-se en divisions. Sense Jesús la comunitat es dispersa. Sense l’Eucaristia l’Església es desfà.
Quan un cristià abandona l’Eucaristia no sols s’allunya del Senyor,
sinó que acaba sentint-se estrany en la comunitat cristiana i se separa
d’ella. Sant Agustí, en un dels seus sermons, parlant d’aquest sagrament diu: “en aquest pa se us indica com deveu estimar la unitat”.
No abandonem l’Eucaristia si volem romandre units al Senyor i a la
seua Església.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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El misteri del Costat traspassat
(PARAULES DE VIDA – 13 juny 2021)
Una vegada acabat el temps pasqual, celebrem tres solemnitats que són una invitació a l’adoració, a la lloança i a la gratitud al
Senyor: la festa de la Santíssima Trinitat, que ens mou a reconèixer
la immensa glòria de Déu; el Corpus Christi, que ens crida a adorar a
Crist Ressuscitat present entre nosaltres en el Sagrament de l’Altar; i
el Sagrat Cor de Jesús, que ens porta a la gratitud per l’amor immens
de Déu revelat en la humanitat del Salvador. La devoció al Cor de
Jesús ha sigut una font immensa de gràcia per a l’Església durant
generacions, ja que gràcies a ella molts batejats s’han acostat als
sagraments i han progressat en la santedat.
El text evangèlic que s’ha proclamat enguany en la solemnitat del
Sagrat Cor és l’episodi de la llançada que ens narra l’evangelista sant
Joan: quan el Senyor ja ha expirat, un dels soldats, en un gest d’acarnissament, li traspassa el costat dret amb una llança i, d’una manera
misteriosa, el costat obert es converteix en una font de la qual raja
sang i aigua. Aquest fet permet entendre, a aquells que miren al Crucificat amb ulls de fe i d’amor, el significat profund del que ha succeït
al Gòlgota: Déu ha respost a aquest acte de crueltat i, en definitiva, al
pecat del món, revelant de nou la seua voluntat de salvació. Malgrat
les aparences, el misteri de la Creu no és un esdeveniment de mort,
sinó font de vida. En la sang i l’aigua que brollen del costat traspassat
es revela el sentit profund de tota l’existència de Crist, que ha arribat
a la seua plenitud en el moment de la mort, i se’ns mostren les gràcies
que brollen de la Creu, que es vessen sobre tota la humanitat.
En l’evangeli de Joan l’aigua simbolitza l’Esperit Sant. Les
paraules de Jesús en el Temple durant la celebració de la festa dels
tabernacles (“Si algú té set, que vingui a mi; el qui creu en mi,
que begui. Perquè diu l’Escriptura: «Del seu interior brollaran rius
d’aigua viva»”). Es referien a l’Esperit Sant: “deia això referint-se a
l’Esperit que havien de rebre els qui creurien en ell. Llavors encara
no havien rebut l’Esperit, perquè Jesús encara no havia estat glorificat” (Jn 7, 37-39). La sang que surt del costat obert és el signe
material que Jesús havia mort i que, per tant, la seua missió ja s’havia
complit (Jn 19, 30). L’episodi de la llançada conté un missatge teològic: per mitjà de la mort de Crist i gràcies a ella, nosaltres rebem
el do de l’Esperit Sant i, amb Ell, tots els dons que ens venen de la
Creu: el perdó dels pecats, la vida nova dels fills de Déu, la comu306

nitat dels deixebles en la qual ens inserim pel baptisme, l’Eucaristia
que ens uneix al Senyor... D’aquesta manera l’amor de Crist als seus
ha arribat a plenitud: “Jesús sabia que havia arribat la seua hora,
l’hora de passar d’aquest món al Pare. Ell, que havia estimat als seus
que eren al món, els estimà fins a l’extrem” (Jn 13, 1).
El costat traspassat del Senyor es converteix en icona d’un amor
tan ample, tan llarg, tan alt i tan profund “que transcendeix tot coneixement” (Ef 3, 18-19) i que només es pot comprendre des de la fe i
l’amor a Ell. El Cor de Crist ha despertat en molts cristians aquesta
fe i aquest amor ajudant l’Església a créixer en santedat, que és el que
de veritat l’engrandeix.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

La vida en l’Esperit: el do de temor de Déu
(PARAULES DE VIDA – 20 juny 2021)
Quan parlem del temor de Déu, el primer en el que pensen molts
cristians és en una actitud de por reverencial davant la seua grandesa i majestat, perquè, com a Creador i Senyor de totes les coses,
“premia als bons i castiga els dolents”, com vam aprendre molts de
nosaltres en el catecisme. La idea de Déu associada a una concepció
de la justícia divina com a justícia humana, porta a imaginar-lo com
un jutge que a l’hora del judici final condemnarà sense cap mena de
pietat a aquells que no hagen complit la seua llei. El temor de Déu,
quan s’entén des d’aquesta perspectiva, és vist com la por que provoca la possibilitat de la condemnació eterna.
En la vida cristiana afloren constantment dos sentiments. La revelació de Déu com a Pare que ens ha transmès Jesucrist i la certesa
que Déu no vol que ningú es condemne, sinó que “tots els homes
se salven i arriben al coneixement de la veritat” (1 Tim 2, 4), ens
porta a estimar-lo amb tot el cor i a viure amb confiança i esperança.
D’altra banda, sabem que aquesta esperança no ha de portar-nos a
la presumpció de voler exigir la salvació com un dret, ni a la irresponsabilitat en la nostra vida cristiana. El creient s’ha de prendre de
debò l’Evangeli amb totes les seues exigències i acollir la salvació
com un do. Això ens porta a una primera aproximació a aquest do
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de l’Esperit Sant: el temor de Déu és expressió de què ens prenem la
nostra fe amb responsabilitat.
Però tampoc això és el més important. El vertader temor de Déu
és una conseqüència de l’amor que li tenim. Aquest do és expressió
d’un amor a Ell de qui és conscient de la pròpia fragilitat. Pot viure
un sa temor de Déu qui veritablement l’estima. Quan estimem a algú
de veritat, valorem eixa amistat com un tresor. Qui estima Déu amb
tot el cor sap que eixe amor és el tresor més gran que haja pogut
descobrir i fa tot el possible per no perdre’l mai.
D’altra banda, el creient que viu la fe amb autenticitat, sap que
mai arribarà a ser en aquesta vida un cristià perfecte, que és fràgil i
pot fallar a eixa amistat. No podem ser presumptuosos ni oblidar que
la possibilitat real d’ofendre al Senyor està en el nostre horitzó. En el
camí de la fe, de la mateixa manera que hi ha avanços pot haver-hi
reculades. Ningú pot tindre la certesa que evitarà el pecat sempre. Si
ho aconseguim mai ho podem atribuir a les nostres forces, sinó que
és gràcia de Déu.
Una vivència sana del temor de Déu és la conseqüència del vertader amor i del reconeixement humil de la pròpia veritat. Sabent que
és un Pare bo que ens estima, l’Esperit ens porta a viure una relació
amb Ell que, prenent de debò la vida cristiana, no la banalitza ni la
converteix en un compliment legalista dels seus mandats per por,
sinó que naix d’una relació personal que ens porta al respecte, a la
delicadesa, a la diligència, a l’afecte, a la confiança i a l’esperança en
Ell. D’aquesta manera, el do de temor de Déu és la manifestació més
clara d’una religiositat autèntica.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

El Papa al servei del Poble de Déu
(PARAULES DE VIDA – 27 juny 2021)
El dia 29 de juny se celebra la solemnitat dels sants apòstols Pere
i Pau. Pere va conèixer al Senyor des del començament i va formar
part del grup dels primers apòstols, va escoltar la seua predicació,
va viure el drama de la passió i va ser testimoni de la resurrecció.
Pau, en canvi, no va conèixer personalment a Jesús abans de la seua
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passió i resurrecció, sinó que el va veure per primera vegada quan se
li va aparèixer mentre es dirigia a Damasc.
No obstant això, en ells hi ha una cosa comuna: en conèixer a
Jesús van descobrir que la seua vida només tenia sentit vivint per
a Ell. En certa ocasió en què molts deixebles el van abandonar per
la duresa de les seues paraules, davant la pregunta de Jesús sobre si
també ells l’abandonarien, Pere va respondre: “Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna” (Jn 6, 68). La mateixa convicció expressa Pau quan en la carta als Filipencs afirma: “tot ho
considero una pèrdua, comparat amb el bé suprem que és conèixer
Jesucrist, el meu Senyor” (Fil 3, 8). Per això la seua vida únicament
té un sentit i una meta: “apoderar-me’n (de Crist), ja que també Jesucrist es va apoderar de mi” (Fil 3, 12). Els dos es van dedicar a anunciar l’Evangeli i van donar la vida per Crist, un per la creu i l’altre
per l’espasa.
Van tindre missions molt diferents a l’Església. Pere, que en
alguns moments va prendre la paraula en nom dels dotze, va ser el
primer a confessar la fe i per tres vegades va confessar el seu amor
al Senyor després de la resurrecció; va rebre de Crist la missió de
confirmar als germans en la fe i de pasturar les ovelles del seu ramat,
per a lo qual va rebre les claus del Regne del cel i el poder de lligar
i deslligar. La seua missió va estar sobretot al servei de la comunitat
cristiana, tot i que el desig d’anunciar l’Evangeli el va portar a Roma.
Pau, en canvi, va ser abans de res un evangelitzador incansable i
fundador de noves comunitats cristianes. Amb tot, en les seues cartes
es manifesta com un pastor que anima, corregeix, exhorta i governa
les comunitats que ha fundat mitjançant l’anunci de l’Evangeli; i en
les cartes pastorals instrueix als futurs responsables de l’Església
sobre les seues obligacions com a pastors del Poble de Déu. Aquests
dos apòstols encarnen les dues dimensions del ministeri: enviats a
anunciar el missatge de l’Evangeli i a cuidar la fe de la comunitat
cristiana.
El Papa, com a successor de Pere, és el primer a confessar la fe,
exerceix en nom de Crist el servei de l’autoritat suprema en l’Església
pasturant el ramat del Senyor, i la seua predicació és un punt de referència per a l’anunci de l’Evangeli. D’aquesta manera ens confirma
en la fe i es converteix també en el primer testimoni de Crist ressuscitat. El seu servei al Poble de Déu és creador d’unitat. La comunió
amb el Successor de Pere és el camí per a una unió viva amb Crist.
Sabem que actualment el seu ministeri no és fàcil. L’Església navega
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sacsejada per tempestes que no sols li venen de fora, sinó, moltes
vegades, de les nostres infidelitats a l’Evangeli. Que aquesta festa
augmente el nostre amor al Papa, la comunió amb ell i l’oració per
les seues intencions.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Solemnidad del Corpus Christi
(PALABRAS DE VIDA – 6 junio 2021)
Celebramos hoy la solemnidad del Corpus Christi. En el Evangelio escuchamos que, aunque fueron los discípulos quienes tomaron
la iniciativa de preparar la cena con el cordero pascual, fue el Señor
quien los invitó a comer su cuerpo y a beber su sangre. Como aquellos discípulos, también nosotros, cada vez que participamos en la
Eucaristía nos reunimos con Él respondiendo positivamente a la
invitación que nos hace a compartir su mesa. Por eso pienso que,
en el fondo, el alejamiento de la Eucaristía que hoy tantos cristianos
viven no es únicamente desprecio a un rito, sino que expresa indiferencia respecto de Cristo, de su Palabra, de su amistad. Es como
cuando un amigo nos invita y nos mostramos indiferentes, con lo
cual manifestamos que no nos interesa su persona.
La solemnidad de hoy nos recuerda a todos que no podemos considerarnos buenos amigos de Jesús si no nos alegramos de la invitación a participar en el banquete eucarístico y no le respondemos
positivamente. Quien se aleja de la Eucaristía, poco a poco, en su
corazón va alejándose del Señor, y su amistad con Él, casi sin darse
cuenta, va muriendo. Jesús acaba convirtiéndose en un personaje
lejano y extraño. Participar en la Eucaristía dominical considerándola un deber fundamental del cristiano, no es únicamente cumplir
una ley o una norma impuesta, es signo de que por encima de otras
cosas valoramos la amistad con Jesús y queremos configurar nuestra
vida desde esa amistad.
Seguramente los discípulos respondieron a la invitación de Jesús
porque era el Señor quien los invitaba a comer su cuerpo y a beber
su sangre. Y es que quien unía a aquel grupo era Él. Cuando leemos
el Evangelio descubrimos que entre ellos no había una unidad fuerte;
existían diferencias por las expectativas que cada cual tenía; a veces
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discutían quién sería el más importante en el reino del cielo; no pensaban del mismo modo ni tenían la misma forma de ser… ¿Qué es
lo que los mantenía unidos? Sin lugar a duda tenemos que pensar
que quien los unía era Jesús, y que sin Él no tenía ningún sentido
permanecer unidos.
La Iglesia la formamos personas con diferencias entre nosotros,
con maneras de pensar y sensibilidades diversas, incluso con intereses divergentes. Pero todos sentimos que Jesús es algo nuestro, y
sabemos que no nos podemos apropiar de Él como si fuera únicamente mío. Jesús es tan mío como de aquel que piensa diferente a mí.
La Eucaristía es el sacramento del que el Señor se sirve para unirnos
a Él y, por tanto, es el sacramento que mantiene la unión entre los
cristianos. Participar en la Eucaristía es lo que hace posible que las
diferencias entre nosotros no lleguen a convertirse en divisiones. Sin
Jesús la comunidad se dispersa. Sin la Eucaristía la Iglesia se deshace.
Cuando un cristiano abandona la Eucaristía no solo se aleja del
Señor, sino que acaba sintiéndose extraño en la comunidad cristiana
y se separa de ella. San Agustín, en uno de sus sermones, hablando
de este sacramento dice: “en este pan se os indica cómo debéis amar
la unidad”. No abandonemos la Eucaristía si queremos permanecer
unidos al Señor y a su Iglesia.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

El misterio del Costado Traspasado
(PALABRAS DE VIDA – 13 junio 2021)
Una vez acabado el tiempo pascual, celebramos tres solemnidades
que son una invitación a la adoración, a la alabanza y a la gratitud al
Señor: la fiesta de la Santísima Trinidad, que nos mueve a reconocer
la inmensa gloria de Dios; el Corpus Christi, que nos llama a adorar
a Cristo Resucitado presente entre nosotros en el Sacramento del
Altar; y el Sagrado Corazón de Jesús, que nos lleva a la gratitud por
el amor inmenso de Dios revelado en la humanidad del Salvador. La
devoción al Corazón de Jesús ha sido una fuente inmensa de gracia
para la Iglesia durante generaciones, ya que gracias a ella muchos
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bautizados se han acercado a los sacramentos y han progresado en
la santidad.
El texto evangélico que se ha proclamado este año en la solemnidad del Sagrado Corazón es el episodio de la lanzada que nos
narra el evangelista san Juan: cuando el Señor ya ha expirado, uno
de los soldados, en un gesto de ensañamiento, le traspasa el costado
derecho con una lanza y, de un modo misterioso, el costado abierto
se convierte en una fuente de la que mana sangre y agua. Este hecho
permite entender, a aquellos que miren al Crucificado con ojos de
fe y de amor, el significado profundo de lo que ha sucedido en el
Gólgota: Dios ha respondido a este acto de crueldad y, en definitiva,
al pecado del mundo, revelando de nuevo su voluntad de salvación.
A pesar de las apariencias, el misterio de la Cruz no es un acontecimiento de muerte, sino fuente de vida. En la sangre y el agua que
brotan del costado traspasado se revela el sentido profundo de toda la
existencia de Cristo, que ha llegado a su plenitud en el momento de
su muerte, y se nos muestran las gracias que brotan de la Cruz, que
se derraman sobre toda la humanidad.
En el evangelio de Juan el agua simboliza el Espíritu Santo. Las
palabras de Jesús en el Templo durante la celebración de la fiesta
de las tiendas (“El que tenga sed, que venga y beba el que cree en
mí; como dice la Escritura: «de sus entrañas manarán ríos de agua
viva»”) se referían al Espíritu Santo: “Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Todavía no se había
dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado” (Jn 7, 37-39).
La sangre que sale del costado abierto es el signo material de que
Jesús había muerto y que, por tanto, su misión ya se había cumplido
(Jn 19, 30). El episodio de la lanzada contiene un mensaje teológico:
por medio de la muerte de Cristo y gracias a ella, nosotros recibimos
el don del Espíritu Santo y, con Él, todos los dones que nos vienen
de la Cruz: el perdón de los pecados, la vida nueva de los hijos de
Dios, la comunidad de los discípulos en la que nos insertamos por el
bautismo, la Eucaristía que nos une al Señor... De este modo el amor
de Cristo a los suyos ha llegado a plenitud (“sabiendo Jesús que había
llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado
a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” [Jn
13, 1]).
El costado traspasado del Señor se convierte en icono de un amor
tan ancho, tan largo, tan alto y tan profundo “que trasciende todo
conocimiento” (Ef 3, 18-19) y que solo se puede comprender desde
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la fe y el amor a Él. El Corazón de Cristo ha despertado en muchos
cristianos esta fe y este amor ayudando a la Iglesia a crecer en santidad, que es lo que de verdad la engrandece.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

La vida en el Espíritu: el don de Temor de Dios
(PALABRAS DE VIDA – 20 junio 2021)
Cuando hablamos del temor de Dios, lo primero en lo que piensan
muchos cristianos es en una actitud de miedo reverencial ante su
grandeza y majestad, porque, como Creador y Señor de todas las
cosas, “premia a los buenos y castiga a los malos”, como aprendimos
muchos de nosotros en el catecismo. La idea de Dios asociada a una
concepción de la justicia divina como justicia humana, lleva a imaginarlo como un juez que en la hora del juicio final condenará sin
ningún tipo de piedad a aquellos que no hayan cumplido su ley. El
temor de Dios, cuando se entiende desde esta perspectiva, es visto
como el miedo que provoca la posibilidad de la condenación eterna.
En la vida cristiana afloran constantemente dos sentimientos. La
revelación de Dios como Padre que nos ha transmitido Jesucristo y la
certeza de que Dios no quiere que nadie se condene, sino que “todos
los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1
Tim 2, 4), nos lleva a amarlo con todo el corazón y a vivir con confianza y esperanza. Por otra parte, sabemos que esta esperanza no
debe llevarnos a la presunción de querer exigir la salvación como
un derecho, ni a la irresponsabilidad en nuestra vida cristiana. El
creyente debe tomarse en serio el Evangelio con todas sus exigencias y acoger la salvación como un don. Esto nos lleva a una primera aproximación a este don del Espíritu Santo: el temor de Dios es
expresión de que nos tomamos nuestra fe con responsabilidad.
Pero tampoco esto es lo más importante. El verdadero temor
de Dios es una consecuencia del amor que le tenemos. Este don es
expresión de un amor a Él de quien es consciente de la propia fragilidad. Puede vivir un sano temor de Dios quien verdaderamente lo
ama. Cuando amamos a alguien de verdad, valoramos esa amistad
como un tesoro. Quien ama a Dios con todo el corazón sabe que es el
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tesoro más grande que haya podido descubrir y hace todo lo posible
por no perderlo nunca.
Por otra parte, el creyente que vive su fe con autenticidad, sabe
que nunca llegará a ser en esta vida un cristiano perfecto, que es
frágil y puede fallar a esa amistad. No podemos ser presuntuosos
ni olvidar que la posibilidad real de ofender al Señor está en nuestro
horizonte. En el camino de la fe, del mismo modo que hay avances
puede haber retrocesos. Nadie puede tener la certeza de que evitará
el pecado siempre. Si lo conseguimos nunca lo podemos atribuir a
nuestras fuerzas, sino que es gracia de Dios.
Una vivencia sana del temor de Dios es la consecuencia del verdadero amor y del reconocimiento humilde de la propia verdad.
Sabiendo que es un Padre bueno que nos ama, el Espíritu nos lleva
a vivir una relación con Él que, tomando en serio la vida cristiana,
no la banaliza ni la convierte en un cumplimiento legalista de sus
mandatos por miedo, sino que nace de una relación personal que nos
lleva al respeto, a la delicadeza, a la diligencia, al afecto, a la confianza y a la esperanza en Él. De este modo, el don de temor de Dios
es la manifestación más clara de una religiosidad auténtica.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

El Papa al servicio del Pueblo de Dios
(PALABRAS DE VIDA – 27 junio 2021)
El día 29 de junio se celebra la solemnidad de los santos apóstoles
Pedro y Pablo. Pedro conoció al Señor desde el comienzo y formó
parte del grupo de los primeros apóstoles, escuchó su predicación,
vivió el drama de la pasión y fue testigo de la resurrección. Pablo,
en cambio, no conoció personalmente a Jesús antes de su pasión y
resurrección, sino que lo vio por primera vez cuando se le apareció
mientras se dirigía a Damasco.
Sin embargo, en ellos hay algo común: una vez conocieron a
Jesús descubrieron que su vida solo tenía sentido viviendo para Él.
En cierta ocasión en que muchos discípulos lo abandonaron por la
dureza de sus palabras, ante la pregunta de Jesús acerca de si también ellos lo abandonarían, Pedro respondió: “Señor, ¿a quién vamos
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a acudir? Tú tienes palabras de Vida eterna” (Jn 6, 68). La misma
convicción expresa Pablo cuando en la carta a los Filipenses afirma:
“Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor” (Fil 3, 8). Por ello su vida únicamente tiene un sentido y una meta: “alcanzar a Cristo, porque he
sido alcanzado por Él” (Fil 3, 12). Los dos se dedicaron a anunciar
el Evangelio y dieron la vida por Cristo, uno por la cruz y el otro por
la espada.
Tuvieron misiones muy diferentes en la Iglesia. Pedro, que en
algunos momentos tomó la palabra en nombre de los doce, fue el
primero en confesar la fe y por tres veces confesó su amor al Señor
después de la resurrección; recibió de Cristo la misión de confirmar
a sus hermanos en la fe y de apacentar las ovejas de su rebaño, para
lo que recibió las llaves del Reino de los cielos y el poder de atar y
desatar. Su misión estuvo sobre todo al servicio de la comunidad
cristiana, aunque el deseo de anunciar el Evangelio lo llevó a Roma.
Pablo, en cambio, fue ante todo un evangelizador incansable y
fundador de nuevas comunidades cristianas. Con todo, en sus cartas
se manifiesta como un pastor que anima, corrige, exhorta y gobierna
las comunidades que ha fundado mediante el anuncio del Evangelio;
y en las cartas pastorales instruye a los futuros responsables de la
Iglesia sobre sus obligaciones como pastores del Pueblo de Dios.
Estos dos apóstoles encarnan las dos dimensiones del ministerio:
enviados a anunciar el mensaje del Evangelio y a cuidar la fe de la
comunidad cristiana.
El Papa, como sucesor de Pedro, es el primero en confesar la fe,
ejerce en nombre de Cristo el servicio de la autoridad suprema en la
Iglesia apacentando el rebaño del Señor, y su predicación es un punto
de referencia para el anuncio del Evangelio. De este modo nos confirma en la fe y se convierte también en el primer testigo de Cristo
resucitado. Su servicio al Pueblo de Dios es creador de unidad. La
comunión con el Sucesor de Pedro es el camino para una comunión
viva con Cristo. Sabemos que actualmente su ministerio no es fácil.
La Iglesia navega sacudida por tormentas que no solo le vienen de
fuera, sino, muchas veces, de nuestras infidelidades al Evangelio.
Que esta fiesta aumente nuestro amor al Papa, la comunión con él y
la oración por sus intenciones.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa
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Activitats de
l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vidal.
bisbe de Tortosa
1-3.3.4.-

5.-

6.-

7-11.7.8.-

9.10.-

11.-
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Rep visites i despatxa assumptes en la cúria diocesana.
Palau episcopal: presideix la roda de premsa en la qual
Càritas diocesana presenta la seva memòria social 2020.
València, Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer: participa
en la reunió de degans de les facultats de teologia de tota
Espanya.
Parròquia Sant Miquel, de Deltebre: presideix els actes d’inauguració i benedicció del nou saló parroquial.
Parròquia Sant Antoni, de Roquetes: presideix l’Eucaristia
parroquial. A continuació, el nou equip local de Càritas es
presenta a la comunitat parroquial.
Tortosa, catedral: presideix l’Eucaristia en la solemnitat del
Corpus Christi. A continuació es celebra la processó amb el
Cos de Crist per l’interior de la Seu.
Parròquia l’Assumpció de Maria, del Perelló: en la solemnitat del Corpus Christi, coincidint amb el 400 aniversari
de la translació del Santíssim a la nova parròquia, presideix
l’Eucaristia i beneeix una imatge de San Joan Pau II.
Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
Tortosa, Seminari Diocesà: presideix la jornada sacerdotal
“Jesucrist, gran sacerdot per sempre”.
Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia que commemora el 424è aniversari de la dedicació de la Seu a Santa
Maria.
Tortosa, Seminari: presideix la reunió del Consell de Presbiteri.
València, Reial Col·legi Seminari del Corpus Christi: participa en la celebració dels actes de la octava de Corpus
Christi.
Monestir Sagrat Cor de Jesús, d’Amposta: en la solemnitat
del Sagrat Cor de Jesús, presideix l’Eucaristia amb la comunitat carmelita descalça.

12.13.-

14-15.16.17-18.19.20.21.-

22-23.26.-

28-29.-

28.-

29.30.-

Sevilla: concelebra en la presa de possessió de Mons. Josep
Àngel Sáiz Meneses com a nou Arquebisbe d’aquesta Seu.
Parròquia Sant Jaume, de Tivissa: presideix l’Eucaristia
i administra el sagrament de la confirmació a un grup de
joves.
Parròquia Sant Bartomeu, del Masroig: presideix l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a un grup
de joves.
Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
Barcelona, Seminari: participa en la reunió dels bisbes de la
Conferència Episcopal Tarraconense.
Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
Parròquia Sant Lluc, d’Ulldecona: presideix l’Eucaristia
i administra el sagrament de la Confirmació a un grup de
joves.
Barcelona, Catedral: concelebra la Missa funeral del Sr.
Bernat Vadell, pare de Mons. Antoni Vadell Ferrer.
Despatxa assumptes en la cúria.
Seminari: presideix la jornada de formació del clergat diocesà.
Madrid, seu de la CEE: participa en la reunió de la Comissió
Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola.
Tortosa, Seminari Diocesà: presideix l’assemblea de Càritas
diocesana.
Parròquia l’Assumpció de Maria, de Morella: presideix
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a
un grup de joves.
Despatxa assumptes en la cúria.
Tortosa, seminari: presideix les jornades de formació del
clergat diocesà.
Palau episcopal: es reuneix amb la comissió preparatòria
dels Sacerdots Operaris Diocesans per la propera beatificació de 4 sacerdots d’aquesta Germadat, màrtirs de la persecució religiosa del s. XX a Espanya.
Tortosa, Seminari Diocesà: presideix la reunió d’arxiprestes
i delegats diocesans.
Despatxa assumptes en la cúria.
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Secretaria General

El Sr. Bisbe Mons. Enrique Benavent Vidal, durant el mes de
juny de 2021, ha fet els següents nomenaments i cessaments:
Dia 3 de juny
M.I. Sr. José Maria Membrado Blas
–

Nomenat Rector de la parròquia Sant Blai, de Tortosa

–

Cessa en el càrrec d’Administrador” de la parròquia
Sant Blai, de Tortosa

–

Cessa en el càrrec de Rector de la parròquia Sant
Jaume, de Tortosa

M.I. Sr. Pascual Centelles Llop
–

Nomenat Rector de la parròquia Sant Jaume, de Tortosa

–

Nomenat Vicari de la parròquia Sant Crist de la Catedral, de Tortosa

Dia 15 de juny
Sra. Assumpció Melero Martínez
– Nomenada Notària-Actuaria del Tribunal Eclesiàstic Diocesà
Dia 29 de juny
Sr. D. Didac Rodríguez Alumbreros
–

Nomenat Director de Càritas Diocesana Tortosa

Francisco García Monforte
Canceller - Secretari General
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Crònica diocesana

Aniversari
de la dedicació de la Catedral de Tortosa
El dia 8 de juny, es celebrà el 424è aniversari de la Dedicació
de la Catedral de Tortosa. Fou consagrada pel bisbe Gaspar Punter,
el 8 de juny de 1597. El Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal
presidí l’Eucaristia concelebrada pel Capítol Catedral. Van encarregar-se dels cants, Mn. Víctor Cardona a l’orgue, i dirigits per
Joan Redó.
El Sr. Bisbe, en l’homilia parlà de l’Església com a poble format
per tots els pobles, com a temple en construcció del que tots en
formem part. És la casa on ens reunim per a la pregària i per
escoltar junts la Paraula de Déu.
La Catedral a més a més de ser el lloc on ens reunim per escoltar
la Paraula del Senyor, és un signe. Las pedres que formen l’edifici
som nosaltres que som pedres vives d’aquest temple dedicat a Déu
per proclamar la seua glòria. Aquesta Església està inacabada, però
anem construint-la al llarg de la nostra vida mentre caminem per
aquest món. Quan estarem a la Jerusalem celestial, la nostra festa i
la nostra alegria seran completes.
Avui és l’Església reunida que està celebrant la Dedicació de la
nostra Catedral en aquest any que estem netejant la façana. L’Església sempre necessitarà recuperar la seua bellesa, però sempre
han hagut sants que han ajudat i contribuït a que l’Església recupere el seu esplendor i la seua bellesa. Nosaltres som els qui la
formem. El programa de la nostra vida ha de ser embellir el Temple
del Senyor que té una meta i un destí per arribar a la Jerusalem
celestial.
Avui preguem especialment per la nostra diòcesi i pel seu pare
i pastor, el bisbe Enrique. Que el Senyor ens ajude a fer camí com
a veritables pedres vives per construir i preparar aquesta Església
per a trobar-se amb el Senyor. Maria Joana Querol Beltrán
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Recull de noticies
publicades al Setmanari “Vida diocesana”
Juny 2021
Festa de Sant Francesc a la Fatarella.
El dia 10 d’abril s’hauria hagut de celebrar la romeria a Sant
Francisco de la Fatarella, però per segon any consecutiu, degut a la
pandèmia de la COVID-19, no ha estat possible. Per commemorar
aquesta celebració, la comissió d’obres per a la restauració de l’ermita va posar a la venda unes veles per recaptar fons i amb les quals
es va confeccionar una creu al llarg del passadís de l’església. Es va
celebrar la Missa amb la presència de Sant Francisco i Santa Magdalena i es van recordar alguns dels cants de la Diada. L’acte va ser tot
un èxit i esperem que el proper any puguem celebrar la romeria amb
total normalitat. Mn. David Arsa
Iniciació cristiana a Càlig.
L’Esperit continua vivificant l’Església, renovant-la i enfortint-la
en la fe per mitjà dels sagraments. Prova fefaent és la incorporació a
l’Església d’una xica de vit-i-cinc anys.
Fa quasi tres anys, Laura va iniciar el seu itinerari catecumenal
acompanyada per la comunitat cristiana de Càlig, i en particular per
Merche –primer com a catequista i després com a padrina– i pels
joves que es preparen per a rebre el Sagrament de la Confirmació.
Enguany, una Quaresma intensa que es va iniciar amb el Ritu –presidit pel Sr. Bisbe– d’Elecció i Inscripció del Nom i que va continuar,
cada diumenge, amb els corresponents lliuraments, escrutinis i exorcismes, va desembocar a la recitació del Símbol i la unció amb l’oli
dels catecúmens dins d’una celebració penitencial el Dissabte Sant
com a preparació immediata a la recepció del Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia.
A causa de les restriccions a la mobilitat vigents, els Sagraments
de la Iniciació no van poder celebrar-se a la Vigília Pasqual i van
haver de retardar-se al Diumenge de la Divina Misericòrdia. Laura,
pel Baptisme s’ha incorporat a l’Església i ha estat feta filla estimada
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de Déu, per la Confirmació ha rebut la força de l’Esperit Sant, i en
la Comunió ha rebut al mateix Crist. La Iniciació Cristiana ha estat
regal de Déu per a Laura, és Ell qui l’ha cridada i li ha fet de manera
generosa i eficaç el do de la fe, al qual la neòfita s’ha adherit lliurement; però també ha estat un obsequi per a l’Església, especialment
per la comunitat parroquial de Càlig que s’ha vist envigorida i enfortida en l’esperança cristiana.
Ara pertoca a Laura romandre en esta vida nova que s’ha iniciat en ella, escoltant la Paraula de Déu, pregant, participant de
l’Eucaristia dominical, vivint la caritat cristiana, fent camí amb la
comunitat, essent testimoni per als altres del Crist ressuscitat. Mn.
Rodrigo Monfort
4a Càpsula: dignitat humana i valor de la vida.
Germana Margarida Bofarull
(Religiosa del Sagrat Cor de Jesús).
Agraïm a la delegació de Joves aquestes càpsules formatives als
de la diòcesi; així com als qui no hi vivim i ens hi podem nodrir i
sumar.
La germana Margarida ens remarcava la idea del SÍ al ben morir
i no a l’eutanàsia. Ens destaca que cal començar amb una clarificació
terminològica, perquè sota la paraula eutanàsia posem continguts
diferents. Quan es fan enquestes sobre aquest terme i es donen resultats, creu que a vegades no són certs. “Si no entens bé la pregunta,
respons malament”. “i vaig parlant amb les persones i m’adono que
moltes que diuen sí, si els preguntes si estan d’acord amb l’eutanàsia
responen que no però sí amb la sedació pal·liativa. Cal diferenciar bé
els continguts de cada terme.”
També ens destaca que l’església està d’acord amb la bona mort i
fins i tot té un sant patró d’aquesta: en Sant Josep.
“Eutanàsia és una actuació que té com a objectiu primordial
provocar la mort” per evitar sofriments o bé per considerar que la
seva vida no té els mínims per considerar-la digna. I què és una vida
digna? (pregunta interessant).
Moltes persones quan estan demanant l’eutanàsia, en realitat el
que volen és “no patir”. El que ens vol dir és “agafa, recopil·la l’arsenal terapèutic que tenim i aplica-me’l”. “Hi ha molta gent patint
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que no patiria si hi hagués un control adequat del dolor, i això no és
un fet menor”. Per tant, “no vull patir no és el mateix que “vull que
em matis”; vol dir treu-me el dolor si us plau”. “Tot i que sabem que
no sempre els tractaments curen el dolor. Quan aquests no funcionen puc utilitzar la sedació”. “La sedació pal·liativa és legal des de
sempre. Cal consentiment també però no té la finalitat de portar-te a
la mort directa”. És un “cuida’m, ajuda’m, acompanya’m, accepta’m”
“No m’agrada contraposar eutanàsia i cures pal·liatives, crec que
són 2 coses diferents”. Hi ha confusió perquè hi ha molta gent que
diu sí a les cures pal·liatives, a la sedació. Sí a una bona mort. Tots
volem, cristians o no, una bona mort.
Aquest moment vital és una experiència indescriptible com la
mateixa vida. Així que deixem-nos ajudar pels nostres sacerdots,
familiars, amics i de Déu; aquest regal de la nostra fe.
Hem pogut compartir com amics espais vitals, així que també us
compartim aquest breu resum de la xerrada. Carlitos i Ester
Inauguració Museu Parroquial de Cinctorres.
El dia 24 d’abril la comunitat parroquial de Cinctorres, presidida
pel Sr. Bisbe de Tortosa i acompanyada per l’Ajuntament, va inaugurar oficialment el museu parroquial.
Les peces exposades estaven ben guardades. Tot catalogat des del
Bisbat. El motiu de fer el museu, és dignificar les peces destinades
a la litúrgia. Gràcies a les ajudes de l’anterior i del l’actual Ajuntament hem pogut donar a conèixer d’una forma permanent, al poble
de Cinctorres i als que ens visitaran, totes aquestes peces.
El museu està situat a la capella de la Mare de Déu de Gràcia, s’ha
posat una porta de vidre per a poder continuar venerant a la patrona
de Cinctorres i també s’ha posat alarma. Les peces exposades tenen
un cartell explicatiu de les seues característiques més importants.
El Bisbat i l’Ajuntament de Cinctorres volen signar un conveni
per incloure l’ermita de St. Lluís, la Parròquia i el museu parroquial
dins de la ruta turística del poble.
Des del nostre consell parroquial volem agrair tot l’esforç de
tantes persones que han fet possible que es dugués a terme aquest
museu. En especial al Bisbat de Tortosa i a l’anterior i actual Ajuntament. Mn. Gerard Reverte Escrihuela
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Catequesi d’Adults.
El passat 1 de maig, a la Parròquia de Sant Miquel de la Cava
vam tenir la quarta sessió de formació d’adults d’aquest curs
Després d’aprofundir el passat curs la primera part del Catecisme
de l’Església que tracta el Credo, aquest curs ens hem endinsat en
la celebració del misteri cristià i, concretament, els sagraments, la
segona part del Catecisme.
Aquest dissabte un bon grup de persones ens vam trobar per estudiar els sagraments de guarició, que són la Penitència i la Unció dels
malalts.
Ens ajuda a saber més, comprendre el que celebrem i resoldre
qüestions que a voltes no sabem o tenim diversos dubtes. Si Déu
vol, el proper mes acabarem amb els dos sagraments al servei de la
Comunió. Mn. Joan Guerola
5ena Càpsula formativa
El passat 12 de maig va tenir lloc una de les càpsules formatives
organitzades per la Delegació de Joves. El títol era: L’acompanyant
necessita ser acompanyat per a poder acompanyar. El formador, Mn
Angel Moreno, secretari de la diòcesi de Sigüenza- Guadalajara,
està al monestir cistercenc de Buenafuente del Sistal i porta alguns
pobles del voltant, és llicenciat per la facultat de Teologia de Burgos
i autor d’alguns llibres.
Mn. Àngel ens va remarcar que és molt necessari l’acompanyament en la fe dels nostres joves, ja que són una mica orfes en aquest
aspecte, perquè els seus pares van ser poc acompanyats i no han
pogut exercir aquesta tasca d’una manera del tot adequada.
Ens va posar quatre exemples de la Sagrada escriptura: L’Arcàngel Rafel i Tobies, La paràbola del Bon Samarità, Jesús amb els
seus deixebles, i el Diaca Felip amb el ministre de Candaz, per a justificar que l’acompanyament és molt important per a arribar a Crist.
Va donar molta importància que l’acompanyament no vol dir
resoldre tots els dubtes, sinó plantejar-ne de nous per arribar a
resoldre el primer, que l’acompanyant s’ha de cuidar molt per ajudar
els altres.
Ens va recomanar que quan tinguem una pregunta sapiguem
respondre-la amb l’ajuda de la Paraula de Déu, amb el cor, amb l’ex323

periència i amb la pràctica sacramental.Va estar una xerrada molt
profunda. Mª Fontcalda Borràs Barrubés
Convivència
a la Residència diocesana d’ancians
Sant Miquel arcàngel.
El passat dia 27 de maig, coincidint en la Festivitat de Jesucrist
gran Sacerdot, la Residència Diocesana d’Ancians “Sant Miquel
Arcàngel” va celebrar una Jornada de Convivència entre residents i
treballadors del centre.
Al matí, una missa presidida pel sr. Bisbe i concelebrada pel
President del Patronat, el capellà encarregat de l’acció pastoral i els
mossens de la casa. Una cerimònia molt emotiva dedicada a pregar
per tots els difunts, demanar a Déu la fi de la pandèmia i, sobretot,
donar gràcies d’aquesta nova normalitat que permet retrobaments,
i alhora compartir un acte tant important per als cristians com és
l’Eucaristia.
El Sr. Bisbe durant l’homilia va convidar els fidels a reflexionar
sobre tres paraules: “gràcies”, “perdó” i “si us plau”, no tan sols a
dir-les sinó a viure-les de cor en tot el seu significat. Paraules que
han estat presents en el dia a dia del darrer any a la residència en
l’afrontament de les dificultats derivades de la pandèmia.
Tampoc hi van faltar els simbolismes representats per diferents
productes realitzats pels propis residents.
Un cop finalitzat l’acte religiós els residents, acompanyats pel
personal d’atenció directa, es van dirigir a la zona de l’hort on els
esperava una monumental paella feta al caliu de la llenya. Un dinar
de germanor amenitzat per música ambiental festiva de l’època que
va engrescar a més d’un a ballar.
Les emocions contingudes durant els darrers mesos i els sentiments a flor de pell van explotar en forma d’agraïments, en els diferents parlaments espontanis micro en mà i dirigits a tot el públic, que
van fer alguns residents en el temps de la sobretaula.
Una jornada que quedarà per al record i que no hagués estat possible sense la col·laboració de l’Ajuntament de Tortosa, l’Ajuntament
de Bítem, la Colla Jove de Dolçainers, i l’esforç inestimable del personal de la residència. Bea Castellà
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El Col·legi Diocesà Sagrada Família
acomiada els alumnes de batxillerat.
No fa falta dir que la nostra vida social s’ha vist totalment alterada a causa de la pandèmia, i com no també la vida d’un centre
docent. El curs passat no es van poder portar a terme cap mena de
festa de la Promoció d’alumnes, ni tampoc les tradicionals festes del
mes de maig. Però un any després, sembla que a poc a poc les coses
van tornant a la normalitat.
A la fi del mes de maig, mes de Maria, ens aplegàvem una representació del claustre de professors, famílies i alumnes per celebrar
l’Eucaristia i donar gràcies a Déu per dues promocions d’alumnes
que uns ja havien finalitzat una etapa important de la seva vida en el
centre; i uns altres que estan ja en la recta final.
Al finalitzar l’Eucaristia se’ls va imposar la insígnia d’antics
alumnes, tot esperant que el curs vinent es puguin reprendre les celebracions com es venia fent. Mn. Tomàs Mor
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Conferència Episcopal
Espanyola
Comissió permanent

Nota y rueda de prensa final
de la Comisión Permanente
22 y 23 de junio
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española
(CEE) se ha reunido en Madrid los días 22 y 23 de junio de 2021 en
reunión ordinaria. Como ya ha sucedido en otros encuentros desde
el inicio de la pandemia, los obispos han podido participar en la
reunión de manera presencial o telemática. El secretario general de
la CEE, Mons. Luis Argüello, informa en rueda de prensa de los
trabajos de esta reunión.
– Fotos de Flickr
– Podcasts
Puesta en marcha del itinerario
del próximo sínodo de los obispos
En octubre del año próximo la Iglesia celebrará una reunión del
Sínodo de los obispos con el tema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. El papa Francisco ha querido que
todos los obispos y las diócesis participen del itinerario sinodal con
una celebración de la apertura del Sínodo en cada diócesis, prevista
para el 17 de octubre.
La fase diocesana del sínodo prevé la escucha a todo el Pueblo de
Dios, con particular atención a los alejados. Para ello, cada diócesis
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nombrará un responsable diocesano para la consulta sinodal. Mons.
Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, ha sido
encargado de la labor de coordinar los trabajos relativos al sínodo
para que se pueda exponer un itinerario a seguir.
Además, se ha acordado que el 30 de abril de 2022 sea la fecha
para la celebración de la Asamblea presinodal del Sínodo de los
Obispos para la Iglesia en España.
Modificación del Reglamento
de los organismos de la CEE
La entrada en vigor de los nuevos estatutos de la CEE, a partir de
la reunión Plenaria de marzo de 2020, trae consigo la elaboración de
un nuevo reglamento para cada uno de los organismos que articulan
la CEE: la Asamblea Plenaria, la Comisión Permanente, la Comisión
Ejecutiva y las Comisiones Episcopales. La Comisión Permanente,
en su encuentro anterior, previó que se estudiara en profundidad en
esta reunión. Los obispos miembros han conocido los reglamentos
de cada uno de los organismos, que volverán a ser estudiados en la
siguiente reunión de la Permanente, antes de su pase a la Asamblea
Plenaria de noviembre.
Puesta en marcha de la obligación
del cumplimiento normativo (Compliance)
Los obispos han estudiado en estos días el necesario desarrollo
de un plan de cumplimiento normativo en la Conferencia Episcopal.
Para ello han sido presentadas varias propuestas para el desarrollo
de esta actividad con expertos de reconocido prestigio.
La dificultad que presentan generalmente los despachos o bufetes
es el desconocimiento de la complejidad organizativa y jurídica
interna de las entidades de la Iglesia Católica, lo que requiere conocimientos de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado para poder
ofrecer programas que resulten precisos, eficaces y fiables.
La Comisión Ejecutiva, en su reunión del pasado 9 de junio de
2021, acordó designar a Rich & asociados la realización del Compliance de la Conferencia Episcopal Española.
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Líneas de acción pastoral de la CEE
para el quinquenio 2021-2025
Los obispos de la Comisión Permanente han conocido la versión
final de las “Líneas de Acción Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española para el quinquenio 2021-2025” tras introducir las aportaciones de los obispos en la Asamblea Plenaria del pasado mes de abril,
que aprobó este documento. También se ha incorporado el itinerario
del próximo Sínodo. “Fieles al envío misionero. Claves del contexto
actual, marco eclesial y líneas de trabajo” es el título de este documento que tiene como fin ayudar a la Conferencia Episcopal y sus
Comisiones y servicios a la conversión pastoral, personal e institucional.
Reunión con los responsables diocesanos
de atención a las víctimas de abusos
La Comisión Permanente ha aprobado convocar a los responsables diocesanos de atención a las víctimas de abusos a una reunión
conjunta el próximo mes de septiembre tras la creación, en la Plenaria del mes de abril, del servicio de asesoramiento para las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención
de abusos.
Proyecto Ecclesia, en papel y en digital
El presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Mons. José Manuel Lorca Planes, ha presentado a
los miembros de la Comisión Permanente el nuevo proyecto de la
revista Ecclesia, en papel y digital. La revista quiere llevar su contenido de calidad en papel al ámbito digital. Su directora, Silvia Rozas,
que también ha intervenido, ha hecho presente a la Permanente este
empeño, que ha sido bien recibido por los obispos.
Otros temas del orden del día
–
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Los obispos de la Comisión Permanente han aprobado las traducciones de las letanías de san José y el calendario de reuni-

–
–

–

ones de los órganos de la CEE para el año 2022. Los Ejercicios
Espirituales tendrán lugar del 6 al 13 de febrero. Las Asambleas
Plenarias, del 25 al 30 de abril y 21 al 25 de noviembre. Las reuniones de las Comisiones Permanentes serán el 8 y 9 de marzo;
21 y 22 de junio; y 27 y 28 de septiembre.
También se ha dialogado sobre la participación de la CEE en la
Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Portugal en
2023.
En el capítulo económico, se han estudiado los balances y liquidación presupuestaria del Fondo Común Interdiocesano de la
CEE del año 2020, para su aprobación en la Plenaria de noviembre.
Además, han recibido información sobre el estado actual de
Ábside, que integra a COPE y TRECE; sobre las actividades de
las Comisiones Episcopales, y sobre distintos temas económicos
y de seguimiento.

Nombramientos
La Comisión Permanente ha aprobado los siguientes nombramientos:
– José María Albalad Aiguabella, laico de la archidiócesis de
Zaragoza, como director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
– Juan José Toral Fernández, sacerdote de la diócesis de
Guadix, como consiliario de la “Federación Española de
Pueri Cantores”.
– José Antonio Cano Cano, sacerdote de la diócesis de Cartagena, como consiliario general de la “Acción Católica
General” (ACG).
– Concepción Santiago Alonso, laica de la archidiócesis de
Sevilla, como presidenta nacional de la “Asociación de
Caridad de San Vicente de Paúl”.
– Javier Antonio Serra Casanova, CM, miembro de la congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, como
asesor nacional de “Juventudes Marianas Vicencianas de
España”.
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–
–
–

Vicente Aldavero Izquierdo, laico de la diócesis de Albacete, como presidente de la “Federación de Scouts Católicos
de Castilla-La Mancha” (FSC-CLM).
Dolores Loreto García Pí, miembro del movimiento Focolar
y perteneciente a la archidiócesis de Madrid, reelegida como
presidenta General del Foro de Laicos.
Javier Fernández-Cid Plañiol, laico de la archidiócesis de
Madrid, como presidente de la asociación “Acción Social
Empresarial” (ASE).

Además, la Comisión Permanente ha dado su autorización para
que la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura encargue
al sacerdote de la archidiócesis de Barcelona Carlos Ballbé Sala la
coordinación de la Pastoral del Deporte.
24/06/2021
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Tarraconense
Mons. Salvador Cristau Coll
ha estat escollit Administrador Diocesà de Terrassa
15 de juny de 2021
El Col·legi de Consultors de la diòcesi de Terrassa s’ha reunit
en sessió extraordinària el dimarts 15 de juny de 2021 a les 12h a
la Cúria Diocesana per complir el que disposa el dret canònic amb
motiu de trobar-se la diòcesi en Seu Vacant (cc. 419 i 421), i ha escollit Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar, com a nou Administrador
diocesà.
Mons. Salvador Cristau ha acceptat i ha emès la professió de
fe preceptiva. A continuació s’ha posat a disposició de la diòcesi,
implorant l’ajut de Déu i la protecció de la Mare de Déu per aquest
nou servei diocesà. Al mateix temps ha nomenat delegats seus els
que han estat fins ara el Vicari general i els Vicaris episcopals.
L’Administrador diocesà té la potestat ordinària i pròpia sobre la
diòcesi des del moment de la seva elecció, amb les excepcions que
preveu del dret, fins que el Sant Pare proveeixi la diòcesi de Terrassa
d’un nou bisbe i en prengui possessió.
Font: Bisbat de Terrassa
Comunicat de la reunió N. 244 de la CET
17 de juny de 2021
El dimecres 16 de juny de 2021 ha tingut lloc la reunió n. 244 de
la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), al Seminari Conciliar de Barcelona.
1.- Els bisbes han iniciat l’estudi del document «Formar pastors
missioners» de la CEE que demana revisar com es porta a terme
l’aplicació del nou Pla de formació per als seminaris a les nostres
diòcesis, així com els principals elements de renovació d’aquest Pla.
2.- Així mateix han rebut la visita de la Dra. Margarita Bofarull,
RSCJ, presidenta de l’Institut Borja de Bioètica i membre de la Pon331

tifícia Acadèmia de la Vida i la Dra. Montserrat Esquerda, directora
de l’Institut Borja de Bioètica, amb qui han tingut un extens col·loqui
sobre la imminent entrada en vigor de la Llei de l’eutanàsia així com
la necessitat d’establir un correcte document de voluntats anticipades
i també de les possibilitats d’objecció de consciència per part dels
professionals sanitaris.
En relació a aquesta important qüestió, els bisbes manifesten:
– «El dia 25 de juny entrarà en vigor la Llei Orgànica 3/2021
de regulació de l’eutanàsia. No és fàcil ni senzill abordar
el final de vida ni el patiment.
– L’Església Catòlica, des dels seus orígens, ha tingut cura
de les persones en situacions d’especial fragilitat i vulnerabilitat tant en l’àmbit sanitari com social. És des d’aquest
compromís de servei constant a la societat que vol oferir
una paraula davant l’eutanàsia.
– L’Església Catòlica demana la promoció de les cures pal·
liatives i el desplegament efectiu de la llei de dependència,
donant realment cobertura a les necessitats dels malalts i
les seves famílies.
– Davant les situacions de patiment i de final de la vida, és
clau l’atenció integral, abordant patiment físic, psicològic,
espiritual i social, i no perllongant la vida per tots els mitjans possibles.
– En aquest context, és important clarificar que no són eutanàsia aquelles accions, com la sedació, encaminades a
mitigar el dolor o altres símptomes ni tampoc no ho són
la retirada o no aplicació de tractaments desproporcionats,
inadequats o fútils.
– L’objectiu de l’eutanàsia és acabar amb la vida de la persona de forma directa i intencional. Des de la convicció
que la vida és un do de Déu que cal respectar, el compromís de l’Església és el d’ajudar a les persones a viure
més d’acord amb la seva dignitat intrínseca i afavorir el
seu major benestar, especialment en situacions de proximitat de la mort o de sofriment.
– Aquestes situacions representen un desafiament per a
malalts i famílies. És desitjable reflexionar-ne des dels
propis valors i creences, i deixar-ne constància per escrit
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en el Document de Voluntats Anticipades, on es pot especificar tant el rebuig a l’eutanàsia com a les accions destinades a perllongar el procés de mort.
– En aquest sentit suggerim signar el Document de Voluntats Anticipades elaborat per la Conferència Episcopal i
que, properament, es facilitarà a les parròquies i comunitats amb les degudes orientacions. Altrament, recomanem
als professionals sanitaris que es plantegin el seu dret
d’objecció de consciència davant d’aquesta llei».
3.- Els bisbes han rebut el Sr. Dani Font, coordinador del projecte
Catalonia Sacra i Mn. Josep Maria Riba, director del Secretariat
Interdiocesà de Conservació i Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS),
que els han presentat la memòria anual de les activitats portades
a terme per Catalonia Sacra i el balanç econòmic de l’any 2020.
També els han presentat les activitats que s’estan realitzant durant
aquest any i el corresponent pressupost que els bisbes han aprovat
pel que fa a la difusió del patrimoni sacre de les diòcesis de la CET.
4.- Mons. Joan Enric Vives i Mn. Joan Baburés, president i coordinador de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL), respectivament, han presentat als bisbes els darrers treballs de la comissió
pel que fa a la traducció al català de la tercera edició esmenada del
Missal Romà que els bisbes han aprovat. Després de la definitiva
confirmació per part de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, aviat podrà ser editat.
5.- Davant el context social i polític que vivim en aquests moments
a Catalunya els bisbes expressen:
– «Com hem afirmat en nombroses ocasions, ens mostrem
convençuts de la força que tenen el diàleg i les mesures
de gràcia en totes les situacions de conflicte. Creiem que
l’assoliment d’un recte ordre social que permeti el desenvolupament harmònic de tota la societat necessita alguna
cosa més que l’aplicació de la llei.
– És per aquest motiu que cal proposar el diàleg sempre
com a via efectiva que dona resposta a l’esperança de
resoldre divisions. Si el diàleg és seriós, capaç i obert, i si
s’admet que dialogar sempre significa renunciar a les prò333

pies exigències per trobar-se en el camí amb les renúncies
de l’altre, hi haurà avenços. A més, avançar tenint sentiments de misericòrdia i perdó sincers, tot respectant la
justícia, ajudarà a que els acords que tots esperem s’assoleixin aviat.
– Cal imaginar una solució satisfactòria que s’allunyi d’actituds inamovibles que no ajuden a construir harmònicament la societat. Serà aleshores quan s’aniran vencent les
dificultats i la capacitat de diàleg començarà a aportar
possibles solucions».
6.- Finalment, a proposta de Mons. Sergi Gordo, president del
Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), els bisbes han nomenat
Mn. Carles Bosch Falgueras, prevere de l’arquebisbat de Barcelona,
com a nou director del SIJ per a un trienni.
Barcelona, 16 de juny de 2021

Final de curs al Seminari Major Interdiocesà
18 de Juny de 2021
El dimecres dia 16 de juny a la tarda, a la seu del Seminari Major
Interdiocesà a Barcelona, va tenir lloc la clausura oficial del Curs
2020-2021, que acabava lectivament el dia 18 de juny.
Els set bisbes vinculats al Seminari van tenir una reunió amb
l’equip de formadors, on es van repassar els elements més importants viscuts en el curs, des de l’elecció episcopal del Rector Mons.
Javier Vilanova i el seu relleu per part de Mn. Armand Puig, algunes
millores en l’edifici, les necessàries adaptacions a les mesures sanitàries i als controls setmanals, així com les trobades formatives i la
col·laboració en el servei a persones sense llar o que sobreviuen al
carrer. Els Exercicis espirituals s’han hagut de traslladar a finals de
juny i seran predicats per Mons. Sebastià Taltavull a Prats de Cerdanya.
Després es va celebrar una solemne Eucaristia a la Capella del
Seminari presidida per l’Arquebisbe de Tarragona Mons. Joan Planellas i concelebrada pel bisbe delegat i els altres bisbes.
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Noticiari i comunicats
Cuatro Sacerdotes Operarios
serán beatificados en la catedral de Tortosa
el 30 de octubre de 2021.
Los sacerdotes operarios Francisco Cástor Sojo López, Millán
Garde Serrano, Manuel Galcerá Videllet y Aquilino Pastor serán
beatificados el próximo 30 de octubre en la catedral de Tortosa (provincia de Tarragona), como mártires asesinados por odio a la fe en
España entre 1936 y 1938.
Se trata del último grupo de mártires de la Hermandad de Sacerdotes Operarios durante la persecución religiosa del siglo XX en
España. La hermandad fue fundada por el beato Manuel Domingo
y Sol en 1883 con el deseo de trabajar por la santificación de los
sacerdotes.
El director de la Hermandad, Florencio Abajo Núñez, ha compartido a través de un comunicado el anuncio de la fecha y el lugar
para la celebración de la beatificación, una vez confirmadas por la
Santa Sede.
“Tenemos que hacer fiesta. Pero, sobre todo, debemos vivir este
tiempo como una profunda experiencia espiritual que nos anime a
seguir avanzando en la senda hacia la santificación, tanto personal
como del conjunto de la Hermandad”, exhorta el director en su
comunicado.
El pasado 29 de septiembre de 2020, el Santo Padre autorizó a la
Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto
concerniente al martirio de estos cuatro sacerdotes operarios diocesanos. Dieron su vida por Cristo durante la Guerra Civil Española,
cuando ejercían como formadores en los seminarios de Ciudad Real,
León y Baeza.
–

Francisco Cástor Sojo López nació en Madrigalejo
(Cáceres). A los 11 años ingresa en el Colegio San José de
Vocaciones Sacerdotales de Plasencia. Desde allí fue destinado al Colegio Vocacional de Lisboa con los Operarios,
y en 1902 fue admitido en la hermandad, siendo ordenado
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sacerdote en en Plasencia en 1903. El 6 de julio de 1917 fue
nombrado rector del Seminario Mayor de Plasencia. También fue administrador del Seminario de Badajoz durante
cinco años, y en 1924 llega al Seminario de Segovia. En
1933 llegó a Ciudad Real como mayordomo del seminario.
La madrugada del 13 de septiembre de 1936 fue martirizado
a las afueras de la ciudad. Tenía 55 años.
–

Millán Garde Serrano era originario de Vara del Rey
(Cuenca). Nacido en 1876 y ordenado en 1901, desarrolló su
ministerio como formador en Toledo y Badajoz. Asimismo,
fue administrador del seminario de Astorga y director del
colegio vocacional de Plasencia. Falleció, a consecuencia de
los golpes de sus agresores, en una cárcel de Cuenca el 7 de
julio de 1938, con 62 años.
El 20 de julio de 1936 el seminario de Baeza fue violentamente clausurado. Aquilino Pastor, joven de 25 años que
llevaba sólo un año de sacerdote, y Manuel Galcerá, que
era el director espiritual, se escondieron en algunas casas.
Después de ser descubiertos permanecieron prisioneros en
los sótanos del ayuntamiento de Baeza.

–

Aquilino Pastor Ramos era natural de Zarza de Granadilla (Cáceres). El día 28 de agosto de 1936, sin que mediara
juicio ni proceso alguno, Aquilino fue conducido al Cerrillo
del Aire, a unos 9 kilómetros de Baeza, en el término municipal de Úbeda, donde fue asesinado. Tenía 25 años, y uno
de sacerdote

–

Manuel Galcerá Videllet nació en Caseras (Tarragona).
Nacido en 1877, ingresó en la hermandad de los Operarios
en 1906. Fue vicerrector del Colegio Español de Roma.
También llevó a cabo su ministerio sacerdotal en distintos
seminarios de toda España. Fue martirizado junto a otras 30
personas de la diócesis de Baeza (hoy Jaén). Murió en Ibros
(Jaén) el 3 de septiembre de 1936, con 59 años.

Son los cuatro operarios que quedan por beatificar de un total
de 30. Los primeros mártires operarios fueron beatificados por San
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Juan Pablo II el 1 de octubre de 1995. Se trata del grupo de Pedro
Ruiz de los Paños y 8 compañeros mártires. El segundo grupo, compuesto por Joaquín Jovaní Marín y 14 compañeros, fue beatificado
en la gran ceremonia de Tarragona el 13 de octubre de 2013. Dos
operarios más fueron beatificados el 25 de marzo de 2017, dentro de
la causa de José Álvarez-Benavides y de la Torre y 114 compañeros,
de la diócesis de Almería.
El Director de la Hermandad pide, en su comunicado, dar “gracias a Dios por este bien que hace a la Iglesia y a la Hermandad”.
Y concluye: “Que el testimonio de los futuros beatos Francisco
Cástor, Millán, Manuel y Aquilino ilumine nuestro sacerdocio. Que
su sangre derramada ayude a todos los sacerdotes a descubrir en la
configuración con Cristo el mejor proyecto para sus vidas”.
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