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Homilia del Sr. Bisbe
en l’Eucaristia de la Mare de Déu de la Cinta
Santa Església Catedral de Tortosa, 5 de setembre de 2021
- Lectures:
1ª: Is 7,10-14;8,10
2ª: Ap 12,1-10
Ev: Lc 1,39-47
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Excm. i Rvdm. Sr. bisbe auxiliar de Barcelona, Mons.
Javier Vilanova, que tens l’honor de ser el portador de
l’estendard de la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de
la Cinta, acompanyat dels borlistes Mn. Pasqual Centelles i
la Sra. Pepita Rovira. Benvingut a aquesta Catedral que, en
cert sentit, mai deixarà de ser la de la teua diòcesi.
Il·lm. Sr. vicari general i degà del Capítol catedralici
MMII Srs. capitulars
Germans en el sacerdoci
Sra. alcaldessa de la ciutat, regidors i autoritats
Primera majordoma i Reial Arxiconfraria de la Mare de
Déu de la Cinta, i Cort d’Honor
Reina i reina infantil, pubilles i pubilletes que, després del
parèntesi de l’any passat, torneu a participar en aquesta
celebració marcada encara per les restriccions d’aforament
Germans i germanes tots en el Senyor
Saludo a tots els qui seguiu aquesta celebració pels canals
de televisió, de manera especial als malalts
A tots us desitjo un bon dia de la de la Mare de Déu de la
Cinta
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1.- Una festa que ens uneix a Maria
El poeta Joan Moreira, en una deprecació a la Verge escrita l’any
1905, expressa el sentiment que envaeix els cors dels tortosins i les
tortosines quan arriba el dia de la Mare de Déu de la Cinta:
Mare de Déu de la Cinta
Mare nostra venerada,
feu-nos ser dignes germans
del fillet de la vostra ànima,
feu-nos dignes de ser fills
de mare tan regalada,
feu-nos ser bons tortosins,
feu-nos dignes d’esta pàtria,
apreteu Mare de Déu,
apreteu bé la llaçada,
amarreu bé els nostres cors
en vostra Cinta sagrada
Com a bon tortosí i bon creient, el seu amor a la Mare de Déu
omplia el seu esperit de tres sentiments que per a ell no es poden
separar: vol ser un bon germà del fillet de la seua ànima, perquè
el regal d’amor de la santa Cinta simbolitza el regal més gran que
Maria va fer a tota la humanitat, que no va ser altre que el seu Fill,
que al mateix temps era Fill de Déu. Vol ser un digne fill de mare
tan regalada, i és que la santa Cinta uneix els nostres cors al de la
Mare del Senyor, fent que en la vida i en la mort siguen un sol cor. I
d’eixa manera podrà arribar a ser un bon tortosí, digne d’esta pàtria.
Efectivament, la celebració d’avui ens uneix a tots en la fe que
ens fa germans del Senyor, ens aplega en la família dels cristians que
ens fa sentir-nos fills de mare tan regalada, i ens porta a estimar tot
allò que forma part de la història d’estes terres, desitjant ser cada dia
més bons tortosins, dignes d’esta pàtria.
2.- La Cinta, un signe de Vida
Un any més la nostra celebració es desenvolupa en circumstàncies
excepcionals. Encara que la situació sanitària sembla que ha millorat
en relació a l’any passat, no podem avui oblidar a tots aquells que ja
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no estan entre nosaltres, a les seues famílies i a tots els qui pateixen
les conseqüències doloroses d’aquesta pandèmia. Avui, més que cap
altre dia de l’any, li demanem a la Mare de Déu que el seu sagrat
Cíngol siga per a ells sempre el consol. Que en aquest temps, en
el que experimentem la nostra fragilitat, es desperten en nosaltres
sentiments cristians envers els qui pateixen pel dolor i la malaltia.
Un creient no pot oblidar que quan una vida més fràgil i indefensa
és, més ha de ser cuidada. La vida humana no és únicament quelcom
material o biològic. Qui pateix és una persona que necessita sentir
amor i solidaritat, i quan més necessitada està de consol més ha de
ser acompanyada i cuidada.
En l’evangeli hem vist que Maria, quan sap que la seua cosina
Elisabet espera un fill, va decididament a la muntanya: la seua cosina
i el fill que porta en les entranyes la necessiten, i no s’ho pensa. La
seua reacció davant l’anunci d’una vida naixent ens indica l’actitud
cristiana davant qualsevol vida humana que necessita ajut.
És un missatge actual per a una cultura en la que es debat sobre
el valor de la vida humana en el seu inici i en la seua fi, i per a una
societat en la que, mentre estàvem vivint moments d’angoixa davant
la possibilitat que malalts de covid19 no pogueren ser atesos, es va
aprovar una llei que permet acabar amb la vida en el moment del
sofriment, quan està arribant a la seua fi o quan es pensa que no
té una qualitat que mereixca ser viscuda. En aquests moments vull
recordar el desig que vaig manifestar en la Carta Pastoral “Creure i
esperar en Déu en moments d’incertesa”, dirigida a la Diòcesi amb
motiu de la pandèmia: “tant de bo que aquesta dura prova ens ajude
a humanitzar més la nostra relació amb els malalts i els ancians; i
a no oblidar que el compromís més important d’una societat envers
ells és garantir-los que seran cuidats i acompanyats en els moments
més difícils de la seua vida”.
Que la santa Cinta, que és un signe de la protecció divina de la
vida naixent, ens ajude a valorar també la de les persones que es
troben en el tram final.
3.- Descobrir el que verdaderament és important
M’agradaria compartir una segona reflexió que em suggereix el
text evangèlic i que també ens pot ajudar a afrontar cristianament la
situació que estem vivint. Quan l’Àngel anuncia a Maria que Elisabet
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espera un fill, ella reacciona decididament. La seua fe la porta a
actuar d’una determinada manera. No pensa en ella, quasi oblida que
també espera un fill. La seua cosina era gran, estèril, havia concebut
en la vellesa quan havia perdut l’esperança, i ara la necessita. El
primordial per a Maria és estar al seu costat i acompanyar-la en eixe
moment tan important.
La situació actual pot ser una ocasió perquè ens preguntem
si valorem les coses segons la importància que tenen. Aquestes
circumstàncies, que ens demanen privacions en festes, en diversions,
i en coses que en el fons són secundàries encara que sovint els donem
més importància de la que tenen, ens han de portar a preguntar-nos
si no deuríem viure de manera diferent a com ho fem; si no donem
una importància excessiva a coses que no la tenen i valorar altres
encara que siguen més senzilles; si no ens deuríem esforçar en
superar els nostres egoismes; si no hauríem de fer el possible per
evitar conflictes innecessaris; si no ens hauríem de perdonar més i
millor del que solem fer-ho; si no hem de ser més solidaris. Tots els
petits sacrificis que la situació ens exigeix i que hem de fer, els hem
d’acceptar pel bé de tots i també ens poden ajudar a trobar el camí
per a una vida més senzilla i més humana.
Que aquesta situació ens ensenye a viure com Maria quan va
visitar a la seua cosina, des d’uns valors més propis de l’ésser humà
i més evangèlics.
4.- Donem-li el cor
Benvolguts germans i germanes: en l’himne a la Santa Cinta
diem veniu tortosins, la Cinta mo’l demana, donem-li el cor. Avui
és un dia per obrir el nostre cor a la Mare del Senyor; per expressar-li
els nostres sentiments i fer-ho amb tota confiança; per posar davant
seu les nostres alegries i necessitats.
Joan Moreira, en la deprecació que he citat al començament, li
demana a la Mare de Déu:
Mare de Déu de la Cinta,
Mare nostra venerada,
recolliu nostres sospirs,
escoleu nostra pregària,
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escolteu nostres gemecs,
escolteu nostra pregària
Que en la nostra oració no oblidem a tots aquells que més
necessiten sentir el consol i l’amor de la Mare; als qui la societat
més ignora o menysprea; no oblidem que els més descartats del món
són els qui ocupen el primer lloc en el cor d’una mare. Si també
ocupen el mateix lloc en els nostres cors, arribarem a ser, com diu
Joan Moreira, uns bons tortosins dignes d’esta pàtria, uns bons fills
de Mare tan regalada.
Que així siga.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Homilia del Sr. Bisbe
en la ordenació sacerdotal de
Matteo Bordignon i Santi Martínez Alonso
Tortosa, Catedral de Santa Maria, 25 de setembre de 2021
- Lectures:
1ª: Is. 61,1-3
Sal: 22,1-6
2ª: Co 4,1-2.5.7
Ev: Jo 20,19-23
–
–
–
–
–
–
–
–

Il·lm. Sr. Vicari General de la Diòcesi
Il·lms. Srs. Vicaris Episcopals
MMII Srs. membres del Capítol catedralici
Formadors del Seminari Interdiocesà de Catalunya i del
Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi de València
Germans en el sacerdoci
Diaques i seminaristes
Saludo de manera especial als pares de Matteo i de Santi, i
als familiars que avui participeu de la seua alegria i també
de l’alegria de la nostra Diòcesi
Germans i germanes en el Senyor
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1.-Acció de gràcies a Déu
Benvolguts Matteo i Santi: cada vegada que heu assistit a la
celebració de l’Eucaristia heu sentit una invitació del sacerdot a
l’acció de gràcies a Déu. El celebrant ens recorda que allò que és
just i necessari, el nostre deure i la nostra salvació, està en donar
gràcies a Déu gràcies sempre i en tot lloc. Suposo que durant els
darrers dies haureu tingut moments de pregària en els que, pensant
en aquesta celebració i el do que aneu a rebre, haureu repassat davant
del Senyor la vostra història. Si la mireu amb ulls de fe, descobrireu
que el que Déu ha anat fent en vosaltres és una història de gràcia:
us ha anat posant en el camí a les persones que us han portat a Ell. I
per això li doneu gràcies per les vostres famílies; per les comunitats
on heu crescut en la fe; pels seminaris i els seus formadors; pels
sacerdots que heu anat coneixent; per les parròquies en les que heu
viscut la fe, en les que heu estat en el temps del seminari i en les que
heu exercit el diaconat; per tantes persones que han sigut testimonis
de fe per a vosaltres, que us han ajudat a arribar al dia d’avui; per
tanta gràcia que ha anat regalant-vos al llarg de la vida. Segurament
haureu pensat també que no teniu res que no ho hàgiu rebut d’Ell;
us haureu alegrat pel moment en què vau descobrir que el Senyor
us deia: ja no us dic servents, a vosaltres us dic amics (Jn 15,15). I,
Matteo i Santi: m’estimeu? Si m’estimes, pastura les meues ovelles
(Jn 21,17). I tot això ho heu viscut com un signe de confiança per
part del Senyor. Avui podeu dir amb Sant Pau: dono gràcies a Déu
que s’ha fiat de mi i em confia el ministeri (1Tm 1,12).
A tanta Gràcia hem de respondre amb agraïment, però no amb
un agraïment de paraules, com fem sovint quan volem quedar bé,
sinó amb l’agraïment més gran que algú pot tenir envers els Senyor:
donant-li totalment la pròpia persona i la pròpia vida; posant-se
plenament al seu servei per a què el seu amor arribe a tots, per a
què Jesús siga conegut i estimat per tots. Vosaltres l’heu conegut
i l’estimeu i, per això, us consagreu per a què tots el coneguen i
l’estimen. No oblideu mai en l’exercici del vostre ministeri que
Jesús és el camí de l’Església, que Ell és el més gran que podem
oferir al nostre món, que si ens posem al seu servei ho fem perquè
estem convençuts que si tots arribaren a conèixer-lo i estimar-lo el
món seria com Déu vol que siga: les persones arribarien a ser de
veritat família de germans, fills d’un mateix Pare.
400

Que el Senyor siga sempre el centre de la vostra vida sacerdotal
i de la vostra missió. Tot el que feu, feu-ho per Ell i no buscant
els propis interessos. Hem llegit estos últims dies el sermó de sant
Agustí sobre els pastors. Ens repeteix que el bon pastor és el que no
cerca els seus interessos sinó únicament els de Crist. Que el Senyor
us concedeixi viure el sacerdoci com una lloança alegre en honor
seu.
2.- Una missió que és més gran que les nostres capacitats
La Paraula de Déu que acabem d’escoltar ens situa davant
la grandesa de la missió a la que sou enviats, que no és altra que
continuar l’obra de Crist, que és l’Enviat del Pare. Eixa missió
consisteix a “portar la Bona Nova als desvalguts, a curar els cors
adolorits, a proclamar la llibertat als captius, a anunciar l’any de
gràcia del Senyor, a consolar tots els qui estan de dol“ (Is 61,1-2).
Com Crist va ser enviat pel Pare també vosaltres sou enviats per
perdonar els pecats de la humanitat (Jn 20,22).
Certament és una missió que supera les nostres forces. Qui
pot guarir tot el sofriment de la humanitat? Qui pot perdonar els
pecats, sinó Déu? Jesús va tenir la humilitat de demanar la nostra
col·laboració per a una obra tan gran. Avui us poseu al seu servei.
Ell, que és l’Ungit per l’Esperit Sant, us ungirà també a vosaltres
amb el mateix Esperit per a què pugueu portar endavant eixa missió
tan gran. El que ens demana és quelcom que no podem fer per
nosaltres mateixos, per això ens ungeix amb el seu mateix Esperit.
En la vida sacerdotal experimentareu que sovint els resultats no
són els que esperem, que sembrem molt i collim poc, que la missió
ens supera. No us desanimeu, sou ungits amb el mateix Esperit de
Crist, viviu el vostre ministeri amb humilitat i descobrireu que en les
nostres comunitats, malgrat que sovint no es veuen, hi ha molts bons
cristians. Com diu el papa Francesc, sants de la porta del costat.
El nostre ministeri és gran i alhora humil. Que la humilitat de
les tasques concretes no us faça caure en la temptació de pensar que
el que feu no serveix per a res. Un prevere que viu amb autenticitat
sembra molta esperança en el cor de les persones. I la nostra tasca
és sembrar, no és collir. A més de què la missió supera les nostres
capacitats humanes, nosaltres som, ens ho ha dit sant Pau, gerres de
terrissa (2Co 4,7). La humilitat no naix únicament de veure la nostra
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petitesa; hem de ser conscients també de la nostra fragilitat. Sovint
sentireu que la vostra vida no està a l’alçada del vostre ministeri.
Que això no us desanime, sinó que siga un estímul constant per
a créixer en santedat. El sacerdoci no ens fa automàticament més
sants que els altres cristians. Si sou humils, cada dia en les tasques
pastorals descobrireu molts signes de santedat en persones senzilles;
sovint trobareu cristians que us evangelitzaran a vosaltres amb la
seua vida, amb la seua alegria, amb la seua esperança i amb una fe
senzilla i neta.
Que el ministeri que aneu a rebre no us porte a sentir-vos ni més
ni millors que els altres, sinó més humils i amb més desig de ser
sants. I no oblideu que allò que és important és el tresor que porteu:
la Paraula de Déu, l’anunci de Jesucrist, el perdó dels pecats, l’amor
de Déu. I mai la nostra persona, que no és més que una gerra de
terrissa, pobra i fràgil, com tots nosaltres.
3.- Enviats pel Senyor
L’Enviat pel Pare és el Messies. Nosaltres som enviats pel
Crist per a continuar la seua missió. Ho hem escoltat en la primera
lectura i en l’Evangeli. Forma part de la humilitat de Crist buscar
col·laboradors per a la seua missió. Sou enviats a fer el que Ell va fer,
i a fer-ho com Ell ho va fer. No oblideu que l’Evangeli únicament es
comunica quan s’anuncia evangèlicament.
En el Salm hem cantat el Senyor és el meu pastor: no em canca
rés (Sl 22,1). No oblideu que l’únic pastor és el Senyor i que
nosaltres som bons pastors si fem present l’únic pastor. Precisament
ahir meditàvem el final del sermó de Sant Agustí sobre els pastors.
Deia el gran bisbe d’Hipona: Aqui trobo tots els pastors bons en un
sol pastor. No en manqueu pas de pastors bons però s’identifiquen
amb l’únic pastor… tots els pastors bons s’identifiquen amb un de
sol, són una sola cosa; si pasturen ells, pastura Crist … en ells (en
els bons pastors) hi ha la veu d’Ell mateix, en ells hi ha la caritat
d’Ell mateix. Això és pasturar per a Crist, això és pasturar en Crist
… Que s’identifiquin tos els pastors en un sol pastor, i que afirmin
que la veu del pastor és una de sola, i que tots els pastors parlin per
una sola veu, que no tinguin veus diverses.
No caigueu en la temptació d’ocupar, amb actituds personalistes
o protagonismes que busquen reconeixement, el lloc de Crist; no
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caigueu en la temptació de treballar per a què la gent us estimi a
vosaltres. Treballem per al Crist. Imiteu l’estil pastoral del Crist: no
doneu a ningú per perdut; acolliu a tots; que tots troben en vosaltres
paraules d’alè; que els pecadors sentin el perdó i l’amor de Déu; no
judiqueu ningú; no condemneu ningú. No som els amos de la Gràcia
de Déu per decidir qui és bo i qui és dolent. Som servidors de la
Gràcia. Sereu bons pastors si actueu con enviats per l’únic pastor; si
parleu la seua veu, que és la veu de Crist i de l’Església.
4.- El segell Marià de la vocació sacerdotal
Durant el temps de formació, i en la vostra vida cristiana, us
ha acompanyat sempre la Mare del Senyor. Ella us ensenya a estar
atents a les coses de Déu, a dir-li un sí amb totes les conseqüències.
Quan Maria va dir sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en
mi les teves paraules (Lc 1,38), ja no va mirar enrere, ja no es va
preguntar si aquella decisió tan arriscada era realment el millor que
havia pogut fer o si hagués sigut més feliç per un altre camí. Després
del seu sí no va mirar enrere. Poseu-vos en les seues mans. En les
dificultats, mireu-la; en les temptacions, invoqueu-la. Com diu San
Bernat, que el vostre cor no s’allunye del seu; si la seguiu, no us
desviareu; si li pregueu, no perdreu l’esperança: si Ella us sosté,
no caureu; si Ella us protegeix, res no temereu; si Ella us guia, no
us cansareu. Que Ella us ajude a què, pel fidel exercici del vostre
ministeri, arribeu a gaudir un dia del premi que el Senyor té preparat
per als seus servidors fidels.
Que així siga.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Dos nous Beats nascuts la nostra diòcesi
(PARAULES DE VIDA – 5 setembre 2021)
Després del parèntesi de l’estiu iniciem un nou curs en el qual viurem dos esdeveniments importants per a la història de la nostra di403

òcesi: el proper mes d’octubre dos sacerdots nascuts aquí, que per
fidelitat a la seua vocació van rebre la gràcia del martiri durant la
persecució religiosa del segle XX a Espanya, seran elevats a l’honor
dels altars. El dia 17 en la Santa Església Catedral de Còrdova serà
beatificat mossèn Francesc Escura Foix, nascut i batejat a Benicarló.
En 1936 era beneficiat de la catedral d’eixa diòcesi i membre de
la comissió de música sacra, de la qual també formava part el beat
Josep Maria Peris Polo, natural de Cinctorres. Mentre passava uns
dies de vacances amb la seua família, va ser martiritzat a Traiguera.
El 30 del mateix mes, en la nostra catedral, el Sr. Cardenal Prefecte
de la Congregació per a les Causes dels Sants, en representació del
Papa Francesc, presidirà l’Eucaristia de beatificació de quatre sacerdots Operaris Diocesans. Entre ells es troba mossèn Manuel Galcerá
Videllet, nascut i batejat a Caseres i martiritzat en Ibros el dia 3 de
setembre de 1936, quan era director espiritual del seminari menor de
la diòcesi de Jaén, que estava en Baeza.
Per a la nostra diòcesi aquestes dues beatificacions són motiu
d’alegria. Els sants constitueixen el tresor més valuós de l’Església.
Ens alegrem perquè en les nostres terres la Gràcia de Déu ha produït abundants fruits de santedat que manifesten la vitalitat de la fe
al llarg del temps. Aquests dos sacerdots màrtirs s’uneixen al grup
de cinc sants canonitzats i vint-i-un beats que ja han sigut elevats a
l’honor dels altars. Confiem que el procés que ara tenim obert per
al reconeixement del martiri d’un nombrós grup de sacerdots i laics
arribe a bon terme i puguem celebrar una nova beatificació en la
nostra catedral.
No vivim aquestes celebracions amb el ressentiment de qui no vol
oblidar. La nostra actitud és de gratitud pel testimoniatge d’aquests
germans nostres que no van afrontar la mort com una derrota, sinó
com una victòria. Als ulls del món eren vençuts per l’espasa, però la
fe ens descobreix que el màrtir no és un vençut, sinó un vencedor.
Eren vencedors ja en aquest món, perquè no es van deixar esclavitzar ni dominar pel temor a la mort. En el martiri la fe es manifesta
com quelcom més fort que la por.
Els màrtirs manifesten una fortalesa i una saviesa que supera el
que humanament ens sembla raonable. En l’Evangeli veiem que el
Senyor va anunciar als seus deixebles les persecucions, però els va
dir que no es preocuparen pel que tenien que dir quan foren conduïts
als tribunals (Mt 10, 19). Sant Agustí, en un dels seus sermons sobre
el martiri de Sant Vicent, constata que en el judici el sant manifes404

tava una saviesa tan gran que semblava que no era ell qui parlava i
és que (afegeix Sant Agustí), en realitat, no era ell qui parlava. El
Senyor els havia dit també als deixebles que en la persecució “L’Esperit del vostre Pare parlarà per vosaltres”(Mt 10, 20).
Agraïm a Déu el poder de la seua gràcia, que es va manifestar en
la fortalesa i la saviesa amb què aquests germans nostres van donar
testimoniatge de la fe, que no eren altres que la saviesa i la fortalesa
de l’Esperit.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Sacerdots i amics del Senyor
(PARAULES DE VIDA – 12 setembre 2021)
La propera beatificació de quatre sacerdots màrtirs en la nostra
catedral hauria de despertar en tots nosaltres el desig d’aprendre la
lliçó permanent que ells, tant en la seua vida com en la seua mort,
ens van deixar, i convertir aquest aprenentatge en acció de gràcies al
Senyor perquè aquests testimonis de santedat enriqueixen tota l’Església.
En la Carta als Romans Sant Pau manifesta una convicció que
orienta la seua vida i tot el seu ministeri apostòlic: “Estic segur que
ni mort, ni vida, ni àngels, ni principats… ni cap altra criatura no
podrà separar-nos de l’amor de Déu revelat en Crist Jesús, Senyor
nostre” (Rm 8, 38-39). Déu ens ha manifestat el seu amor amb tanta
claredat en el seu Fill Jesucrist que l’apòstol Pau viu amb la convicció que la persecució, l’espasa o la mort no el podran separar del seu
amor. Els màrtirs que properament seran beatificats van ser autèntics
amics de Déu, que van preferir perdre la vida abans que perdre eixa
amistat. Per a ells ser amics del Senyor era el tresor més valuós que
havien trobat. Més que la pròpia vida. Per això van afrontar la mort
convençuts que el martiri no sols no els separava de l’amor de Déu,
sinó que ocorria precisament el contrari: per la mort eixa amistat
arribava a la seua plenitud. No sols no van viure la mort com a signe
que Déu no els estimava, sinó que la van acceptar convençuts de què
era llavors quan eixa amistat que havien cultivat al llarg de tota la
vida es realitzava plenament.
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Eren també sacerdots, membres de la Germandat de Sacerdots
Operaris fundada en la nostra diòcesi pel Beat Manuel Domingo i
Sol. Un d’ells nascut en la nostra diòcesi. Es dedicaven a educar els
joves i acompanyar-los en el seu camí cap al sacerdoci. Segurament
havien donat molts consells i moltes lliçons als joves que sentien
la crida del Senyor al sacerdoci. Però en el moment del martiri van
donar la lliçó més important: es van donar ells mateixos. La mort es
va convertir per a ells en l’acte sacerdotal més important, perquè es
va fer realitat plena el que havien volgut fer al llarg de tota la seua
vida. En efecte, qui sent la crida al ministeri sacerdotal i respon afirmativament, vol entregar-se totalment al Senyor. La mort va ser el
seu últim acte sacerdotal. I no sols cronològicament parlant, sinó el
més important, l’acte que consumava el seu sacerdoci portant-lo a
la seua plenitud. El culte que havien celebrat al llarg de tota la seua
vida, es va convertir en un culte existencial, en ofrena i donació de si
mateixos. No els llevaven la vida, sinó que ells la van oferir.
Alhora que agraïm al Senyor aquests testimoniatges d’ofrena sacerdotal, li demanem que l’exemple d’aquests germans nostres suscite en els joves un esperit obert a la seua crida, y que aquells que
l’han escoltada sentin el desig de servir-lo amb santedat i justícia i
d’entregar-se totalment per la salvació de tots els homes.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

El do del ministeri sacerdotal
(PARAULES DE VIDA – 19 setembre 2021)
Dissabte que ve, 25 de setembre, els diaques Matteo Bordignon
i Santi Martínez seran ordenats preveres en la Catedral de la nostra
diòcesi. Amb Christian Pinto, ordenat l’abril passat, són tres els nous
sacerdots que s’incorporen al presbiteri diocesà. Vull convidar-vos,
en primer lloc, a donar gràcies a Déu per aquests nous sacerdots que
són un regal per a les comunitats cristianes que formem aquesta porció del Poble de Déu que pelegrina cap al Regne en terres tortosines.
La possibilitat del sacerdoci no entra en l’horitzó vital de la majoria dels joves del nostre món, fins al punt que molts no arriben
a entendre els motius que justifiquen una decisió com aquesta. En
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èpoques passades la vocació sacerdotal era una opció social i culturalment acceptada, i fins i tot positivament valorada. A pesar que la
immensa majoria dels sacerdots viuen amb generositat i lliurament
la seua vocació, avui no és un ministeri socialment valorat. Des d’un
punt de vista humà, estem davant una decisió que implica una ruptura amb els paràmetres de la cultura dominant. Per això hem de
demanar al Senyor que els concedeixi la gràcia per a viure el seu
ministeri amb senzillesa, humilitat, alegria i desig de servir-lo amb
santedat malgrat les dificultats, la indiferència i la incomprensió que
puguen experimentar en alguns moments de la vida sacerdotal.
La situació que estem vivint pot ser purificadora per a l’Església,
perquè evita motivacions inautèntiques en l’opció vocacional: avui
no es pot desitjar el sacerdoci per poder o prestigi. Si ens preguntem
per les raons que poden portar a un jove a oferir-se al Senyor i entregar-li totalment la seua vida i la seua persona, descobrirem que,
en el fons, això només s’explica quan es viu una amistat amb Jesús
tan forta que el porta a sentir passió pel seu Regne, a estimar a tots
amb el mateix amor de Crist, a desitjar que tots els homes i dones
del nostre món arriben a conèixer-lo i a estimar-lo. El Senyor li va
confiar a Pere la missió de pasturar les ovelles del seu ramat després
de preguntar-li tres vegades si l’estimava. Us convido a pregar perquè siguen homes d’oració, perquè el seu amor a Crist no vaja de
menys a més, sinó que siga cada dia més fort i alimente la seua vida
sacerdotal.
Els instruments amb els quals hauran de realitzar la seua missió
són senzills i aparentment poc eficaços: la Paraula de l’Evangeli; la
celebració dels sagraments per mitjà dels quals arriba a tots l’amor
i la gràcia de Déu; la proximitat a les persones, especialment als qui
més pateixen; l’amor a les comunitats que els seran confiades, sense
fixar-se en primer lloc en les seues pobreses, sinó en la vida evangèlica que hi ha en elles; i l’oració per tots. Només d’aquesta manera
podran ajudar-les a créixer en la vida cristiana.
Personalment m’interroga sempre un text de la litúrgia de les hores en la festa dels sants pastors de l’Església: el bon pastor és aquell
que estima molt els seus germans, que prega molt pel seu poble, que
entrega la vida per les seues ovelles. Demanem al Senyor pels nous
sacerdots, perquè aquest siga l’ideal de les seues vides.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Jornada mundial del migrant i refugiat
(PARAULES DE VIDA – 26 setembre 2021)
Aquest diumenge celebrem la Jornada mundial del migrant i el
refugiat sota el lema Cap a un “nosaltres” cada vegada més gran.
Es tracta de prendre consciència de la situació del món davant el desafiament de les migracions per a afrontar amb ulls de fe aquest fenomen; per a respondre amb actituds cristianes als desafiaments que
se’ns presenten; i per a descobrir les oportunitats que les migracions
ens ofereixen de cara al futur, superant els temors que ens envaeixen
davant un fet cada vegada més present en la nostra societat.
En el seu missatge, el papa Francesc ens convida a contemplar
el fenomen de les migracions a la llum del designi de Déu, que “va
voler santificar i salvar als homes no individualment i aïllats, sense
connexió entre si, sinó fer d’ells un poble perquè el conegués de
veritat i el servís amb una vida santa” (Vaticà II, Constitució sobre
l’Església, 9). El Papa, en sintonia amb el magisteri de la seua encíclica Fratelli tutti i amb els gestos que caracteritzen el seu pontificat,
ens situa davant l’horitzó de la fraternitat humana i ens convida a
superar la temptació de quedar-nos en un “nosaltres” petit, reduït per
fronteres o interessos polítics i econòmics, que tendeixen a excloure
als “altres”; i a substituir-lo per un “nosaltres” capaç d’abraçar a tot
ésser humà vivint com a germans, compartint la mateixa dignitat que
Ell ens dona.
Aquesta perspectiva ens ofereix la clau per a superar les actituds individualistes, que espontàniament afloren en el nostre interior davant els constants fenòmens migratoris en un món plagat de
catàstrofes, guerres i conseqüències del canvi climàtic que obliguen
a molts a sortir de la seua terra, no sols per a trobar una vida més
digna, sinó també, simplement, per a poder viure. Hem d’aprendre
que tots estem interconnectats, que compartim destinació i viatge, i
que si els éssers humans no estem units perirem junts.
Veient a la humanitat com una única família de germans és com
aprenem de veritat el que significa la catolicitat de l’Església i a
fer-la vida: “la catolicitat de l’Església, la seua universalitat (afirma
el Papa), és una realitat que demana ser acollida i viscuda en cada
època… (l’Esperit Sant) ens fa capaços d’abraçar a tots per a crear
comunió en la diversitat, harmonitzant les diferències sense mai imposar una uniformitat que despersonalitza”. La catolicitat viscuda
ens ha de portar a no convertir les diferències en divisions; a afrontar
el diàleg intercultural com a oportunitat d’enriquir-nos mútuament;
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a créixer com a Església on tot batejat, allà on es trobe, se senta
membre de ple dret de la comunitat eclesial local; a comprometre’ns
perquè les nostres comunitats siguen obertes a tots. Estic convençut
que aquesta actitud acaba enriquint la vida de la nostra diòcesi i les
nostres parròquies.
Essent més catòlics aprendrem a viure junts en harmonia i pau;
afavorirem una cultura de la trobada; superarem els prejudicis; contribuirem a què el món vaja sent cada dia una vertadera família; i el
“nosaltres” caracteritzat per l’egoisme serà substituït per un “nosaltres” que inclou a tots, fent realitat el “somni de Déu”: que tota la
humanitat siguem una única família.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Dos nuevos Beatos nacidos en nuestra diócesis
(PALABRAS DE VIDA – 5 septiembre 2021)
Después del paréntesis del verano iniciamos un nuevo curso en el
que vamos a vivir dos acontecimientos importantes para la historia
de nuestra diócesis: el próximo mes de octubre dos sacerdotes nacidos aquí, que por fidelidad a su vocación recibieron la gracia del
martirio durante la persecución religiosa del siglo XX en España,
serán elevados al honor de los altares. El día 17 en la Santa Iglesia
Catedral de Córdoba será beatificado D. Francisco Escura Foix, nacido y bautizado en Benicarló. En 1936 era beneficiado de la catedral de esa diócesis y miembro de la comisión de música sacra, de la
que también formaba parte el beato José María Peris Polo, natural de
Cinctorres. Mientras pasaba unos días de vacaciones con su familia
fue martirizado en Traiguera. El 30 del mismo mes, en nuestra catedral, el Sr. Cardenal Prefecto de la Congregación para las Causas
de los Santos, en representación del Papa Francisco, presidirá la Eucaristía de beatificación de cuatro sacerdotes Operarios Diocesanos.
Entre ellos se encuentra D. Manuel Galcerá Videllet, nacido y bautizado en Caseres y martirizado en Ibros el 3 de septiembre de 1936,
cuando era director espiritual del seminario menor de la diócesis de
Jaén, que estaba en Baeza.
Para nuestra diócesis estas dos beatificaciones son motivo de alegría. Los santos constituyen el tesoro más valioso de la Iglesia. Nos
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alegramos porque en nuestras tierras la Gracia de Dios ha producido
abundantes frutos de santidad que manifiestan la vitalidad de la fe a
lo largo del tiempo. Estos dos sacerdotes mártires se unen al grupo
de cinco santos canonizados y veintiún beatos que ya han sido elevados al honor de los altares. Confiamos que el proceso que ahora
tenemos abierto para el reconocimiento del martirio de un numeroso
grupo de sacerdotes y laicos llegue a buen término y podamos celebrar una nueva beatificación en nuestra catedral.
No vivimos estas celebraciones con el resentimiento de quien
no quiere olvidar. Nuestra actitud es de gratitud por el testimonio
de estos hermanos nuestros que no afrontaron la muerte como una
derrota, sino como una victoria. A los ojos del mundo eran vencidos
por la espada, pero la fe nos descubre que el mártir no es un vencido,
sino un vencedor. Eran vencedores ya en este mundo, porque no se
dejaron esclavizar ni dominar por el temor a la muerte. En el martirio la fe se manifiesta como algo más fuerte que el miedo.
Los mártires manifiestan una fortaleza y una sabiduría que supera lo que humanamente nos parece razonable. En el Evangelio
vemos que el Señor anunció a sus discípulos las persecuciones, pero
les dijo que no se preocuparan por lo que tenían que decir cuando
fueran conducidos a los tribunales (Mt 10, 19). San Agustín, en uno
de sus sermones sobre el martirio de San Vicente, constata que en el
juicio el santo manifestaba una sabiduría tan grande que parecía que
no era él quien hablaba y es que (añade San Agustín), no era él quien
hablaba. El Señor les había dicho también a los discípulos que en la
persecución “El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros”(Mt
10, 20).
Agradezcamos a Dios el poder de su gracia, que se manifestó en
la fortaleza i la sabiduría con las que estos hermanos nuestros dieron
testimonio de la fe, que no eran otras que la sabiduría y la fortaleza
del Espíritu.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Sacerdotes y amigos del Señor
(PALABRAS DE VIDA – 12 septiembre 2021)
La próxima beatificación de cuatro sacerdotes mártires en nuestra catedral tendría que despertar en todos nosotros el deseo de
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aprender la lección permanente que ellos, tanto en su vida como en
su muerte, nos dejaron, y convertir este aprendizaje en acción de
gracias al Señor porque estos testimonios de santidad enriquecen a
toda la Iglesia.
En la Carta a los Romanos San Pablo manifiesta una convicción
que orienta su vida y todo su ministerio apostólico: “Estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados… ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado
en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Rm 8, 38-39). Dios nos ha manifestado su amor con tanta claridad en su Hijo Jesucristo que el apóstol
Pablo vive con la convicción de que la persecución, la espada o la
muerte no lo podrán separar de su amor. Los mártires que próximamente serán beatificados fueron auténticos amigos de Dios, que
prefirieron perder la vida antes que perder esa amistad. Para ellos ser
amigos del Señor era el tesoro más valioso que habían encontrado.
Más que la propia vida. Por eso afrontaron la muerte convencidos
que el martirio no solo no los separaba del amor de Dios, sino que
ocurría precisamente el contrario: por la muerte esa amistad llegaba
a su plenitud. No solo no vivieron la muerte como signo de que Dios
no los amaba, sino que la aceptaron convencidos de que era entonces
cuando esa amistad que habían cultivado a lo largo de toda la vida se
realizaba plenamente.
Eran también sacerdotes, miembros de la Hermandad de Sacerdotes Operarios fundada en nuestra diócesis por el Beato Manuel
Domingo y Sol. Uno de ellos nacido en nuestra diócesis. Se dedicaban a educar a los jóvenes y acompañarlos en su camino hacia el
sacerdocio. Seguramente habían dado muchos consejos y muchas
lecciones a los jóvenes que sentían la llamada del Señor al sacerdocio. Pero en el momento del martirio dieron la lección más importante: se dieron ellos mismos. La muerte se convirtió para ellos en
el acto sacerdotal más importante, porque se hizo realidad plena lo
que habían querido hacer a lo largo de toda su vida. En efecto, quien
siente la llamada al ministerio sacerdotal y responde afirmativamente, quiere entregarse totalmente al Señor. La muerte fue su último
acto sacerdotal. Y no solo cronológicamente hablando, sino el más
importante, el acto que consumaba su sacerdocio llevándolo a su
plenitud. El culto que habían celebrado a lo largo de toda su vida, se
convirtió en un culto existencial, en ofrenda y donación de sí mismos. No les quitaban la vida, sino que ellos la ofrecieron.
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Al mismo tiempo que agradecemos al Señor estos testimonios
de ofrenda sacerdotal, le pedimos que el ejemplo de estos hermanos
nuestros suscite en los jóvenes un espíritu abierto a su llamada, y
que aquellos que la han escuchado sientan el deseo de servirlo con
santidad y justicia y de entregarse totalmente por la salvación de
todos los hombres.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

El don del ministerio sacerdotal
(PALABRAS DE VIDA – 19 septiembre 2021)
El próximo sábado, 25 de septiembre, los diáconos Matteo Bordignon y Santi Martínez serán ordenados presbíteros en la Catedral
de nuestra diócesis. Junto a Christian Pinto, ordenado el pasado
abril, son tres los nuevos sacerdotes que se incorporan al presbiterio
diocesano. Quiero invitaros, en primer lugar, a dar gracias a Dios
por estos nuevos sacerdotes que son un regalo para las comunidades
cristianas que formamos esta porción del Pueblo de Dios que peregrina hacia el Reino en tierras tortosinas.
La posibilidad del sacerdocio no entra en el horizonte vital de
la mayoría de los jóvenes de nuestro mundo, hasta el punto de que
muchos no llegan a entender los motivos que justifican una decisión
como esta. En épocas pasadas la vocación sacerdotal era una opción
social y culturalmente aceptada, e incluso positivamente valorada. A
pesar de que la inmensa mayoría de los sacerdotes viven con generosidad y entrega su vocación, hoy no es un ministerio socialmente valorado. Desde un punto de vista humano, estamos ante una decisión
que implica una ruptura con los parámetros de la cultura dominante.
Por ello hemos de pedir al Señor que les conceda la gracia para vivir
su ministerio con sencillez, humildad, alegría y deseo de servirlo
con santidad a pesar de las dificultades, la indiferencia e incomprensión que puedan llegar a experimentar en algunos momentos de su
vida sacerdotal.
La situación que estamos viviendo puede ser purificadora para la
Iglesia, porque evita motivaciones inauténticas en la opción vocacional: hoy no se puede desear el sacerdocio por poder o prestigio.
Si nos preguntamos por las razones que pueden llevar a un joven
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a ofrecerse al Señor y entregarle totalmente su vida y su persona,
descubriremos que, en el fondo, solo se explica cuando se vive una
amistad con Jesús tan fuerte que le lleva a sentir pasión por su Reino,
a amar a todos con el mismo amor de Cristo, a desear que todos los
hombres y mujeres de nuestro mundo lleguen a conocerlo y a amarlo. El Señor le confió a Pedro la misión de pastorear las ovejas de
su rebaño después de preguntarle tres veces si lo amaba. Os invito a
orar para que sean hombres de oración, para que su amor a Cristo no
vaya de menos a más, sino que sea cada día más fuerte y se alimente
su vida sacerdotal.
Los instrumentos con los que habrán de realizar su misión son
sencillos y aparentemente poco eficaces: la Palabra del Evangelio;
la celebración de los sacramentos por medio de los cuales llega a
todos el amor y la gracia de Dios; la cercanía a las personas, especialmente a los que más sufren; el amor a las comunidades que les
serán confiadas, sin fijarse en primer lugar en sus pobrezas, sino en
la vida evangélica que hay en ellas; y la oración por todos. Solo de
este modo podrán ayudarlas a crecer en la vida cristiana.
Personalmente me interroga siempre un texto de la liturgia de las
horas en la fiesta de los santos pastores de la Iglesia: el buen pastor
es aquel que ama mucho a sus hermanos, el que ora mucho por su
pueblo, el que entrega la vida por sus ovejas. Pidamos al Señor por
los nuevos sacerdotes, para que este sea el ideal de sus vidas.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Jornada mundial del migrante y refugiado
(PALABRAS DE VIDA – 26 septiembre 2021)
Este domingo celebramos la Jornada mundial del migrante y refugiado bajo el lema Hacia un “nosotros” cada vez más grande. Se
trata de tomar conciencia de la situación del mundo ante el desafío
de las migraciones para afrontar con ojos de fe este fenómeno; para
responder con actitudes cristianas a los desafíos que se nos presentan; y para descubrir las oportunidades que las migraciones nos ofrecen de cara al futuro, superando los temores que nos invaden ante un
hecho cada vez más presente en nuestra sociedad.
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En su mensaje, el papa Francisco nos invita a contemplar el fenómeno de las migraciones a la luz del designio de Dios, que “quiso
santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin
conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa” (Vaticano II, Constitución sobre la Iglesia, 9). El Papa, en sintonía con el magisterio de
su encíclica Fratelli tutti y con los gestos que caracterizan su pontificado, nos sitúa ante el horizonte de la fraternidad humana y nos
invita a superar la tentación de quedarnos en un “nosotros” pequeño,
reducido por fronteras o intereses políticos y económicos, que tiende a excluir a los “otros”; y a sustituirlo por un “nosotros” capaz de
abrazar a todo ser humano viviendo como hermanos, compartiendo
la misma dignidad que Él nos da.
Esta perspectiva nos ofrece la clave para superar las actitudes
individualistas, que espontáneamente afloran en nuestro interior
ante los constantes fenómenos migratorios en un mundo plagado
de catástrofes, guerras y consecuencias del cambio climático que
obligan a muchos a salir de su tierra, no solo para encontrar una vida
más digna, sino también, simplemente, para poder vivir. Debemos
aprender que todos estamos interconectados, que compartimos destino y viaje, y que si los seres humanos no estamos unidos pereceremos juntos.
Viendo a la humanidad como una única familia de hermanos es
como aprendemos de verdad lo que significa la catolicidad de la
Iglesia y a hacerla vida: “la catolicidad de la Iglesia, su universalidad (afirma el Papa), es una realidad que pide ser acogida y vivida
en cada época… (el Espíritu Santo) nos hace capaces de abrazar a
todos para crear comunión en la diversidad, armonizando las diferencias sin nunca imponer una uniformidad que despersonaliza”. La
catolicidad vivida nos debe llevar a no convertir las diferencias en
divisiones; a afrontar el diálogo intercultural como oportunidad de
enriquecernos mutuamente; a crecer como Iglesia en la que todo
bautizado, dondequiera que se encuentre, se sienta miembro de pleno derecho de la comunidad eclesial local; a comprometernos para
que nuestras comunidades sean abiertas a todos. Estoy convencido
de que esta actitud acaba enriqueciendo la vida de nuestra diócesis y
de nuestras parroquias.
Siendo más católicos aprenderemos a vivir juntos en armonía y
paz; favoreceremos una cultura del encuentro; superaremos los prejuicios; contribuiremos a que el mundo vaya siendo cada día una
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verdadera familia; y el “nosotros” caracterizado por el egoísmo será
sustituido por un “nosotros” que incluye a todos, haciendo realidad
el “sueño de Dios”: que toda la humanidad seamos una única familia.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Activitats
de l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vidal,
bisbe de Tortosa.
Setembre de 2021
1.-

Col·legi diocesà Sagrada Família: presideix l’Eucaristia que
dona inicia al curs 2021-22.
1-3.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria diocesana.
2.En la cúria, rep alguns membres de la Reial Arxiconfraria de
la Mare de Déu de la Cinta, que realitzen el recorregut de la
tradicional capta.
3.Seminari Diocesà: presideix la reunió del Consell Episcopal.
5.Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix la solemne
Eucaristia en la festa de la Mare de Déu de la Cinta, patrona
de la ciutat.
7-10.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
8.Visita a un capellà hospitalitzat.
Parròquia Santíssima Trinitat, de Sant Carles de la Ràpita:
presideix la solemne Eucaristia en la festa de la Mare de
Déu de la Ràpita.
9-10.- Visita a un capellà hospitalitzat.
11.Parròquia Sant Pere, de les Cases d’Alcanar: presideix
l’Eucaristia parroquial i visita els desperfectes de l’aiguat
de l’1 de setembre.
12.Parròquia Sant Joan, de la Vilella Baixa: presideix
l’Eucaristia en honora la Mare de Déu de la Consolació, que
baixa de Gratallops cada cinc anys per visitar els pobles de
la comarca en pelegrinatge missioner.
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Tortosa, Catedral de Santa Maria: predica l’últim dia de la
novena en honor a la Mare de Déu de la Cinta.
13.Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
15.Despatxa assumptes en la cúria.
Seminari Diocesà: Presideix la reunió d’arxiprestes i
delegats diocesans.
Tortosa, Cambra del Comerç: presideix la presentació de la
campanya “jo com tu”, de Càritas diocesana.
16.Sant Feliu de Llobregat: presideix la reunió de delegats de
missions de les diòcesis amb seu a Catalunya.
17.Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
18.Terol, Seu catedralícia: concelebra en la consagració
episcopal de Mons. José Antonio Satué com a Bisbe de
Terol-Albarrasí
19.Parròquia Santa Maria del Mar, de Benicarló: presideix
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a
un grup de joves.
20-21.- Despatxa assumptes en la cúria
Seminari Diocesà: presideix les jornades de formació del
clergat diocesà.
20.Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia i
administra el sagrament de la Confirmació a tres joves.
21.Parròquia Mare de Déu dels Dolors, de Tortosa: presideix
l’Eucaristia en la jornada mundial de l’Alzheimer.
22-23.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
24.Parròquia Sant Francesc, de Jesús: presideix l’Eucaristia
i administra el sagrament de la Confirmació a un grup de
joves.
25.Catedral de Santa Maria: presideix la celebració de
l’Eucaristia i confereix el sagrament de l’Orde sacerdotal al
diaques Matteo Bordignon i Santi Martínez Alonso.
Catedral de Santa Maria: presideix la Missa d’exèquies de
Mons. Manuel Giner Mercé, Canonge de la SECB i Prelat
d’Honor de SS el Papa.
27.Despatxa assumptes en la cúria.
28-30.- Madrid, seu de la CEE: participa en la reunió de la Comissió
Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola.
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Secretaria General

Nomenaments i cessaments eclesials
El Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, durant el mes de
setembre de 2021, ha signat els següents nomenaments i cessaments
eclesials:
Dia 25 de setembre
1.- Rev. JUAN BAUTISTA ANDRÉS VELLÓN
Nomenat rector de la parròquia
– Santa Maria del Mar, de Benicarló
2.- Rev. GERARD REVERTÉ ESCRIHUELA
Nomenat vicari de les parròquies
– Sant Pere, apòstol, de Benicarló
– Santa Maria del Mar, de Benicarló
Nomenat Delegat Diocesà de Pastoral Juvenil
Cessa com a vicari de Morella i com a rector de les parròquies
següents
– L’Assumpció de Maria, de Portell
– Sant Pere, apòstol, de Cinctorres
– L’Assumpció de Maria, de Forcall
– Sant Bartomeu, apòstol, de Todolella
– Mare de Déu de les Neus, de la Mata
– Ntra. Sra. del Pópulo, de Olocau del Rey
3.- Rev. MATTEO BORDIGNON
Nomenat vicari de Morella i rector de les parròquies següents:
– L’Assumpció de Maria, de Portell
– Sant Pere, apòstol, de Cinctorres
– L’Assumpció de Maria, de Forcall
– Sant Bartomeu, apòstol, de Todolella
– Mare de Déu de les Neus, de la Mata
– Ntra. Sra. del Pópulo, de Olocau del Rey
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4.- Rev. SANTI MARTINEZ ALONSO
Nomenat vicari de les parròquies següents:
– Santíssima Trinitat, de Sant Carles de la Ràpita
– Sant Josep, obrer, de San Carles de la Ràpita
5.- Rev. ANTONIO JURADO GARCÍA
Cessa com a rector de la parròquia
– Santa Maria del Mar, de Benicarló
Francisco García Monforte
Canceller i Secretari General

Crònica diocesana

Presentació de la campanya “Jo con tu”, de Càritas
El dimecres, 15 de setembre, a les 18’30 hores, va tenir lloc a
la Cambra del Comerç de Tortosa, la presentació de la campanya
“Jo com tu” de Càritas Diocesana de Tortosa, en la qual hi foren
convidats col·legis professionals, empresaris, associacions, serveis
socials, simpatitzants de Càritas, etc. “Triar com ens alimentem és
un dret, no un privilegi”.
El Sr. Dídac Rodríguez Alumbreros, nou director de Càritas
Diocesana de Tortosa, després de saludar els assistents, va fer
la presentació de la Campanya. Càritas desenvolupa la seua
acció en trenta-quatre parròquies, amb un total aproximat de
sis-cents membres. Dóna el seu ajut col·laborant en projectes
d’acompanyament, acollida, ajudes escolars… i treballa per garantir
una alimentació adequada. En la Campanya “Jo com tu” queda
palesa l’oportunitat de què les persones que atenen poden comprar
productes frescos, molt necessaris per a la salut i que abans de la
targeta de prepagament “Jo com tu” no els podien adquirir.
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Tot seguit prengué la paraula el Sr. Agustí Adell Gisbert,
Secretari General de Càritas Diocesana de Tortosa i Coordinador
d’assistències bàsiques de Càritas amb seu a Catalunya. Inicià la
seua xerrada passant un vídeo en el que es veu que les persones
amb necessitats bàsiques no poden escollir els aliments que voldrien
menjar. En canvi amb la targeta de copagament es pot comprar al lloc
habitual i a més a més aliments frescos recomanats per a la salut. El
50% de les famílies no porten una alimentació adequada i gràcies a la
targeta poden triar productes frescos i de proximitat. Amb la targeta
“Jo com tu” podem aconseguir diferents objectius: a) Fomentar
l’autonomia. b) Dignificar l’accés als aliments. c) Promoure el
comerç local i de proximitat. d) Evitar el malbaratament i fomentar
la sostenibilitat alimentària. Com ajudarem les persones? Podent
comprar els aliments a l’establiment que vulguin, d’acord amb les
necessitats. Com ho farem? Acompanyant de forma individualitzada
les persones o les famílies i en coordinació amb els Serveis Socials
i altres entitats socials i, amb la complicitat de l’administració, la
ciutadania i el món empresarial i educatiu. Tot seguit es passà un
vídeo del testimoni d’una senyora de Sant Jaume d’Enveja, Mercè
Aloguin. Ens digué que la targeta es pot fer servir per a la família i
la troba molt efectiva perquè ets administrador/a dels diners que hi
queden dipositats.
A continuació ens adreçà la paraula la Sra. Consol Sagrera,
voluntària de Càritas interparroquial de Tortosa. Ens parlà de
l’experiència de les ajudes que cada mes es donen a les famílies, és
a dir, un lot d’aliments que vénen de donacions de la Unió Europea
i de les parròquies. Càritas ajuda cada mes unes mil dues-centes
persones i la “targeta moneder” contribueix a tenir més autonomia.
En principi es va començar l’experiència amb poques famílies i dos
voluntaris es feien càrrec de l’acompanyament individualitzat i els
van explicar el projecte. Tindran a la targeta el mateix valor en diners
del que se’ls donava en aliments. Se’ls demana complir les següents
condicions: a) Guardar els tiquets de compra. b) Comprar alguns
aliments frescos. c) Portar cada mes els tiquets a Càritas i tenir un
canvi d’impressions amb el personal que els acompanya. Aquest nou
projecte es porta a terme des del mes de març de 2021. Una vegada
al mes es reuneixen amb l’equip d’acompanyament i la treballadora
social. El resultat és positiu: a) Les famílies estan contentes perquè
disposen d’uns diners que els permet anar a comprar al Super que
vulguen i amb més privacitat. b) S’estableix una relació important
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entre Càritas i les famílies. c) A les famílies que tenen fills amb
menys de dos anys se’ls dóna un lot infantil. Quan tenen un any
se’ls lliura una quantitat de diners per a fruites i verdures per tal de
preparar-los el seu aliment amb productes naturals. També cada mes
han de portar els tiquets. Aquest projecte és tan positiu, que Càritas
manifesta que els agradaria ampliar-lo. Per tant es constata que la
campanya “Jo com tu” és molt positiva.
Després va intervenir el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent
Vidal, President de Càritas Diocesana de Tortosa. En primer lloc
saludà els regidors, els qui estan implicats en Càritas Diocesana
i tots els participants. Fa seixanta anys que Càritas Diocesana va
començar a funcionar a Tortosa, va seguir Benicarló i ara s’ha
anat ampliant i actualment són trenta-quatre els llocs on Càritas
desenvolupa la seua activitat. Cal tenir present que moltes coses que
abans no es consideraven signes de pobresa, avui ho són, i Càritas ha
anat obrint-se a noves fórmules de pobresa, canviant la seua forma
d’actuar i adaptant-se als nous temps. En l’Església sempre ens
hem de preguntar si allò que fem és el què hem de fer. Però és molt
important revisar com ho fem. Sempre hem d’actuar respectant la
dignitat de les persones i evitar signes que puguen ser humiliants.
Càritas s’ha d’obrir a les noves formes de pobresa, però és bo que
mirem com ajudem les persones de manera que sigue valorada i
respectada la seua dignitat. L’any 2020 es va notar una disminució
dels aliments que es donaven, però en canvi un augment d’ajuts en
diners. Amb els donatius que Càritas rep ha d’adaptar-se a noves
formes de pobresa, canviant la seua metodologia, posant-se al dia
respecte les noves tecnologies. A les famílies que reben ajuts, se’ls ha
d’ajudar a discernir què és el que necessiten prioritàriament. Càritas
Diocesana ha de coordinar-se amb les Càritas amb seu a Catalunya.
Us animo a que de la mateixa manera que la nostra vida quotidiana
està canviant, Càritas s’incorpori en aquest món que estem vivint.
També us animo a que tots siguem solidaris. Tan de bo els donatius
d’aliments en espècies vagin baixant i els donatius de diners vagin
pujant. Moltes felicitats per la tasca que porteu.
Finalment va intervenir el Sr. Dídac Rodríguez i Alumbreros
agraint al Sr. Bisbe, a Agustí Adell i a Consol Sagrera, que cadascú
des del seu camp de treball ha aportat el seu granet de sorra. Moltes
gràcies a tots i bona nit. Maria Joana Querol Beltrán
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Tortosa celebra la Novena
en Honor a la Mare de Déu de la Cinta
El primer diumenge de setembre, els tortosins i tortosines
celebrem la festa en honor a la nostra patrona la Mare de Déu de
la Cinta. Aquest dia a Tortosa és festa gran. Aquest any, igual que
l’any passat, la celebració fou diferent d’altres anys a causa de la
pandèmia. A les 12 h. la Missa Estacional presidida pel Sr, Bisbe,
Mons. Enrique Benavent Vidal i concelebrada pel Capítol de
Canonges. Tot seguit la processó només per l’interior de la catedral.
Una altra celebració és la Novena en honor a la Mare de Déu. Tota la
setmana del 6 al 12 de setembre es celebrà a les 18’45 h. l’Eucaristia
i a continuació el rés del Rosari i la Novena.
– Primer dia de la Novena, dissabte 4 i segon dia, diumenge
5. Es celebrà la Santa Missa i el rés del Rosari. Tot seguit
el Prior de la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la
Cinta, M.I. Josep Ma Membrado, inicià la Novena, amb la
lectura de l’Evangeli, l’oració general, l’oració preparatòria
comunes del Novenari i la pròpia de cada dia. Tant el 1r dia
com el 2n no va haver-hi predicació. Tots els dies s’acabà
la Novena amb la pregària final i l’himne de la Mare de
Déu de la Cinta, mentre el Prior mostrava la Relíquia als
fidels per venerar-la des dels seus propis seients a casa de la
pandèmia.
– Tercer dia, dilluns 6. Aquest dia celebrà l’Eucaristia Mons.
Javier Vilanova Pellisa, sacerdot de la nostra diòcesi,
fins que el dia 1 d’octubre de 2020 es va fer públic el
seu nomenament de Bisbe Auxiliar de l’arxidiòcesi de
Barcelona.
–

Quart dia, dimarts 7 i cinquè dia, dimecres 8. Va predicar els
dos dies Dn. José Miguel Martínez Herranz, Delegat per a
Espanya del Director General de la Germandat de Sacerdots
Operaris Diocesans y Administrador General.

–

Sisè dia, dijous 9 i setè dia, divendres 10. Dn. Carlos
Comendador Arquero, Secretari General de la Germandat
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de Sacerdots Operaris Diocesans i Postulador General, va
predicar el 6è i 7è dies de la Novena.
–

Vuitè dia, dissabte 11. Aquest dia predicà l’Il·lm. José Luís
Arín Roig, Vicari General de la diòcesi, Degà del Capítol de
la S.E.C.B. i Rector de la parròquia de la Mare de Déu dels
Dolors.

–

Novè dia, diumenge 12. L’últim dia de la Novena, el Prior
de l’Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta i de la Cort
d’Honor, M I. Josep Maria Membrado, celebrà a les 11 h. a
l’Altar Major de la Catedral la missa en commemoració de
l’octava de la festa de la nostra Patrona. La predicació fou
a càrrec del Sr. Bisbe, Excm. i Rvdm. Enrique Benavent
Vidal.

Al final, mentre cantàvem l’himne a la Mare de Déu de la Cinta,
vam venerar la Relíquia amb una inclinació i tot seguit
el Sr. Bisbe, el Prior i membres de l’Arxiconfraria i de la
Cort d’Honor, van traslladar en processó la Relíquia al lloc
reservat de la sagristia. “Sigue el Sagrat Cíngol la cadena
d’or…que al cor de la Verge lligue els nostres cors”. Maria
Joana Querol Beltrán

Ordenació presbiteral
dels diaques Matteo Bordignon i Santi Martínez
El 25 de setembre el Sr. Bisbe ordenà preveres els diaques Matteo
Bordignon i Santi Martínez Alonso. Van concelebrar el Capítol
Catedral, un bon nombre de sacerdots del presbiteri diocesà i alguns
de l’Arxidiòcesi de Barcelona. Van participar de la celebració tres
diaques permanents de la diòcesi i un grup de seminaristes del
Seminari Interdiocesà de Barcelona, entre ells Alberto i Isael, de la
nostra diòcesi. Els fidels omplien la nau central de la Catedral. La
part musical fou a càrrec de Mn. Víctor Cardona a l’orgue i Joan
Redó dirigí els cants.
Arribat el moment de la presentació dels candidats, el Sr. Vicari
General digué: Que s’acostin els qui han de ser ordenats preveres,
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Matteo Bordignon i Santi Martínez. Sóc aquí, respongueren. Sr.
Bisbe, la santa mare Església demana que aquests fills siguen
ordenats preveres. Sabeu si en són dignes? Sí. Escollim a aquests
germans nostres per a l’orde del presbiterat. Donem gràcies a Déu.
Després de l’homilia es celebrà el ritus de l’ordenació presbiteral.
El Sr. Bisbe imposà les mans sobre el cap de Matteo i Santi i a
continuació el Sr. Vicari General i tots els sacerdots concelebrants.
Tot seguit de la pregària consecratòria els hi van ser imposades les
vestidures sacerdotals. Després la unció de les mans amb el crisma.
Els pares dels preveres recent ordenats van portar les ofrenes del pa
i del vi al Sr. Bisbe, les quals foren lliurades als nous preveres: “Rep
l’ofrena del poble sant per presentar-la a Déu. Pensa sempre el que
faràs… i conforma la teua vida al misteri de la creu del Senyor.
A continuació els donà la pau i després els preveres concelebrants.
Esclatà un fort aplaudiment fruit de l’alegria de tenir dos nous
preveres a la nostra diòcesi.
El Sr. Bisbe, abans de la benedicció final, adreçà unes paraules
als joves: … si algú sent que el Senyor el crida per servir l’Església,
que no pense que és a l’altre. Cadascú s’ha de preguntar: no seré
jo? Si és així, contesteu-li. La nostra diòcesi té mar, riu i muntanyes.
Santi exercirà el seu ministeri al costat de la mar. Matteo en la
muntanya i Cristian al costat del riu.
Finalment el Sr. Bisbe ens donà la benedicció i ens vam acomiadar
de la Mare de Déu amb el cant Salve Regina. Maria Joana Querol
Beltrán
Recull de notícies
publicades al setmanari “Vida diocesana”
Setembre de 2021
Peregrinació a Lourdes.
La Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de la Cava va peregrinar
el 2, 3 i 4 de juliol al Santuari de Lourdes. Un total de quaranta cinc
persones.
El dia 2 vam poder participar en el Rosari de la nit. El dia 3 a les
7’30h Eucaristia a la Gruta. Havent esmorzat, amb una mica de pluja
realitzàrem el Via Creu pel calvari, contemplant la passió del Senyor
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amb les imatges precioses que el composen. A la tarda tinguérem
el ritus de l’aigua que substitueix en aquest temps de Pandèmia
les piscines i, una vegada més, el Rosari de la nit i ens vam poder
acomiadar de la Mare de Déu a la Gruta. El diumenge, cap a Taüll
per celebrar l’Eucaristia a la Parròquia de Santa Maria, on vam donar
gràcies a Déu pels disset anys de ministeri sacerdotal de Mn. Joan,
el nostre rector, que complia aquest diumenge l’aniversari. Després
visitàrem l’Església de Sant Climent i, a la tarda, la cap a casa.
Un cap de setmana intens amb el cor renovat després de dipositar
davant Maria les nostres intencions, pregàries, accions de gràcies,
cadascú el que portava en el seu interior. Mn. Joan Guerola
Assemblea General de Socis
del Patronat Escolar Obrer
de la Sagrada Família.
El 7 de juliol es celebrà l’Assemblea General Ordinària de Socis
del Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família. El president
presentà les pubilles 2021. La pubilla és Clara Caballé Cases, i les
pubilletes Judit Pérez Fernández i Laia Mora Segura. Altres punts
de l’ordre del dia: memòria d’activitats del curs 2020-2021; estat de
comptes; informacions de la Casa del Port; i renovació de càrrecs.
El Patronat ha estat sempre per a Tortosa una entitat emblemàtica.
Són moltes les generacions de joves i no tan joves que han passat
amb el desig d’un compromís cristià, rebent formació humana
i espiritual: Grups de Revisió de Vida, del Moviment de Joves
Cristians, d’estudiants a Barcelona, d’estudi i reflexió sobre la
Doctrina Social de l’Església, Grup Escènic Patronat, etc.
No vull finalitzar sense agrair a Mn. Pepe Insa tot el temps que va
esmerçar, des l’any 1977 al 1998, essent Consiliari. Quants joves es
reunien per formar-se i fer pregària! Tan de bo segueixi molts anys
ajudant la nostra joventut. Moltes gràcies a la Junta pel vostre esforç
programant i portant a terme diferents activitats al llarg del curs.
Maria Joana Querol Beltrán
Moment de gràcia
d’una vida sacerdotal alterada.
La capella del Sagrari de la parròquia Sant Crist de la Catedral ha
estat el marc d’una nova tanda d’Exercicis Espirituals per al Clergat.
El Director ha estat el mateix Sr. Bisbe que, de manera magistral, ens
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ha anat guiant amb la tutoria de sant Ignasi de Loiola en el seu “Llibre
dels Exercicis Espirituals”, sempre indicant la referència ignasiana
corresponent i apuntant una selecció de textos bíblics. Després
l’Exposició del Santíssim, presidida cada dia per un de nosaltres,
encetava el temps de pregària personal fins la segona meditació. Al
final del matí la pregària de l’Àngelus servia de cloenda.
El primer dia Mons. Benavent ens convidà a veure i viure aquest
temps de vida sacerdotal alterada per la Covid com un veritable
kairós o moment de gràcia per centrar-nos del tot en Déu i en la seva
Paraula. Mn. José-Luis Arín Roig
La Delegació de Missions
celebra la darrera reunió del curs.
–
–

–
–

–
–

L’1 de juliol es reuní, via telemàtica, la Delegació Diocesana
de Missions presidida pel seu delegat. Els punts de l’Ordre
del Dia:
Revisió del curs 2020-21. A les parròquies es van dur a
terme les celebracions de tots els anys: DOMUND, Santa
Infància, Dia de pregària per les vocacions, etc. El Delegat
comentà la part econòmica.
Comerç Just. El balanç econòmic dona un dèficit de 433€,
perquè no s’han pogut fer vendes a les parròquies degut a la
pandèmia.
Relació missioners/eres amb la delegació de Missions. La
missionera Ester Ciurana va enviar des de Veneçuela un
missatge d’audio. La Hna. Isabel Morelló, un escrit sobre
la situació de Brasil al llarg de la pandèmia. La Hna Maria
Àngels Comelles està recuperant-se d’una intervenció
quirúrgica. El jove laic Mike Safont va marxar a l’Equador
per a tres anys, però a causa de la pandèmia va retornar
abans del termini fixat.
Projecte Ayacucho. Mitjançant “Missió Amèrica” es seguirà
col·laborant en el Menjador que amb tant d’esforç va tirar
endavant mossèn Javier Obón.
Servei Conjunt d’Animació Missionera (SCAM). L’acció
missionera i evangelitzadora és una de les prioritats de
l’Església. Es podria celebrar la campanya a la primavera,
si la situació de la pandèmia ens ho permet. Els missioners
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–

–

de l’SCAM valoren la nostra diòcesi com una de les
millors en animació missionera. Calendari curs 2021-2022.
Programació del curs pastoral per a l’Agenda Diocesana.
Sínode dels Bisbes: “Per una Església sinodal: comunió,
participació i missió”. Hi participaran totes les diòcesis.
A cadascuna hi haurà una petita comissió per preparar
aquest esdeveniment eclesial, molt important per al futur de
l’Església.
Missió Amèrica. Demanen si la nostra delegació vol
participar-hi fent-se sòcia. Delegació Diocesana de Missions

Peregrinación Camino Neocatecumenal
de Tarragona y Tortosa.
A fin de ayudar a los jóvenes del Camino Neocatecumenal de las
Diócesis de nuestra zona, y con las dificultades que marca el Covid,
hemos realizado una mini peregrinación con cerca de 100 jóvenes de
nuestra zona y de parroquias de Barcelona.
Escogimos el Monasterio mercedario de Santa María del Olivar
en Estercuel, Teruel.
Comenzamos con el Sacramento de la Penitencia. Rezo de
Laudes, subida al Moncoscol. Catequesis sobre la Ideología de
Género y Sexualidad, Eucaristía, catequesis sobre la vida de San
Pedro Nolasco y en el contexto de las Laudes del domingo, una
llamada vocacional a la que respondieron como confirmación 2
seminaristas del Redemptoris Mater de Vitoria y una muchacha que
en unos días ingresará en las Hermanitas del Cordero.
Los jóvenes, y también los catequistas nos vimos gratamente
sorprendidos con la sesión de Starlight con la que el Prior del
Monasterio nos introdujo en la maravilla de las constelaciones,
estrellas y planetas que nos hacen presente la grandeza de la Creación
y el amor de Dios.
Nos despedimos con el deseo de que el próximo año podamos
realizar la peregrinación pendiente: “Al encuentro de Maria en los
Alpes”.
Como siempre, seguiremos dándoos noticias en la esperanza
de que el Señor abra las parroquias de la Diócesis al anuncio del
Kerigma a través de esta Iniciación Cristiana que es el Camino
Neocatecumenal. Jordi Ubach y Equipo Camino Neocatecumenal
Diócesis de Tarragona y Tortosa
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Sant Jordi d’Alfama.
El Domingo 25 de julio, coincidiendo con la festividad del
Apóstol Santiago, tuvimos el honor de recibir la visita del Sr Obispo
acompañado por nuestro Sacerdote, Ivan, en nuestra pequeña y
preciosa iglesia de Sant Jordi D’Alfama, urbanización de Ametlla
de Mar. Nuestra comunidad lo recibió con alegría ofreciendo una
Misa acompañada de guitarra y canciones, que la hizo emotiva.
Nos fuimos contentos de haber podido estar presentes y conocerlo.
Blanca Ivanow
Visita a Calafat.
A l’estiu la vida de la comunitat parroquial de L’Ametlla de Mar
viu un canvi important de ritme i prenen vida les capelles de les
urbanitzacions de Calafat i Sant Jordi d’Alfama, on hi estiuegen
força famílies que aprofiten el temps de vacances per mantenir-se en
forma espiritualment, podent participar de l’eucaristia i la confessió.
Aquest any el senyor Bisbe les ha visitat, en l’anterior nota fèiem
referència a la visita a Sant Jordi, i el passat 31 de juliol era el torn
de Calafat.
Tot i la pluja un bon grupet de feligresos es reuniren per celebrar
l’eucaristia i poder compartir unes impressions en acabar la missa;
el Sr. Bisbe s’oferí per escoltar i dialogar amb tots els qui es van
apropar. Es respirava un ambient d’alegria i joia durant la celebració
amb els cants de Beatriz Martínez que ens ajuda a viure el do de
l’Esperit Sant enmig uns dies de vacances. Pere Candeler
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Conferència Episcopal
Espanyola
Nota y rueda de prensa final
de la Comisión Permanente.
28 y 29 de septiembre
El secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello, informa
hoy, jueves 30 de octubre, en rueda de prensa de los trabajos de la
Comisión Permanente que se ha reunido en Madrid los días 28 y 29
de septiembre.
Solidaridad en el dolor
con los habitantes de La Palma. Nota
Los Obispos reunidos en la Comisión Permanente de la CEE
queremos expresar nuestra cercanía a los habitantes de La Palma
y a todos los canarios. De manera especial, manifestamos nuestra
solidaridad en el dolor con las numerosas personas que han perdido
techo, tierra y trabajo.
Deseamos también instar y apoyar todas las iniciativas de las autoridades locales, autonómicas y estatales en orden a la reconstrucción de todo lo que está siendo destruido por la erupción volcánica.
La Iglesia española, unida más que nunca a la diócesis nivariense, está ya ofreciendo a través de Cáritas ayuda personal y material y
quiere manifestar su compromiso de seguir haciéndolo en los próximos meses.
Muchas familias han perdido gran parte de bienes que les vinculaban a su historia personal y local, viven en una angustiosa incertidumbre sobre su futuro y pisan “tierras movedizas” en el presente.
La comunidad cristiana puede y quiere ofrecer el vínculo de la fe
compartida, la esperanza que alienta a recomenzar y caminar de nuevo y la ayuda fraterna para sostener, consolar y acompañar en este
momento dramático para tantos palmeros. Pedimos a la Virgen de
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las Nieves y al arcángel San Miguel, patrono de La Palma que protejan e intercedan por todos los habitantes de esta querida isla canaria.
Información sobre el proceso sinodal
Uno de los temas que se han tratado en la reunión de la Permanente ha sido la puesta en marcha en la Iglesia en España del proceso sinodal que concluirá con la próxima Asamblea del Sínodo de
los Obispos y que tiene como tema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. Esta Asamblea sinodal tendrá lugar
en Roma en octubre de 2023, pero el papa Francisco ha propuesto
trabajar hasta esa fecha con dos fases previas: una en las diócesis y
otra a nivel continental.
La Fase diocesana dará comienzo en cada diócesis el fin de semana del 16 y 17 de octubre de 2021, una semana después de la
apertura en Roma de este camino sinodal, a cargo del Santo Padre.
La Conferencia Episcopal Española servirá a este proceso en las
diócesis con la creación de un equipo sinodal, que el pasado 16 de
septiembre mantuvo ya su primer encuentro. El arzobispo emérito
de Zaragoza, Mons. Vicente Jiménez Zamora, ha recibido el encargo
de coordinar los trabajos de este equipo que apoyará a las diócesis
españolas en esta primera fase.
Mons. Jiménez Zamora ha trasladado a la Permanente la importancia de llegar con este proceso a escuchar a todos los que forman
la Iglesia, en cualquier lugar y condición que se encuentren. Asimismo, ha constatado el empuje que está teniendo lugar en las diócesis,
el deseo de implicarse y de hacer llegar el Sínodo a cada parroquia,
a cada comunidad en este tiempo previsto por el papa Francisco para
dar voz y escuchar a todo el Pueblo de Dios.
Reunión de las Oficinas de protección de menores
y prevención de abusos
El secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello, ha informado de la primera reunión de las Oficinas diocesanas o provinciales de protección de menores y prevención de abusos, que se celebró
en Madrid el pasado 15 de septiembre. Este encuentro, de carácter
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técnico, ha tenido lugar tras la creación, en la Plenaria de abril, de un
servicio de asesoramiento en la CEE para estas oficinas.
La reunión se celebró en un ambiente eclesial profundo, de comunión, participación y misión. Se vislumbró la necesidad cada vez
más amplia de acoger a todo tipo de personas que solicitan ayuda
por abusos que han tenido lugar en otros ámbitos.
La Comisión Permanente ha estudiado la formación de un equipo
de personas en la Conferencia que pueda ayudar y prestar los servicios que se demanden por parte de las oficinas diocesanas.
Celebración del Encuentro Mundial de las Familias,
en el marco del año de la familia
Mons. Carlos Escribano ha informado sobre el desarrollo del año
“Familia Amoris Laetitia”, convocado por el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida a iniciativa del papa Francisco.
Este año que la Iglesia decida de manera especial a las familias se
abrió el pasado 19 de marzo y se cerrará en Roma con el Encuentro
Mundial de las Familias (22-26 de junio de 2022) que se centrará
en el tema, “El amor familiar: vocación y camino de santidad”. A la
vista de las dificultades para llegar a Roma y poder participar en este
encuentro, se ha acogido la invitación de la Santa Sede para celebrar
este Encuentro también en cada diócesis y con la posibilidad de organizar un Encuentro de ámbito nacional.
La CEE se suma a esta celebración y ha programado una semana
del matrimonio que tendrá lugar a mediados de febrero de 2022.
Además, la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de
la vida edita cada mes unos materiales para vivir esta propuesta del
papa Francisco en Familia.
Por otra parte, Mons. Escribano ha presentado también un borrador del documento “Orientaciones para la pastoral de las personas
mayores en el contexto actual”. Tras su estudio por la Comisión Permanente, el texto pasará a la Plenaria de noviembre.
En la redacción de este documento, según se acordó en la Plenaria de abril, trabaja un equipo coordinado por la Subcomisión
Episcopal para la Familia y Defensa de la vida. Forman parte, la
Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social; el departamento de Pastoral de la salud; CONFER; Fundación LARES; y el
movimiento Vida Ascendente.
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Puesta en marcha de la Oficina de proyectos y estudios
El obispo de Ávila, Mons. José María Gil Tamayo, ha presentado un proyecto para la puesta en marcha de un Comité de Estudios
y Proyectos de la CEE. La creación de este Comité es una de las
actividades previstas en el plan de acción de las orientaciones pastorales “Fieles al envío misionero”, presentado recientemente, que se
aprobó en la Plenaria de abril de 2021. La propuesta presentada, tras
ser enriquecida en el diálogo de la Permanente, se presentará en la
Plenaria de noviembre.
Otras informaciones
Los obispos españoles peregrinarán a Santiago de Compostela el
próximo 19 de noviembre, último día de la Asamblea Plenaria, con
motivo del Año Jubilar Compostelano.
También han conocido los miembros de la Permanente los preparativos de la Visita Ad Limina Apostolorum del episcopado español.
En esta ocasión se hará en cuatro grupos, entre diciembre de 2021 y
enero de 2022, distribuidos por provincias eclesiásticas.
Además, la Comisión Permanente ha revisado, antes de su paso a
la Plenaria, las modificaciones de los reglamentos de la Conferencia
Episcopal Española.
En el capítulo económico, se ha dado el visto bueno, también
para su aprobación en la Plenaria, a la propuesta de constitución y
distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 2022 y a
los presupuestos para el año 2022 de la Conferencia Episcopal Española y de los organismos que de ella dependen.
La Comisión Permanente ha aprobado el temario de la próxima Asamblea Plenaria que tendrá lugar del 15 al 19 de noviembre.
También han dialogado sobre diversos asuntos de seguimiento y han
recibido información sobre el estado actual de Ábside (TRECE y
COPE).
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Noticiari i comunicats
El próximo sínodo de los obispos,
convocado para el 2023, comenzará en las diócesis
El próximo mes de octubre comenzará un camino sinodal de
tres años de duración que se articulará en tres fases –la diocesana,
la continental y la universal–. Este trabajo, –una propuesta inédita
hasta ahora– conducirá a la celebración de la XVI Asamblea General
Ordinaria del sínodo de los obispos, en octubre de 2023, con el tema
«Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión». Según
la Oficina de Prensa de la Santa Sede, «no se trata sólo de un evento,
sino de un proceso que involucra en sinergia en todo el Pueblo de
Dios, en el Colegio episcopal y al obispo de Roma, cada uno según
su propia función».
Este nuevo itinerario sinodal, aprobado por el papa Francisco, se
inaugurará en el Vaticano los días 9 y 10 de octubre mientras que,
en las diócesis, la apertura del Sínodo, presidido por el respectivo
obispo, tendrá lugar el domingo día 17 de octubre.
La fase diocesana (octubre 2021-abril 2022)
La fase diocesana comenzará en octubre de este año hasta abril de
2022. «El objetivo de esta fase es la consulta del Pueblo de Dios con
el fin de que el proceso sinodal se realice en la escuela de la totalidad
de los bautizados». «La Secretaría General del Sínodo enviará un
Documento preparatorio, acompañado por un cuestionario y un
Vademecum con propuestas para hacer la consulta en cada diócesis.
También se enviará este Documento los dicasterios de la Curia
romana, a las Uniones de Superiores y Superioras y otras uniones,
a las Federaciones para la vida consagrada, a los Movimientos
internacionales de laicos, a las Universidades y Facultades de
Teología, explica la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un
comunicado.
Cada obispo deberá nombrar, antes de la apertura del Sínodo, a
un responsable –o equipo– diocesano para la consulta sinodal, que
será el contacto con la Conferencia episcopal. Una vez se clausure
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la fase diocesana, cada diócesis deberá enviar sus contribuciones a
la propia Conferencia Episcopal.
Documento preparatorio
El documento preparatorio se ofrece como servicio al camino
sinodal, en particular como instrumento para favorecer la primera
fase de escucha y consultación del Pueblo de Dios en las Iglesias
particulares con la esperanza de contribuir a poner en movimiento las
ideas, las energías y la creatividad de todos aquellos que participarán
en el itinerario y facilitar la coparticipación de los frutos de sus
compromisos.
Con este objetivo:
Ofrece algunas indicaciones bíblicas que podrán alimentar.
1. Comienza trazando algunas características sobresalientes
del contexto contemporáneo;
2. Ilustra sintéticamente las referencias teológicas fundamentales para una correcta comprensión y actuación de la
sinodalidad;
3. Ofrece algunas indicaciones bíblicas que podrán alimentar
la meditación y la reflexión orante a lo largo del camino;
4. Ilustra algunas perspectivas a partir de las cuales releer las
experiencias de sinodalidad vividas;
5. Expone algunas pistas para articular este trabajo de relectura
en la oración y en la coparticipación. Para acompañar
concretamente la organización de los trabajos se propone
un Vademecum metodológico, adjunto al presente
Documento Preparatorio y disponible en el correspondiente
sito3. El sito ofrece algunos recursos para profundizar
el tema de la sinodalidad, como apoyo a este Documento
Preparatorio; entre ellos indicamos dos, varias veces citados
a continuación: el Discurso para la Conmemoración del
50° aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos,
pronunciado por el Papa Francisco el 17 de octubre del
2015, y el documento La sinodalidad en la vida y en la
misión de la Iglesia, elaborado por la Comisión Teológica
Internacional y publicado en el 2018.
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Diversas articulaciones de la sinodalidad.
Para ayudar a hacer emerger las experiencias y para contribuir
de manera más enriquecedora a la consulta, indicamos aquí
a continuación diez núcleos temáticos que articulan diversos
aspectos de la “sinodalidad vivida”. Deberán ser adaptados a los
diversos contextos locales y en cada caso integrados, explicitados,
simplificados y profundizados, prestando particular atención
a quienes tienen más dificultad en participar y responder: el
Vademecum que acompaña este Documento Preparatorio ofrece al
respecto instrumentos, caminos y sugerencias para que los diversos
núcleos de preguntas inspiren concretamente momentos de oración,
formación, reflexión e intercambio.
I.- LOS COMPAÑEROS DE VIAJE
En la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino uno
al lado del otro. En la propia Iglesia local, ¿quiénes son los que
“caminan juntos”? Cuando decimos “nuestra Iglesia”, ¿quiénes
forman parte de ella? ¿quién nos pide caminar juntos? ¿Quiénes
son los compañeros de viaje, considerando también los que están
fuera del perímetro eclesial? ¿Qué personas o grupos son dejados
al margen, expresamente o de hecho?
II.- ESCUCHAR
La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un
corazón abiertos, sin prejuicios. ¿Hacia quiénes se encuentra
“en deuda de escucha” nuestra Iglesia particular? ¿Cómo
son escuchados los laicos, en particular los jóvenes y las
mujeres? ¿Cómo integramos las aportaciones de consagradas y
consagrados? ¿Qué espacio tiene la voz de las minorías, de los
descartados y de los excluidos? ¿Logramos identificar prejuicios
y estereotipos que obstaculizan nuestra escucha? ¿Cómo
escuchamos el contexto social y cultural en que vivimos?
III.- TOMAR LA PALABRA
Todos están invitados a hablar con valentía y parresia, es decir
integrando libertad, verdad y caridad. ¿Cómo promovemos
dentro de la comunidad y de sus organismos un estilo de
comunicación libre y auténtica, sin dobleces y oportunismos?
¿Y ante la sociedad de la cual formamos parte? ¿Cuándo y

cómo logramos decir lo que realmente tenemos en el corazón?
¿Cómo funciona la relación con el sistema de los medios de
comunicación (no sólo los medios católicos)? ¿Quién habla en
nombre de la comunidad cristiana y cómo es elegido?
IV.- CELEBRAR
“Caminar juntos” sólo es posible sobre la base de la escucha
comunitaria de la Palabra y de la celebración de la Eucaristía.
¿Cómo inspiran y orientan efectivamente nuestro “caminar
juntos” la oración y la celebración litúrgica? ¿Cómo inspiran las
decisiones más importantes? ¿Cómo promovemos la participación
activa de todos los fieles en la liturgia y en el ejercicio de la
función de santificación? ¿Qué espacio se da al ejercicio de los
ministerios del lectorado y del acolitado?
V.- CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN
La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la
que todos sus miembros están llamados a participar. Dado que
todos somos discípulos misioneros, ¿en qué modo se convoca
a cada bautizado para ser protagonista de la misión? ¿Cómo
sostiene la comunidad a sus propios miembros empeñados en un
servicio en la sociedad (en el compromiso social y político, en
la investigación científica y en la enseñanza, en la promoción de
la justicia social, en la tutela de los derechos humanos y en el
cuidado de la Casa común, etc.)? ¿Cómo los ayuda a vivir estos
empeños desde una perspectiva misionera? ¿Cómo se realiza el
discernimiento sobre las opciones que se refieren a la misión y a
quién participa en ella? ¿Cómo se han integrado y adaptado las
diversas tradiciones en materia de estilo sinodal, que constituyen
el patrimonio de muchas Iglesias, en particular las orientales,
en vista de un eficaz testimonio cristiano? ¿Cómo funciona la
colaboración en los territorios donde están presentes diferentes
Iglesias sui iuris diversas?
VI.- DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD
El diálogo es un camino de perseverancia, que comprende
también silencios y sufrimientos, pero que es capaz de recoger
la experiencia de las personas y de los pueblos. ¿Cuáles son los
lugares y las modalidades de diálogo dentro de nuestra Iglesia
particular? ¿Cómo se afrontan las divergencias de visiones, los
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conflictos y las dificultades? ¿Cómo promovemos la colaboración
con las diócesis vecinas, con y entre las comunidades religiosas
presentes en el territorio, con y entre las asociaciones y
movimientos laicales, etc.? ¿Qué experiencias de diálogo y de
tarea compartida llevamos adelante con los creyentes de otras
religiones y con los que no creen? ¿Cómo dialoga la Iglesia y
cómo aprende de otras instancias de la sociedad: el mundo de la
política, de la economía, de la cultura, de la sociedad civil, de los
pobres?
VII.- CON LAS OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS
El diálogo entre los cristianos de diversas confesiones, unidos
por un solo Bautismo, tiene un puesto particular en el camino
sinodal. ¿Qué relaciones mantenemos con los hermanos y las
hermanas de las otras confesiones cristianas? ¿A qué ámbitos se
refieren? ¿Qué frutos hemos obtenido de este “caminar juntos”?
¿Cuáles son las dificultades?
VIII.- AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN
Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y
corresponsable.¿Cómo se identifican los objetivos que deben
alcanzarse, el camino para lograrlos y los pasos que hay que
dar? ¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestra Iglesia
particular? ¿Cuáles son las modalidades de trabajo en equipo
y de corresponsabilidad? ¿Cómo se promueven los ministerios
laicales y la asunción de responsabilidad por parte de los fieles?
¿Cómo funcionan los organismos de sinodalidad a nivel de la
Iglesia particular? ¿Son una experiencia fecunda?
IX.- DISCERNIR Y DECIDIR
En un estilo sinodal se decide por discernimiento, sobre la base
de un consenso que nace de la común obediencia al Espíritu.
¿Con qué procedimientos y con qué métodos discernimos
juntos y tomamos decisiones? ¿Cómo se pueden mejorar?
¿Cómo promovemos la participación en las decisiones dentro
de comunidades jerárquicamente estructuradas? ¿Cómo
articulamos la fase de la consulta con la fase deliberativa, el
proceso de decisión (decision-making) con el momento de la
toma de decisiones (decision-taking)? ¿En qué modo y con qué
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instrumentos promovemos la transparencia y la responsabilidad
(accountability)?
X.- FORMARSE EN LA SINODALIDAD
La espiritualidad del caminar juntos está destinada a ser un
principio educativo para la formación de la persona humana y del
cristiano, de las familias y de las comunidades. ¿Cómo formamos
a las personas, en particular aquellas que tienen funciones de
responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, para hacerlas
más capaces de “caminar juntos”, escucharse recíprocamente y
dialogar? ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y
para el ejercicio de la autoridad? ¿Qué instrumentos nos ayudan
a leer las dinámicas de la cultura en la cual estamos inmersos y el
impacto que ellas tienen sobre nuestro estilo de Iglesia?
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Necrològica
Monsenyor Manuel Giner Mercé, pvre.
24/09/2021
Fill de Ramón Giner Borrás i de Carmen Mercé Quixal,
matrimoni estretament vinculat a la Parròquia, neix a Càlig el 29
de setembre de 1933. Abans de complir 3 anys, en la persecució
religiosa de 1936, el seu pare Ramón és detingut el 13 de setembre i
tancat a la presó instal·lada al Convent de les Monges Trinitàries on
li trenquen una cama; d’allí el porten a la coneguda com “carretera
de la mort” de Càlig a Vinaròs (actual CV-138) on és mort amb dos
fidels més de Càlig.
Ben jovenet Manuel Giner ingressa al Seminari de Tortosa
on cursa els Estudis Eclesiàstics, fins que el 1955 és enviat com
a “pensionat” a la Universitat Pontifícia de Salamanca on obté la
Llicenciatura en Dret Canònic. Rep l’Ordenació Sacerdotal al
Seminari de mans del bisbe D.Manuel Moll i Salord el 24 de juny
1956 amb tretze companys més.
El seu Ministeri presbiteral és llarg i extens: en el camp de
l’Educació dels joves, és Prefecte del Seminari (1957-58) i del
Col·legi diocesà “Immaculada” (1958-62) on és també Administrador
(1962-67), igual com del col·legi “Sant Lluís” (1962-67). Al Col·legi
diocesà “Immaculada” n’és el seu Director (1967-70),
En el camp de la Docència, és Professor del Seminari Menor
(1958-62) i del Col·legi “Immaculada” (1958-62); al Seminari Major
ho és de Dret Canònic i Teologia Moral (1970-72). També és molts
anys professor de Dret Canònic al Centre de la U.N.E.D. a Tortosa.
En l’atenció a la Vida Consagrada és Capellà del Monestir de
les Carmelites Descalces, de Jesús (1962-1966) del Noviciat de les
Religioses de Ntra. Sra. de la Consolació (1966-67) i de la Casa
Mare de les Teresianes des de 1967 fins al final de la seva vida.
El seu servei diocesà més ample l’exerceix en l’administració de
la justícia eclesiàstica com a Jutge Provisor i Vicari Judicial des de
24/07/1970 fins el 08/07/2003.
També és durant molts anys (2002-2019) Delegat Episcopal per
a les Causes dels Sants.
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En el govern de la Diòcesi és Vicari General Substitut (19992006).
Entra a formar part del Capítol Catedral com a Canonge Doctoral
per oposicions el 02/06/1965, essent el seu Degà President del
15/02/2002 al 27/04/2007.
En el govern general de la Diòcesi és Vicari General Substitut del
28/11/1999 al 28/11/2006
El 21/05/2007 el Secretari d’Estat de la Santa Seu, Emm.
Cardenal Bertone, expedeix el títol de “Prelat d’Honor” del Sant
Pare Benet XVI a favor de Mons. Giner com a “testimoni d’especial
benevolència del Sant Pare”.
Mor a l’Hospital de Jesús-Tortosa el 24/09/2021. La seva Missa
exequial, concelebrada pel Capítol Catedral i molts preveres amb
nombrosa presència de fidels, és presidida pel Bisbe diocesà a la
santa Església Catedral. Després les seves despulles són traslladades
al seu poble natal, Càlig, on reberen cristiana sepultura i al dissabte
següent es celebrà també una Missa solemne pel seu repòs etern.
Que la Mare de Déu, en la seves advocacions del Socors i de la
Cinta, l’introdueixi a la presència del bon Déu en companyia de sant
Eric d’Ossó i de tots els màrtirs diocesans que tant al cor portava
mossèn Manuel Giner
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