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Bisbat

Sr. Bisbe

Visita ”ad limina”
(PARAULES DE VIDA – 2 gener 2022)

La setmana vinent els bisbes de la Tarraconense peregrinarem a 
Roma, on romandrem durant uns dies, per a realitzar la visita “ad li-
mina apostolorum”. Des dels primers segles del cristianisme trobem 
testimoniatges del reconeixement de la primacia de l’Església de 
Roma i del seu pastor, el Papa, sobre totes les altres esglésies. El fet 
de ser el lloc del martiri dels sants apòstols Pere i Pau, la comunitat 
que custòdia les seues relíquies i la seu presidida pel successor de 
Pere, han convertit a aquesta església i al magisteri del seu bisbe en 
punt de referència i criteri de l’autèntica fe de les esglésies de tot el 
món. La comunió d’un bisbe amb el Papa és garantia de la veritat de 
la seua predicació i del seu magisteri.

Durant uns dies celebrarem l’Eucaristia i resarem en les basí-
liques de Sant Pere al Vaticà i de Sant Pau extramurs. És un mo-
ment de profund significat espiritual i teològic. Els bisbes, com a 
successors que som dels apòstols, tenim la missió de ser pastors 
de l’únic ramat de Crist, de confirmar als nostres germans en la fe, 
d’anunciar el missatge de l’Evangeli a tots els pobles i de conservar 
íntegre el depòsit de l’ensenyament apostòlic. En aquestes celebra-
cions demanarem l’ajuda i la intercessió d’aquests apòstols perquè 
ens il·luminen en la nostra missió al servei del Poble de Déu. També 
pregarem per les necessitats de les nostres diòcesis confiats en la 
intercessió d’aquells que són considerats les columnes de l’Església.

Un moment especialment significatiu el constituirà la trobada 
amb el papa Francesc. La missió del bisbe de Roma no se circums-
criu als límits de la seua diòcesi. Si tots els bisbes hem de tindre una 
preocupació per tota l’Església, ja que tots formem part del Col·legi 
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Episcopal que succeeix al Col·legi Apostòlic, és sobretot el Papa 
qui ha estat constituït per Crist pastor de tota l’Església, principi de 
la unitat en la fe i en la comunió de tot el Poble de Déu i el primer 
evangelitzador de tots els pobles. Si totes les trobades amb el Sant 
Pare són emotives per a qualsevol cristià, la que un bisbe té amb el 
successor de Pere en el marc d’aquesta visita té un significat especi-
al. En ella s’expressa, es viu i es reforça d’una manera molt concreta 
la comunió de cada bisbe amb el Papa i de cada diòcesi amb la seu 
romana. És una ocasió perquè el Sant Pare ens conega una mica més 
i per expressar-li la comunió i l’afecte que sentim tots els cristians 
de la nostra diòcesi de Tortosa cap a la seua persona.

Finalment tindrem ocasió de visitar diferents congregacions i or-
ganismes de la Santa Seu i trobar-nos amb els seus responsables. 
Com a preparació d’aquestes trobades s’ha enviat un informe so-
bre la vida de la diòcesi durant aquests darrers anys. En ell es re-
flecteixen les nostres alegries i esperances i també els problemes i 
dificultats per a l’anunci de l’Evangeli que estem vivint en aquests 
moments. Per l’experiència de l’anterior visita que vaig tindre oca-
sió de realitzar als pocs mesos de la meua arribada a la diòcesi de 
Tortosa, us asseguro que es tracta de trobades molt il·luminadores 
que ens obrin a la realitat de tota l’Església.

Us convido a pregar durant aquests dies pel fruit d’aquesta visita, 
perquè creixi en tots nosaltres el sentiment que pertànyer a l’Esglé-
sia és un honor perquè és una gràcia de Déu.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

Es prostaren a terra i el van adorar
(PARAULES DE VIDA – 9 gener 2022)

Amb la solemnitat de l’Epifania del Senyor i la festa del Baptis-
me de Jesús al Jordà acaba el temps litúrgic de Nadal. En el relat de 
l’arribada dels Mags a la casa en la qual van trobar al Xiquet amb 
Maria la seua mare, sant Mateu ens narra quina va ser la reacció 
d’aquests personatges: “es prostraren a terra i el van adorar. Després 
van obrir les seues arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra” 
(Mt 2, 11). En el Xiquet van trobar al Déu a qui buscaven, van reco-
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nèixer la seua grandesa adorant-lo i van manifestar la seua gratitud 
oferint-li regals. Van viure aquesta trobada amb el sentiment d’una 
religiositat autèntica, que és la d’aquells que saben que la primera 
obligació de tot ésser humà és lloar, beneir, adorar, glorificar i donar 
gràcies a Déu per la seua immensa glòria.

Possiblement en la nostra vivència de la fe s’ha enfosquit la cons-
ciència que, com a criatures que som, tenim una obligació essencial 
envers Déu: el deure de prestar-li l’homenatge del nostre reconeixe-
ment i de la nostra gratitud. Avui hem perdut el sentit de l’adoració. 
En molts casos això pot deure’s a una actitud d’orgull i d’autosu-
ficiència que fomenta la cultura cientificotècnica que ens envolta: 
l’home d’avui se sent més gran i poderós del que segurament és en 
realitat; es resisteix a reconèixer la pròpia petitesa perquè ho con-
sidera una humiliació; en definitiva, s’adora tant a si mateix que ha 
perdut la capacitat d’adorar a Déu.

Hi ha una altra característica en la religiositat d’avui. El desig 
d’una major autenticitat ha conduït a molts a prescindir de qualse-
vol norma o llei en la pràctica religiosa. Es viu una oposició entre 
l’amor a Déu i els deures envers Ell, entre sentiment i llei; es pensa 
que una religió que té unes normes no condueix a viure un autèntic 
amor a Déu. Hi ha moltes persones que reconeixen que són creients, 
però que preguen o participen en l’Eucaristia quan tenen una neces-
sitat, o quan els seus sentiments interiors les impulsen a buscar un 
moment de pau que els permeta afrontar els seus problemes. Actual-
ment molts batejats no tenen consciència que el diumenge és el dia 
del Senyor o no saben que participar en l’Eucaristia dominical és un 
deure envers Déu. Aquesta manera de viure la fe no posa a Déu en 
el centre, sinó que naix d’un cor que únicament pensa en ell mateix.

La virtut de la religió, que ens recorda els deures que en justícia 
tenim envers Déu, és la que ens porta a tindre una relació correcta 
amb Ell i la que ens indica el vertader camí per a créixer en la seua 
amistat. La justícia envers Déu i envers les persones és la primera 
manifestació d’un amor autèntic i el primer pas per a créixer en ell. 
Qui de veritat estima Déu, en l’oració pensa primer en Ell i s’oblida 
de si mateix. És el que Jesús ens va ensenyar en el Parenostre: en les 
tres primeres peticions no exposem les nostres necessitats o proble-
mes, sinó que manifestem el nostre desig que el nom “de Déu” siga 
santificat, que vinga “el seu” regne i que es faça “la seua” voluntat. 
Només en un segon moment li exposem les nostres necessitats, per-
què la fe ens porta a estimar Déu més que a nosaltres mateixos. Qui 
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de veritat viu d’aquesta manera la seua relació amb Ell troba la seua 
alegria en el compliment de la seua llei.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

Preguem per la unitat dels cristians
(PARAULES DE VIDA – 16 gener 2022)

La celebració de la Setmana d’Oració per la Unitat dels Cristi-
ans, que començarà el pròxim 18 de gener, ens torna a interpel·lar, 
perquè ens situa davant un fet que per als creients en Crist no pot 
deixar de ser dolorós: la falta d’unitat entre nosaltres, que enfos-
queix el nostre testimoniatge i la nostra presència en el món. L’avanç 
de la descristianització que es percep en la nostra societat i en la 
cultura que ens envolta, hauria de ser per a nosaltres un estímul per 
a intentar que allò que ens uneix als cristians siga més visible que 
les divisions que hi ha entre nosaltres. Únicament així és possible 
una autèntica evangelització, perquè el mandat que Crist confià als 
apòstols, que és anunciar l’Evangeli de la Salvació a tots, és la raó 
de ser de l’Església.

El lema que guiarà les nostres reflexions i la nostra oració en-
guany són les paraules que els mags van dirigir a Herodes quan li 
van anunciar que buscaven al Rei dels jueus que havia nascut: “hem 
vist sortir la seua estrella i venim a adorar-lo”. Preguem perquè es-
tem convençuts que la llum de Crist, que va guiar a aquells mags que 
buscaven la veritat, la bellesa i la bondat, és també la que en aquesta 
època de la història humana pot orientar a aquells que busquen Déu. 
Els cristians estem cridats a proclamar units que Crist és la llum 
que pot il·luminar les foscors de tantes persones que no han trobat 
un sentit a les seues vides. Els Mags d’Orient representen a tots els 
pobles que, en la seua diversitat, formen una única família humana; i 
ens anuncien el caràcter universal de la salvació que el Fill de Déu va 
vindre a portar a la terra. El nostre desig d’unitat entre les esglésies 
cristianes no pot fer-nos oblidar que l’ecumenisme té com a fi última 
l’evangelització. La missió dels cristians no és altra que ser un signe 
que guie a la humanitat que té set de Déu per a que arribe a Crist i 
que la gran família humana esdevinga família dels fills de Déu.
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El camí dels mags fins a arribar a Jesús no va ser fàcil. Buscaven 
el Rei de la bondat, de la pau i de l’amor, però es van trobar davant 
un rei que únicament volia conservar el seu poder i no va dubtar a 
ordenar la matança dels innocents, i davant uns doctors de la llei que 
coneixien perfectament les escriptures però que van reaccionar amb 
indiferència davant l’anunci dels mags. La presència de Crist entre 
nosaltres i la fe en Ell no ens trasllada a un món irreal de somnis en 
el qual no hi ha cap sofriment: Crist va vindre per a trobar-se amb 
el dolor de la humanitat. Acostant-nos units a aquells que pateixen 
per qualsevol motiu, trobarem camins perquè a tots els arribe la llum 
d’esperança que el Senyor ens va portar.

Les esglésies i comunitats eclesials del Pròxim Orient, que man-
tenen la fe enmig de grans dificultats i que s’esforcen per mitigar 
els enfrontaments polítics i les accions de guerra i violència que no 
cessen, han preparat els textos i les meditacions d’enguany. Per això, 
us convido que durant aquests dies les tinguem presents en la nostra 
oració. Avui, més que mai, els pobles que viuen allí necessiten una 
llum celestial que els condueixi a la pau. L’estrella de Betlem és el 
senyal que Déu camina amb ells, sent el seu dolor, escolta el seu crit 
i els mostra compassió.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

La pau, do de Déu i fruit del nostre compromís
(PARAULES DE VIDA – 23 gener 2022)

El passat 1 de gener vam celebrar la jornada mundial de la pau. 
Va ser el papa sant Pau VI qui va tindre la intuïció d’instituir-la fa 55 
anys, convidant-nos a pregar perquè aquest anhel, que els cristians 
compartim amb tota la humanitat, es realitze i els éssers humans 
puguem viure com a germans. La celebració d’aquesta jornada el 
primer dia de l’any civil ens recorda que la pau ha de ser la meta 
per la qual tots hem de treballar des de la responsabilitat que cadas-
cú de nosaltres tenim en la societat. La coincidència amb les festes 
de Nadal és també especialment significativa per als qui creiem en 
Crist: Ell és el “missatger que proclama la pau” (Is 57, 2) i Ell va 
anunciar que aquells que treballen per ella “seran anomenats fills de 
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Déu” (Mt 5, 9). Una fe cristiana autènticament viscuda és llavor de 
pau per al món.

És important que celebrem aquesta jornada tots els anys i que li 
donem el relleu que té. La història ens mostra que les conquestes 
de la humanitat per a aconseguir-la són petites i fràgils i que so-
vint experimentem reculades. Si bé el desig d’assolir-la és universal 
perquè està inscrit en el cor de tots els homes de bona voluntat, no 
acabem de trobar camins perquè es faça realitat. El desig de la pau 
ha d’acompanyar sempre la història de la humanitat. Quan deixem 
de treballar per ella, el que s’havia aconseguit es perd.

El papa Francesc, en el missatge que ens va dirigir per a aquesta 
jornada, indica tres camins perquè tots siguem constructors de pau. 
En primer lloc, el diàleg entre generacions. Les relacions interge-
neracionals no sempre són fàcils. Els majors sovint experimenten 
la soledat i els joves no tenen perspectives de futur. La indiferència 
mútua o la protesta violenta són temptacions fàcils, però no són ac-
tituds constructives. “D’una banda (diu el Papa) els joves necessiten 
l’experiència existencial, sapiencial i espiritual de la gent gran; de 
l’altra, la gent gran necessita el suport, l’afecte, la creativitat i el 
dinamisme dels joves”.

En segon lloc, el Papa ens recorda la importància de la instrucció 
i l’educació com a motors de la pau, perquè “són les bases d’una 
societat cohesionada, civil, capaç de generar esperança, riquesa i 
progrés”. En el conjunt del nostre món, mentre creix el percentatge 
de recursos que es destinen a les despeses militars, baixen els que es 
destinen a l’educació. “És oportú i urgent (afirma el Papa) que tots 
els qui tenen responsabilitats de govern elaboren polítiques econò-
miques, que prevegin un canvi en la relació entre les inversions pú-
bliques destinades a l’educació i els fons reservats als armaments”.

Finalment, el Papa recorda que el treball és també un factor in-
dispensable per a construir i mantenir la pau. Avui, el nombre de fa-
mílies que pateixen per no tindre un treball digne ha crescut a causa 
de la pandèmia que estem vivint. Aquesta, ha dificultat l’accés dels 
joves al món laboral i ha portat a molts adults a la desocupació. Uns 
i altres afronten perspectives dramàtiques.

Si aquells que tenen responsabilitats de govern tinguessin aques-
tes prioritats, el nostre món caminaria cap a la pau.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa
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Presentació del Senyor en el temple
(PARAULES DE VIDA – 30 gener 2022)

El dia 2 de febrer celebrarem la festa de la Presentació del Se-
nyor. Els ritus de purificació i de rescat del primogènit, que estaven 
prescrits per la Llei, no havien de realitzar-se necessàriament en el 
Temple. Malgrat això, als 40 dies del naixement de Jesús, Maria i 
Josep van anar a Jerusalem per presentar-lo a Déu. Estem davant un 
misteri de la vida del Senyor que té una gran profunditat teològica i 
espiritual, ja que en ell es revela la seua identitat personal i s’anticipa 
la seua missió.

En presentar-lo a Déu, Maria i Josep, que estimava Jesús amb 
cor de Pare, estan reconeixent que Aquest no els pertany totalment. 
Ella el va concebre per obra de l’Esperit Sant i saben que, en la seua 
identitat personal més profunda, és Fill de Déu. El fet de portar-lo al 
Temple és una confessió de la divinitat de Crist. Estem també davant 
un gest d’ofrena a Déu. Conscients que Jesús és un do que han rebut 
d’Ell, saben que no són els qui han de decidir sobre la seua missió i 
la seua vida. Per això el posen a les mans del Pare, que és qui li anirà 
revelant la seua voluntat en cada moment de la seua existència.

Tots els pares desitgen que els seus fills siguen feliços. Per això, 
en el fons del seu cor, tots pensen en el seu futur i conceben els seus 
propis plans per a ells. No obstant això, la història de tantes famílies 
ens demostra que aquests desitjos no sempre arriben a realitzar-se, 
bé perquè els fills no sempre responen a eixos projectes, o bé perquè 
els camins que ells els han traçat, que són sovint una projecció de les 
pròpies aspiracions, no eren els adequats per a ells. Maria i Josep, 
presentant a Jesús en el Temple i oferint-lo a Déu, estan ensenyant a 
tots els pares el camí perquè els seus fills siguen feliços: ajudar-los i 
acompanyar-los a estar sempre oberts a la voluntat de Déu sobre la 
pròpia vida.

L’esdeveniment de la Presentació en el Temple amaga també una 
dimensió sacrificial que és profetitzada per Simeó. Aquest ancià, en 
dir que Jesús “serà com un signe de contradicció perquè es posen de 
manifest els pensaments de molts cors” (Lc 2, 34-35), i en anunci-
ar a Maria que una espasa li “traspassarà l’ànima” (Lc 2, 35), està 
anunciant el misteri de la Creu. Si la renúncia a qualsevol projecte 
humà sobre els fills i l’acceptació que és Déu qui ha de mostrar-los 
el camí de la seua vida és un gran sacrifici per a qualsevol pare, en 
el cas de Maria aquest arriba a la seua plenitud: haurà d’associar-se 
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al lliurament que Jesús va fer de si mateix al Pare per salvar tota 
la humanitat. Però, si tot sacrifici és fecund perquè és el camí que 
condueix a la vertadera Vida, el de Maria s’ha convertit en el més 
fecund: per la Creu, Crist ha arribat a ser “llum per il·luminar les 
nacions i glòria del seu poble Israel” (Lc 2, 32) i, per l’espasa que 
ha traspassat el seu cor, a Maria la “felicitaran totes les generacions” 
(Lc 1, 48).

En la festa de la Presentació del Senyor, celebrem també la Jor-
nada de la Vida Consagrada. Els qui s’han consagrat a Déu li han 
entregat totalment la seua vida i la seua persona. Si creiem que l’Es-
glésia s’edifica pel lliurament de cadascun dels batejats a la seua 
missió, demanem que no li falte mai el testimoniatge dels qui s’han 
entregat totalment a Déu, perquè sense ell l’Església s’empobreix i 
perd fecunditat apostòlica.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

Visita “ad limina”
(PALABRAS DE VIDA – 2 enero 2022)

La próxima semana los obispos de la Tarraconense peregrinare-
mos a Roma, donde permaneceremos durante unos días, para rea-
lizar la visita “ad limina apostolorum”. Desde los primeros siglos 
del cristianismo encontramos testimonios del reconocimiento de la 
primacía de la Iglesia de Roma y de su pastor, el Papa, sobre todas 
las demás iglesias. El hecho de ser el lugar del martirio de los santos 
apóstoles Pedro y Pablo, la comunidad que custodia sus reliquias 
y la sede presidida por el sucesor de Pedro, han convertido a esta 
iglesia y al magisterio de su obispo en punto de referencia y criterio 
de la auténtica fe de las iglesias de todo el mundo. La comunión de 
un obispo con el Papa es garantía de la verdad de su predicación y 
de su magisterio.

Durante unos días celebraremos la Eucaristía y rezaremos en las 
basílicas de San Pedro en el Vaticano y de San Pablo extramuros. 
Es un momento de profundo significado espiritual y teológico. Los 
obispos, como sucesores que somos de los apóstoles, tenemos la 
misión de ser pastores del único rebaño de Cristo, de confirmar a 
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nuestros hermanos en la fe, de anunciar el mensaje del Evangelio a 
todos los pueblos y de conservar íntegro el depósito de la enseñanza 
apostólica. En estas celebraciones pediremos la ayuda y la interce-
sión de estos apóstoles para que nos iluminen en nuestra misión al 
servicio del Pueblo de Dios. También oraremos por las necesidades 
de nuestras diócesis confiados en la intercesión de aquellos que son 
considerados las columnas de la Iglesia.

Un momento especialmente significativo lo constituirá el encu-
entro con el papa Francisco. La misión del obispo de Roma no se 
circunscribe a los límites de su diócesis. Si todos los obispos hemos 
de tener una preocupación por toda la Iglesia, ya que todos forma-
mos parte del Colegio Episcopal que sucede al Colegio Apostólico, 
es sobre todo el Papa quien ha sido constituido por Cristo pastor de 
toda la Iglesia, principio de la unidad en la fe y en la comunión de 
todo el Pueblo de Dios y el primer evangelizador de todos los pue-
blos. Si todos los encuentros con el Santo Padre son emotivos para 
cualquier cristiano, el que un obispo tiene con el sucesor de Pedro en 
el marco de esta visita tiene un significado especial. En ella se expre-
sa, se vive y se refuerza de una manera muy concreta la comunión de 
cada obispo con el Papa y de cada diócesis con la sede romana. Es 
una ocasión para que el Santo Padre nos conozca un poco más y para 
expresarle la comunión y el afecto que sentimos todos los cristianos 
de nuestra diócesis de Tortosa hacia su persona.

Finalmente tendremos ocasión de visitar distintas congregacio-
nes y organismos de la Santa Sede y encontrarnos con sus respon-
sables. Como preparación de estos encuentros se ha enviado un in-
forme sobre la vida de la diócesis durante estos últimos años. En él 
se reflejan nuestras alegrías y esperanzas y también los problemas 
y dificultades para el anuncio del Evangelio que estamos viviendo 
en estos momentos. Por la experiencia de la anterior visita que tuve 
ocasión de realizar a los pocos meses de mi llegada a la diócesis de 
Tortosa, os aseguro que se trata de encuentros muy iluminadores que 
nos abren a la realidad de toda la Iglesia.

Os invito a rezar durante estos días por el fruto de esta visita, para 
que crezca en todos nosotros el sentimiento de que pertenecer a la 
Iglesia es un honor porque es una gracia de Dios.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa
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Cayendo de rodillas lo adoraron
(PALABRAS DE VIDA – 9 enero 2022)

Con la solemnidad de la Epifanía del Señor y la fiesta del Bautis-
mo de Jesús en el Jordán termina el tiempo litúrgico de Navidad. En 
el relato de la llegada de los Magos a la casa en la que encontraron 
al Niño con María su madre, san Mateo nos narra cuál fue la reac-
ción de estos personajes: “cayendo de rodillas lo adoraron. Después, 
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra” (Mt 
2, 11). En el Niño encontraron al Dios a quien buscaban, reconocie-
ron su grandeza adorándolo y manifestaron su gratitud ofreciéndole 
regalos. Vivieron ese encuentro con el sentimiento de una religiosi-
dad auténtica, que es la de aquellos que saben que la primera obliga-
ción de todo ser humano es alabar, bendecir, adorar, glorificar y dar 
gracias a Dios por su inmensa gloria.

Posiblemente en nuestra vivencia de la fe se ha oscurecido la 
conciencia de que, como criaturas que somos, tenemos una obliga-
ción esencial para con Dios: el deber de prestarle el homenaje de 
nuestro reconocimiento y de nuestra gratitud. Hoy hemos perdido 
el sentido de la adoración. En muchos casos esto puede deberse a 
una actitud de orgullo y de autosuficiencia que fomenta la cultura 
científico-técnica que nos envuelve: el hombre de hoy se siente más 
grande y poderoso de lo que seguramente es en realidad; se resiste a 
reconocer la propia pequeñez porque lo considera una humillación; 
en definitiva, se adora tanto a sí mismo que ha perdido la capacidad 
de adorar a Dios.

Hay otra característica en la religiosidad de hoy. El deseo de una 
mayor autenticidad ha conducido a muchos a prescindir de cualquier 
norma o ley en la práctica religiosa. Se vive una oposición entre el 
amor a Dios y los deberes para con Él, entre sentimiento y ley; se 
piensa que una religión que tiene unas normas no conduce a vivir un 
auténtico amor a Dios. Hay muchas personas que reconocen que son 
creyentes, pero que rezan o participan en la Eucaristía cuando tienen 
una necesidad, o cuando sus sentimientos interiores las impulsan a 
buscar un momento de paz que les permita afrontar sus problemas. 
Actualmente muchos bautizados no tienen conciencia de que el do-
mingo es el día del Señor o no saben que participar en la Eucaristía 
dominical es un deber para con Dios. Este modo de vivir la fe no 
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pone a Dios en el centro, sino que nace de un corazón que únicamen-
te piensa en sí mismo.

La virtud de la religión, que nos recuerda los deberes que en jus-
ticia tenemos para con Dios, es la que nos lleva a tener una relación 
correcta con Él y la que nos indica el verdadero camino para crecer 
en su amistad. La justicia para con Dios y para con las personas es 
la primera manifestación de un amor auténtico y el primer paso para 
crecer en él. Quien de verdad ama a Dios, en la oración piensa pri-
mero en Él y se olvida de sí mismo. Es lo que Jesús nos enseñó en el 
Padrenuestro: en las tres primeras peticiones no exponemos nuestras 
necesidades o problemas, sino que manifestamos nuestro deseo de 
que el nombre “de Dios” sea santificado, de que venga “su” reino y 
de que se haga “su” voluntad. Solo en un segundo momento le ex-
ponemos nuestras necesidades, porque la fe nos lleva a amar a Dios 
más que a nosotros mismos. Quien de verdad vive de este modo su 
relación con Él encuentra su alegría en el cumplimiento de su ley.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa

Oremos por la unidad de los cristianos
(PALABRAS DE VIDA – 16 enero 2022)

La celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos, que comenzará el próximo 18 de enero, nos vuelve a 
interpelar, porque nos sitúa ante un hecho que para los creyentes 
en Cristo no puede dejar de ser doloroso: la falta de unidad entre 
nosotros, que oscurece nuestro testimonio y nuestra presencia en el 
mundo. El avance de la descristianización que se percibe en nuestra 
sociedad y en la cultura que nos envuelve, debería ser para nosotros 
un estímulo para intentar que aquello que nos une a los cristianos sea 
más visible que las divisiones que hay entre nosotros. Únicamente 
así es posible una auténtica evangelización, porque el mandato que 
Cristo confío a los apóstoles, que es anunciar el Evangelio de la Sal-
vación a todos, es la razón de ser de la Iglesia.

El lema que guiará nuestras reflexiones y nuestra oración este año 
son las palabras que los magos dirigieron a Herodes cuando le anun-
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ciaron que buscaban al Rey de los judíos que había nacido: “hemos 
visto salir su estrella y venimos a adorarlo”. Oramos porque estamos 
convencidos de que la luz de Cristo, que guió a aquellos magos que 
buscaban la verdad, la belleza y la bondad, es también la que en esta 
época de la historia humana puede orientar a aquellos que buscan a 
Dios. Los cristianos estamos llamados a proclamar unidos que Cris-
to es la luz que puede alumbrar las oscuridades de tantas personas 
que no han encontrado un sentido a sus vidas. Los Magos de Oriente 
representan a todos los pueblos que, en su diversidad, forman una 
única familia humana; y nos anuncian el carácter universal de la 
salvación que el Hijo de Dios vino a traer a la tierra. Nuestro deseo 
de unidad entre las iglesias cristianas no puede hacernos olvidar que 
el ecumenismo tiene como fin último la evangelización. La misión 
de los cristianos no es otra que ser un signo que guíe a la humanidad 
que tiene sed de Dios, para que llegue a Cristo y que la gran familia 
humana se convierta en familia de los hijos de Dios.

El camino de los magos hasta llegar a Jesús no fue fácil. Busca-
ban al Rey de la bondad, de la paz y del amor, pero se encontraron 
ante un rey que únicamente quería conservar su poder y no dudó 
en ordenar la matanza de los inocentes, y ante unos doctores de la 
ley que conocían perfectamente las escrituras pero que reaccionaron 
con indiferencia ante el anuncio de los magos. La presencia de Cris-
to entre nosotros y la fe en Él no nos traslada a un mundo irreal de 
sueños en el que no hay ningún sufrimiento: Cristo vino para encon-
trarse con el dolor de la humanidad. Acercándonos unidos a aquellos 
que sufren por cualquier motivo, encontraremos caminos para que a 
todos les llegue la luz de esperanza que el Señor nos trajo.

Las iglesias y comunidades eclesiales del Próximo Oriente, que 
mantienen la fe en medio de grandes dificultades y que se esfuerzan 
por mitigar los enfrentamientos políticos y las acciones de guerra y 
violencia que no cesan, han preparado los textos y las meditaciones 
de este año. Por ello, os invito a que durante estos días las tengamos 
presentes en nuestra oración. Hoy, más que nunca, los pueblos que 
viven allí necesitan una luz celestial que les conduzca a la paz. La 
estrella de Belén es la señal de que Dios camina con ellos, siente su 
dolor, escucha su grito y les muestra compasión.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa
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La paz, don de Dios y fruto de nuestro compromiso
(PALABRAS DE VIDA – 23 enero 2022)

El pasado 1 de enero celebramos la jornada mundial de la paz. 
Fue el papa san Pablo VI quien tuvo la intuición de instituirla hace 
55 años, invitándonos a orar para que este anhelo, que los cristianos 
compartimos con toda la humanidad, se realice y los seres humanos 
podamos vivir como hermanos. La celebración de esta jornada el 
primer día del año civil nos recuerda que la paz ha de ser la meta por 
la que todos debemos trabajar desde la responsabilidad que cada uno 
de nosotros tenemos en la sociedad. La coincidencia con las fiestas 
de Navidad es también especialmente significativa para quienes cre-
emos en Cristo: Él es el “mensajero que proclama la paz” (Is 57, 2) y 
Él anunció que aquellos que trabajan por ella “serán llamados hijos 
de Dios” (Mt 5, 9). Una fe cristiana auténticamente vivida es semilla 
de paz para el mundo.

Es importante que celebremos esta jornada todos los años y que 
le demos el relieve que tiene. La historia nos muestra que las con-
quistas de la humanidad para alcanzarla son pequeñas y frágiles y 
que a menudo experimentamos retrocesos. Si bien el deseo de lo-
grarla es universal porque está inscrito en el corazón de todos los 
hombres de buena voluntad, no acabamos de encontrar caminos para 
que se haga realidad. El deseo de la paz acompañará siempre la his-
toria de la humanidad. Cuando dejamos de trabajar por ella, lo que 
se había conseguido se pierde.

El papa Francisco, en el mensaje que nos dirigió para esta jor-
nada, indica tres caminos para que todos seamos constructores de 
paz. En primer lugar, el diálogo entre generaciones. Las relaciones 
intergeneracionales no siempre son fáciles. Los mayores a menu-
do experimentan la soledad y los jóvenes no tienen perspectivas de 
futuro. La indiferencia mutua o la protesta violenta son tentaciones 
fáciles, pero no son actitudes constructivas. “Por un lado (dice el 
Papa) los jóvenes necesitan la experiencia existencial y espiritual de 
los mayores; por el otro, los mayores necesitan el apoyo, el afecto, 
la creatividad y el dinamismo de los jóvenes”.

En segundo lugar, el Papa nos recuerda la importancia de la ins-
trucción y la educación como motores de la paz, porque “son las 
bases de una sociedad cohesionada y capaz de generar esperanza, 
riqueza y progreso”. En el conjunto de nuestro mundo, mientras cre-
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ce el porcentaje de recursos que se destinan a los gastos militares, 
bajan los que se destinan a la educación. “Es oportuno y urgente 
(afirma el Papa) que cuantos tienen responsabilidades de gobierno 
elaboren políticas económicas que prevean un cambio en la relación 
entre las inversiones públicas destinadas a la educación y los fondos 
reservados a los armamentos”.

Finalmente, el Papa recuerda que el trabajo es también un factor 
indispensable para construir y mantener la paz. Hoy, el número de 
familias que sufre por no tener un trabajo digno ha crecido a causa 
de la pandemia que estamos viviendo. Ésta, ha dificultado el acceso 
de los jóvenes al mundo laboral y ha llevado a muchos adultos a la 
desocupación. Unos y otros afrontan perspectivas dramáticas.

Si aquellos que tienen responsabilidades de gobierno tuvieran es-
tas prioridades, nuestro mundo caminaría hacia la paz.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa

Presentación del Señor en el templo
(PALABRAS DE VIDA – 30 enero 2022)

El día 2 de febrero celebraremos la fiesta de la Presentación del 
Señor. Los ritos de purificación y de rescate del primogénito, que 
estaban prescritos por la Ley, no debían realizarse necesariamente 
en el Templo. A pesar de ello, a los 40 días del nacimiento de Jesús, 
María y José fueron a Jerusalén para presentarlo a Dios. Estamos 
ante un misterio de la vida del Señor que tiene una gran profundidad 
teológica y espiritual, ya que en él se revela su identidad personal y 
se anticipa su misión.

Al presentarlo a Dios, María y José, que amaba a Jesús con co-
razón de Padre, están reconociendo que Éste no les pertenece total-
mente. Ella lo concibió por obra del Espíritu Santo y saben que, en 
su identidad personal más profunda, es Hijo de Dios. El hecho de 
llevarlo al Templo es una confesión de la divinidad de Cristo. Esta-
mos también ante un gesto de ofrenda a Dios. Conscientes de que 
Jesús es un don que han recibido de Él, saben que no son quienes 
han de decidir sobre su misión y su vida. Por ello lo ponen en las 
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manos del Padre, que es quien le irá revelando su voluntad en cada 
momento de su existencia.

Todos los padres desean que sus hijos sean felices. Por ello, en 
el fondo de su corazón, todos piensan en su futuro y conciben sus 
propios planes para ellos. Sin embargo, la historia de tantas familias 
nos demuestra que estos deseos no siempre llegan a realizarse, bien 
porque los hijos no siempre responden a estos proyectos, o bien por-
que los caminos que ellos les han trazado, que son a menudo una 
proyección de las propias aspiraciones, no eran los adecuados para 
ellos. María y José, presentando a Jesús en el Templo y ofreciéndolo 
a Dios, están enseñando a todos los padres el camino para que sus 
hijos sean felices: ayudarlos y acompañarlos a estar siempre abiertos 
a la voluntad de Dios sobre la propia vida.

El acontecimiento de la Presentación en el Templo encierra tam-
bién una dimensión sacrificial que es profetizada por Simeón. Este 
anciano, al decir que Jesús “será como un signo de contradicción 
para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos co-
razones” (Lc 2, 34-35), y al anunciar a María que una espada le 
“traspasará el alma” (Lc 2, 35), está anunciando el misterio de la 
Cruz. Si la renuncia a cualquier proyecto humano sobre los hijos y 
la aceptación de que es Dios quien debe mostrarles el camino de su 
vida, es un gran sacrificio para cualquier padre, en el caso de María 
éste llega a su plenitud: deberá asociarse a la entrega que Jesús hizo 
de sí mismo al Padre para salvar a toda la humanidad. Pero, si todo 
sacrificio es fecundo, porque es el camino que conduce a la verdade-
ra Vida, el de María se ha convertido en el más fecundo: por la Cruz, 
Cristo ha llegado a ser “luz para alumbrar a las naciones y gloria de 
su pueblo Israel” (Lc 2, 32) y, por la espada que ha traspasado su 
corazón, a María la “felicitaran todas las generaciones” (Lc 1, 48).

En la fiesta de la Presentación del Señor, celebramos también la 
Jornada de la Vida Consagrada. Quienes se han consagrado a Dios, 
le han entregado totalmente su vida y su persona. Si creemos que la 
Iglesia se edifica por la entrega de cada uno de los bautizados a su 
misión, pidamos que no le falte nunca el testimonio de quienes se 
han entregado totalmente a Dios, porque sin él la Iglesia se empo-
brece y pierde fecundidad apostólica.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa
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Activitats de
l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vidal,

bisbe de Tortosa
Gener 2022

8-16.- Roma, participa a la Visita ad limina apostolorum dels bis-
bes de la Tarraconense.

14.- Roma, es rebut en Audiència pel Papa Francesc en el marc 
de la Visita ad limina apostolorum. 

15.- Duomo de Prato, visita la Capella de la Madonna del Sacro 
Cingolo.

17-21.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
20.- Participa en la reunió telemàtica de la Comissió Diocesana 

del Sínode. 
21.- Amposta, Parròquia del Sagrat Cor: participa, juntament 

amb membres de la comunitat ortodoxa romanesa, a la pre-
gària ecumènica celebrada amb motiu de la Setmana de pre-
gària per la unitat dels cristians.

23.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia de 
la festivitat de Sant Francesc Gil de Frederich, acompanyat 
de membres de la Delegació de missions i de l’Associació 
Gil de Frederich dels comerciants de Tortosa. 

24-26.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
24.- Tortosa, Canal Terres de l’Ebre: es entrevistat a l’espai 

“L’entrevista” pel periodista Ximo Rambla a raó de la re-
cent Visita ad limina davant el Papa Francesc. 

25.- Tortosa, Casa d’Acollida “El Xiprer”: es reuneix amb els 
membres del Patronat. 

27.- Sevilla, Facultat de Teologia San Isidoro: participa en la 
Jornada de Teologia del Centre d’Estudis Teològics de Sevi-
lla i en la celebració de la festivitat de Sant Tomás d’Aquino, 
oferint, com a ponent convidat, la Lliçó magistral “Retos de 
la Teología en el mundo actual”. 

29.- Tortosa, Temple de la Reparació: presideix l’Eucaristia de la 
festivitat del Beat Manuel Domingo i Sol amb els membres 
de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. 

30.- Parròquia de Sant Andreu, apòstol de Vandellòs i Parròquia 
de Sant Pere, apòstol de l’Hospitalet de l’Infant: presideix 
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a 
un grup de joves.  

31.- Jesús-Tortosa, Parròquia de Sant Francesc: Es reuneix amb 
els membres de l’Arxiprestat del Baix Ebre.
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Secretaria General

Disposicions a recordar
Any 2022

A) Disposicions Generals

1. Codi de Dret Canònic.
Als despatxos parroquials ha d’haver-hi sempre a mà un exem-

plar del Codi de Dret Canònic.

2. Butlletí oficial del bisbat.
És l’òrgan oficial de la Diòcesi, que publica els documents i in-

tervencions del Bisbe en la seva fun ció de Magisteri, els decrets o 
disposicions referents a l’acció pastoral, de govern i administració, 
i els comunicats de la Santa Seu, Conferència Episcopal Espanyola, 
Tarraconense, i legislació civil, que afecten a la vida de la comunitat 
eclesial diocesana.

Estan obligats a rebre’l, i després enquadernar-lo, la Catedral, el 
Seminari, les Parròquies i les Com unitats Religioses. El preu de la 
subscripció per al present any 2022 és de 48 euros.

El Butlletí està obert a publicar en les seves pàgines les informa-
cions, cròniques, notícies d’interès general o particular, relacionades 
amb els arxiprestats, parròquies, comunitats religioses, associaci ons, 
etc. sempre que s’enviïn al director del Butlletí amb temps suficient.

3. Relatio: De statu Dioecesis Dertosensis
Els rectors de les parròquies han d’enviar al Bisbat el full “De 

statu Dioecesis Dertosensis” en el que s’informa de les estadísti-
ques de l’any anterior referents a la vida sacramentària (baptismes, 
primeres comunions, confirmacions, uncions de malalts, matrimo-
nis) de les exèquies, catequesi i grups de formació, així com del 
nombre i horaris de Misses i de la participació dels fidels. Aquest 
full, necessari per les informacions que el bisbat envia a la Secretaria 
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d’Estat i a la Conferència Episcopal Espanyola, cal enviar-lo no més 
tard del dia 18 de gener.

4. Arxius i assentaments en llibres parroquials.

Recordem als rectors de parròquies que:

a) Cal tenir molta cura de l’arxiu parroquial per tal d’evitar la 
pèrdua o destrucció dels do cuments que s’hi guarden.

b) Cada cop és més necessari, per les repercussions futures, 
procedir amb diligència a l’hora de complimentar els di-
ferents assentaments, anotacions i altres tràmits adminis-
tratius parroquials. En cas de dubte, si us plau, consulteu a 
la Secretaria General.

c) Recordem la “nota sobre obertura i tancament”, publicada 
al Butlletí de l’any 2003, dels llibres parroquials que men-
ciona el Codi de Dret Canònic, és a dir, els de Baptis mes, 
Matrimonis i Defuncions (c. 535,§) així com també el de 
Confirmacions, segons pràctica consuetudinària entre nos-
altres. Reproduïm la nota a continuació.

4.1.- Obertura de llibres nous.
Tots els Llibres sacramentals han d’anar “oficialitzats” des del 

Bisbat, tant els ja enviats com els que es sol·liciten posteriorment.

Tot Rector (o Administrador Parroquial) diligenciarà l’obertura 
dels quatre Llibres Parroquials (Baptismes, Confirmacions, Matri-
monis, Defuncions) de la forma següent:

a) S’ompliran, a la primera pàgina impresa del Llibre, les da-
des d’identificació: Diòcesi, Parrò quia, Població, Número 
(el que correspongui a l’ordre de l’Arxiu Parroquial).

b) S’identificarà al llom extern del Llibre tancat el número 
d’ordre corresponent al Llibre per a la seva localització al 
prestatge.

c) Es completaran les dades d’identificació de Parròquia i Po-
blació a la “Diligència de reconeixe ment oficial” que porta 
des del Bisbat.

d) S’ompliran les dades de “Diligència d’obertura”
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4.2.-Tancament de Llibres antics.
Per al tancament de Llibres Sacramentals antics, actualment en 

ús, es procedirà de la següent ma nera:
a) Es complimentarà la corresponent “Diligència de tanca-

ment” del Llibre amb l’imprès corres ponent.
b) Aquest imprès, un cop complimentat, s’adherirà (amb pe-

gament, no grapes) al llom (part in terior) de la pàgina de 
l’última partida inscrita al Llibre.

c) A partir de l’última inscripció es traçarà una ratlla en dia-
gonal sobre cada una de les res tants partides fins el final del 
Llibre.

d) Important! En el cas de què hi hagi inscripcions sacra-
mentals pendents d’assentament: es fotocopiarà una pàgina 
d’inscripció en blanc del Llibre nou; es farà assentament de 
la ins cripció pendent; s’adherirà aquest full (o fulls) al final 
del Llibre antic i s’adherirà la “Di ligència de tancament” del 
Llibre tal com s’ha exposat a l’apartat anterior, lletra b).

5. Confraries i associacions de fidels
Al Butlletí Oficial del Bisbat (BOB) de l’any 2015, pp. 735-740, 

trobareu la Documentació que cal presentar al Registre d’Entitats 
Religioses (RER) del ministeri de Justícia, per la inscripció, modi-
ficació d’estatuts o de representants legals i cancel·lació tant d’AS-
SOCIACIONS com de FUNDACIONS canòniques

6. Abandonament de la fe catòlica.
Cal distingir entre “exercir el dret d’oposició i/o cancel·lació de 

dades” i el fet “abandonar la fe catòlica” (apostatar). Sovint es con-
fon.

1.- Pel que fa al dret d’oposició i cancel·lació de dades, del 
que en parla la llei orgànica 15/1999, cal recordar que els llibres de 
Baptismes i els altres llibres sacramentals no són fitxers en el sentit 
en què es consideren en la llei O. 15/1999; per la qual cosa no es-
tan subjectes a la legislació en matèria de protecció de dades. [Cf. 
Sentència de 19 de setembre de 2008 del Tribunal Suprem, confir-
mada per la del 10 d’octubre de 2008]. També el Tribunal Constitu-
cional s’ha pronunciat, no admetent el recurs d’empara 9929-2008 
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promogut per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), 
en contenciós sobre cancel·lació de dades que contenen els llibres 
sacramentals [Auto 20/2011, de 28 febrer 2011.- BOE, núm.75, di-
marts 29 de març de 2011, Sec TC. Pàg. 188]. No es pot fer, doncs, 
cap anotació marginal en aquest sentit. Molt menys, eliminar o 
cancel·lar les dades.

2.- En relació a l’apostasia, també ha variat la normativa eclesi-
àstica en aquesta matèria. Fins al 2009, es requeria un “acte formal” 
a l’hora d’acceptar la defecció de l’Església, o apostasia. [Cfr. Con-
sell Pontifici per als textos legislatius. Comunicat sobre el “actus 
formalis defectionis ab Eccelsia catholica” de 13 de març de 2006]. 
Aquest “acte formal de separació de l’Església” ha estat suprimit al 
Codi de Dret Canònic [c. 1086 § 1; c. 1117; c. 1124]. No existeix, 
doncs, aquest requisit des del 26 d’octubre de 2009 [Cf. Carta apos-
tòlica en forma de “Motu proprio” Omnium in mentem. publicat al 
nostre BOBT, 2010, pp. 68-71]; amb la qual cosa, l’apostasia queda 
relegada a l’actitud personal de cadascú. Segueix, però, sent veritat 
que l’apostasia consisteix a “rebutjar totalment la fe cristiana” [c. 
751]. Un cristià pot ser apòstata, però sense exigir l’acte formal. 
Com apòstata, incorrerà en l’excomunió latae sententiae, és adir, de 
forma automàtica [c. 1364, §1] amb totes les conseqüències d’una 
excomunió. Són aquestes: Exclusió dels sagraments (cc. 1331 §1 2n, 
i 915). Privació de les exèquies eclesiàstiques, si no s’ha donat algun 
senyal de pe nediment abans de la mort (c 1184 §1). Exclusió de ser 
padrí/madrina en el baptisme i en la confirmació (cc. 874 §1 4t, i 893 
§1). Necessitat de llicència de l’Ordinari del lloc perquè pugui ser 
admès al ma trimoni canònic (c. 1071 §1 5è)

Consultat el cas a la Comissió Jurídica de la Conferència Epis-
copal Espanyola, ens va dir que, havent estat suprimit “l’acte formal 
de defecció de l’Església”, no es pot exigir aquesta formalitat als qui 
demanen un reconeixement de la seva defecció o apostasia.

3.- Davant d’aquesta problemàtica, com ja fèiem fins ara, és con-
venient que les peticions de cancel·lació de dades i d’apostasia que 
arribin a les parròquies les remeti el Rector a la Secretaria General 
del Bisbat, sempre que l’interessat sigui resident al territori diocesà. 
Si està domiciliat en territori d’una altra diòcesi, se’l pot remetre a 
ella directament, perquè és el domicili, no el lloc on va estar batejat, 
el que determina quina diòcesi ho ha de fer. Si fa el cas, el Secretari 
General rebrà la sol·licitud i contestarà. Res més. No caldrà fer cap 
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nota marginal al llibre de Baptismes, com re comanen els nostres 
bisbes. Això no obstarà per a què, des de la Secretaria General, es 
pugui “in formar” a la parròquia, la qual guardarà la informació, de 
forma secreta, per aplicar-la, en compli ment de les conseqüències 
que es deriven segons el Dret Canònic.

7.- Orientacions de la CEE sobre els llibres sagramentals par-
roquials 1

Com ja vam informar al BOBT, 2010, pp. 321-326, la XCVa. 
Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, de 
23 d’abril de 2010, va aprovar un text orientatiu sobre els llibres 
sagra mentals. El reproduïm aquí per tal de tenir-lo a mà al despatx 
parroquial.

La Iglesia, que ha sido adelantada en el moderno Derecho regis-
tral, tiene que seguir velando para asegurar la exactitud y conserva-
ción de sus Registros, así como para garantizar su función de dar la 
necesaria publicidad a los datos en ellos contenidos, y facilitar su 
acceso a quienes tengan un interés legítimo.

Los modernos medios de reproducción y comunicación facilitan 
sobremanera la posibilidad de falsificación de documentos o su ma-
nipulación, así como su difusión indiscriminada, con el consi guiente 
peligro de atentar contra la seguridad jurídica y el derecho a la inti-
midad de los fieles.

Uno de los derechos reconocidos a todos los fieles es el derecho 
a la protección de su propia in timidad (cf. c. 220). Por eso la Igle-
sia siempre ha procurado que los datos personales de los fieles que 
obran en su poder a través de los diversos libros parroquiales, fueran 
diligentemente custodia dos y sólo se pudieran proporcionar a qui-
enes tuvieran un interés legítimo en su conocimiento (cf. cc. 383, 
384 y 470 CIC’17). Coincide en esto con la moderna sensibilidad 
que ha llevado a muchos países a crear las respectivas Agencias de 
Protección de Datos Personales.

1 Atenció! Cal tenir molta cura a l’hora d’acceptar ofertes d’informatització dels llibres 
sagramentals. Encara que la Conferència Episcopal Espanyola només orienta i aconsella, 
les seves orientacions tenen el sentit d’avisar-nos per tal de no caure en el perill de què, un 
cop digitalitzats, els llibres siguin considerats “fitxers” i, per tant, estiguin sotmesos a la 
llei de Protecció de dades. 
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Asegurar la permanencia e inalterabilidad de los datos, así como 
su oportuna confidencialidad, aconseja que los registros parroqui-
ales se sigan llevando en los libros tradicionales. En efecto, no es 
seguro que los medios técnicos actuales garanticen la permanencia 
de los datos recogidos y edi tados por medios informáticos.2 Además, 
la llevanza tradicional constituye una garantía ulterior para salva-
guardar su genuina naturaleza, puesto que su informatización podría 
hacerlos suscepti bles, en determinados casos, de calificarlos como 
ficheros, sujetos a una normativa estatal ajena a su verdadero carác-
ter, que no sólo es jurídico e histórico, sino también pastoral.

Aunque sean muchos los celosos pastores que ya observen las 
cautelas pertinentes, la Conferen cia Episcopal, ha considerado con-
veniente emanar las presentes Orientaciones de modo que se faci lite 
a los párrocos unos criterios uniformes en un tema tan importante.

7.1.- De los libros sacramentales y sus responsables.
1. En cada Parroquia se han de llevar los libros sacramentales 

establecidos por el Derecho, al menos el de Bautismos, Ma-
trimonios, Difuntos (cf. c. 535 § 1) y Confirmaciones (cf. I 
Decreto CEE, art. 5).

2. El encargado de los libros sacramentales parroquiales es el 
Párroco. El Pá rroco puede dele gar esta función en un Vi-
cario Parroquial. Para que otra persona distinta del Vicario 
Parroquial ostente esa responsabilidad deberá tener delega-
ción escrita del Sr. Obispo o Vicario General.

3. Sólo las personas a las que se refiere el número anterior 
están legitimadas para firmar las partidas sacramentales.

4. Los libros sacramentales forman parte de los archivos par-
roquiales protegidos por lo estable cido en el artículo I.6 del 
Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre la Santa Sede y el 
Estado es pañol, por lo que se puede denegar el acceso a cu-
alquier autoridad civil no autorizada por el Ordinario.

5. Los libros sacramentales no son ficheros, en el sentido del 
artículo 3 b) de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 

2 Atención a las ofertas de informatización-digitalización de los libros sacramentales. Aun-
que la C.E.E, sólo aconseja y orienta, sus consejos tienen sentido para no caer en el peligro 
de que, una vez digitalizados, los libros sacramentales sean considerados “ficheros” y, por 
tanto, estén sometidos a la ley de protección de datos.



25

Datos de Carácter Personal, por lo que no hay que comuni-
car su existencia al Registro General de Protección de Da-
tos.

6. Se aconseja vivamente que los libros parroquiales que en el 
momento de su cierre tengan una antigüedad superior a los 
cien años se depositen en el Archivo histórico diocesano, 
sin perjuicio de la propiedad, que seguirá siendo de la par-
roquia, y se acreditará mediante el co rrespondiente certifi-
cado, que se unirá al Inventario parroquial.

7.2.- De las anotaciones y notas marginales.
7. Las anotaciones en los libros sacramentales contendrán to-

dos los datos pre vistos en la legisla ción tanto general como 
particular (cf. cc. 877, 895, 1121, etc.).

8. En el libro de Bautismos, en su caso, se efectuarán notas 
marginales en las que se haga cons tar la recepción de la 
Confirmación, y lo referente al estado de los fieles por razón 
del matri monio, de la adopción, del orden sagrado, de la 
profesión perpetua en un instituto religioso y del cambio de 
rito (cf. c. 535 § 2).

9. En el libro de Matrimonios, en su caso, se efectuarán no-
tas marginales en las que se haga constar, de forma sucinta, 
la convalidación, la declaración de nulidad o la resolución 
pontificia de disolución de matrimonio rato y no consuma-
do.

7.3.- Llevanza de los libros.
10. Los libros, en soporte de papel, podrán ser libros ordinari-

os de registro, o bien editados con esta finalidad. En todo 
caso se excluyen los libros formados por impresos editados 
y cumpli mentados por ordenador.

11. Es necesario que el Párroco dé comienzo y cierre a todo 
libro sacramental. Para darle co mienzo debe señalarse este 
hecho brevemente en su primer folio, haciendo constar la 
fecha, los datos identificativos esenciales del Encargado del 
libro, número de páginas del libro, etc. Igualmente, al darle 
cierre, pero en la siguiente página a la última escrita. En 
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ambos casos se debe fechar, firmar y sellar la página corres-
pondiente.

12. Los datos han de escribirse con rotulador de tinta líquida o 
pluma estilográfica, nunca con bolígrafos ordinarios o deri-
vados.

13. Si al extender un extracto o certificado, no se conoce alguno 
de los datos solicitados, el espa cio (también en el caso de 
notas marginales) no se debe dejar en blanco, sino cruzarse 
con una línea diagonal con el fin de evitar una eventual ma-
nipulación.

14. Si dentro de un libro se han dejado involuntariamente una 
o varias páginas en blanco, deben anularse cubriéndolas de 
lado a lado mediante una única raya en diagonal, con la mis-
ma finali dad expresada en el número anterior.

15. En el caso de que, al inscribir, anotar, o certificar se haya 
cometido algún error material, no debe sobrescribirse o uti-
lizar líquidos de borrar, sino invalidar la palabra o palabras 
incorrectas trazando una leve línea recta sobre ellas y deli-
mitarlas entre paréntesis para, a continuación, in dicar, siem-
pre en nota a pie de página, la validez de la corrección con 
la palabra «Vale», fir mando posteriormente la nota. En caso 
contrario podría ponerse en duda su autenticidad.

16. El documento sólo quedará validado con la firma manuscri-
ta, legible, y el sello de la Parro quia.

17. Es aconsejable el uso de tinta de color para el tampón de 
sellado. Es necesario que la im pronta del sello se superpon-
ga a una parte de la firma o del texto con el fin de prevenir 
posibles manipulaciones.

18. Los datos requeridos en los libros sacramentales han de ser 
cumplimentados con extrema diligencia, a mano y con le-
tra clara y legible, incluyendo los correspondientes índices 
ordena dos alfabéticamente por apellidos. Sólo estos manus-
critos tienen valor oficial.

19. Para cualquier rectificación o alteración de partidas, sean 
errores, omisiones o cambios efec tuados en el Registro Ci-
vil, se requiere la autorización del Ordinario. Cada cambio 
o alte ración se hará constar en la partida consignando, al 
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menos, la referencia del documento que acredite dicha mo-
dificación.

7.4.- Expedientes matrimoniales.
20. Todos los expedientes matrimoniales deben conservarse en 

el archivo pa rroquial. Una vez agrupados por años, han de 
numerarse correlativamente y, posteriormente, han de guar-
darse en cajas de archivo.

21. Las notificaciones recibidas con la indicación de haber sido 
cumplimentadas en su respec tivo Libro de Bautismos, de-
ben ser archivadas en el correspondiente expediente matri-
monial, ya numerado en la forma descrita.

22. Las copias de los expedientes matrimoniales destinados a 
otras Diócesis se enviarán a tra vés de la propia Curia dioce-
sana, que será quien los transmita a la Curia de destino.

7.5.- Conservación y custodia de los libros.
23. Los libros parroquiales se custodiarán en el archivo parro-

quial, en un armario que propor cione las necesarias garan-
tías de conservación y seguridad, y siempre bajo llave. Sólo 
el Pá rroco o su delegado tendrán acceso al armario.

24. En el caso de unidades pastorales formadas por diversas 
parroquias, los li bros parroquiales podrán conservarse en el 
archivo de una de ellas, con el consentimiento del Obispo.

7.6.- Acceso y consulta de los libros.
25. Corresponde al Párroco o al delegado de acuerdo con lo es-

tablecido en el n. 2 expedir certifi caciones o copias autori-
zadas de los asientos o anotaciones registrales referentes al 
fiel que las solicite.

26. Los certificados o extractos pueden extenderse bien escritos 
a mano o mecanografiados, pero siempre cumplimentados 
en el modelo propio de la Diócesis y validados por la firma 
del Párroco o del delegado de acuerdo con el n. 2, y por 
el sello parroquial. Los certificados que hayan de producir 
efectos fuera de la Diócesis han de ser legalizados por el 
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Ordinario. En el caso de que vayan redactados en una len-
gua no oficial en la Diócesis de destino, se acompaña rán de 
traducción al español.

27. Todos los fieles tienen derecho a recibir personalmente cer-
tificaciones o copias autorizadas de aquellos documentos 
contenidos en los libros parroquiales que, siendo públicos 
por su natu raleza, se refieran a su estado personal.

28. El interesado, salvo que sea conocido personalmente por el 
Párroco o el delegado conforme al n. 2, deberá acreditar do-
cumentalmente su personalidad, e indicar el fin para el que 
se soli cita la certificación.

29. Podrán expedirse también certificaciones o copias cuando 
el interesado lo solicite a través del propio cónyuge, padres, 
hermanos, hijos o procurador legal. En estos casos el inte-
resado deberá, además, indicar los datos identificativos del 
pariente o procurador y acreditarlos docu mentalmente.

30. No se expedirán certificaciones o copias autorizadas cuando 
no quede acreditado el interés legítimo y la personalidad del 
interesado y, en su caso, del familiar o procurador. Se ha 
de guardar copia del documento que acredite los referidos 
datos del interesado y del familiar o procurador.

31. Salvo que disponga otra cosa el Ordinario, la documenta-
ción relativa a los registros sacra mentales de los últimos 
cien años ha de quedar cerrada a la libre y pública consulta, 
ya que es reservada por su propia naturaleza. A partir de esa 
fecha pasará a considerarse documentación histórica.

32. Las solicitudes de datos con finalidades genealógicas referi-
dos a los últimos cien años sólo se atenderán cuando el inte-
resado recabe datos sobre sus ascendientes directos hasta el 
segundo grado inclusive.

33. En ningún caso se debe permitir la consulta directa, manipu-
lación, grabación o reproduc ción total o parcial de los libros 
sacramentales que se encuentren en las parroquias.

34. La microfilmación, digitalización, o cualquier otra iniciativa 
de tratamiento global o parcial del archivo requerirá la auto-
rización escrita del Obispo.
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35. Los libros parroquiales no podrán sacarse del archivo parro-
quial, salvo en los casos menciona dos en el número 24.

Aviso. Cualquier duda sobre la oportunidad de extender certi-
ficados o copias auto rizadas de los libros sacramentales habrá de 
consultarse con el Ordinario.

-------------------------------------------

B) Sagraments

1.- El Baptisme.

BAPTISME D’INFANTS
Preparació

1. El rector, personalment o a través d’altres persones, ha de 
procurar que els pares 3 de l’infant que ha de ser batejat, 
i també els qui han d’assumir la funció de padrins, siguin 
degudament instruïts sobre el significat d’aquest sagrament 
i les obligacions que comporta (c. 851, 2).

2. Els pares tenen l’obligació de procurar que els infants siguin 
batejats dintre de les primeres setmanes del seu naixement. 
Per això, el més aviat possible, aniran a trobar el rector per 
de manar-li el sagrament per al seu fill i preparar-s’hi degu-
dament (c. 867, 1) (Sínode Diocesà, 80). Si l’infant es troba 
en perill de mort, ha de ser batejat sense demora (c. 867, 2).

3. Per tal que un infant sigui batejat lícitament, cal que: els 
pares, o al menys un d’ells o el qui le gítimament els suplei-
xi, hi consentin; hi hagi esperances fonamentades que serà 
educat en la religió catòlica; si no n’hi ha cap, el baptisme 
ha de ser diferit un cop advertit el motiu als pares.

3 En el cas extraordinari de pares/mares adoptants homosexuals, pel bé del sagrament, no-
més un/una hauria de figurar a l’acte litúrgic del Baptisme; l’altre no pot estar considerat 
ni com a “testimoni”. Tanmateix caldria evitar fotos que “testimoniessin” la presència dels 
dos/dues.
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4. L’infant de pares catòlics, i fins i tot de no-catòlics, en perill 
de mort rep lícitament el bap tisme, àdhuc contra la voluntat 
dels pares (c. 868). L’infant expòsit o trobat ha de ser ba-
tejat, si després d’una acurada investigació no en consta el 
baptisme (c. 870).

5. Tant com sigui possible, els fetus abortius, si viuen, han de 
ser batejats (c. 871). Quan hi ha dubtes sobre si algú està ba-
tejat, o si el baptisme ha estat conferit vàlidament, i el dubte 
per sisteix després d’una investigació seriosa, el baptisme ha 
de ser-li conferit sota condició (c. 869, 1). Però en aquest 
cas, com en el dels batejats en una comunitat eclesial no 
catòlica (c. 869, 2), és aconsellable consultar prèviament la 
Vicaria General.

Celebració
El baptisme s’ha d’administrar segons el ritual prescrit en els lli-

bres litúrgics aprovats, excepte en el cas d’una necessitat urgent, en 
el que cal observar només aquelles coses requerides per a la validesa 
del sagrament (c. 850), és a dir, l’ablució amb aigua vertadera acom-
panyada de les degudes paraules de la forma (c. 849).
El rector, a més dels pares i padrins, ha de procurar que no sigui 
imposat un nom aliè al sentit cristià (c. 855).

Temps
Encara que el baptisme pot ser celebrat qualsevol dia, es recoma-

na que ordinàriament se celebri els diumenges o, si és possible, la 
Vetlla Pasqual. Per a no multiplicar excessivament les celebracions 
baptismals i per tal que la comunitat parroquial pugui ser-hi present, 
s’ha de fixar, sobretot a les parròquies més grans, un calendari, enca-
ra que sigui flexible, de dies baptismals (Sínode Diocesà, 87)

Lloc
El lloc propi de la celebració del baptisme, fora d’un cas de ne-

cessitat o si una causa justa no acon sella altrament, és l’església 
parroquial pròpia (cc. 857-859). No s’han de permetre les celebra-
cions particulars del Baptisme, és a dir, aquelles que estiguin moti-
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vades per interessos particulars al marge de la comunitat parroquial 
(Sínode Diocesà, 84)

Llevat del cas de necessitat o que l’Ordinari del lloc ho hagi per-
mès per una causa greu, està prohi bit celebrar el baptisme a les 
cases particulars i als centres d’assistència sanitària (c. 860). A 
ningú és permès de batejar en territori d’altre sense llicència deguda, 
ni tan sols si es tracta dels súbdits (c. 862).

Per acceptar el baptisme d’un feligrès que no sigui de la par-
ròquia pròpia, cal que es compleixin aquestes condicions: 1) Que 
consti el consentiment per escrit de la parròquia pròpia. 2) Que els 
pa res acreditin haver assistit a les reunions preparatòries. El millor 
seria que ho fessin a la parròquia d’origen.- Finalment, en aquests 
casos, es comunicarà a la parròquia pròpia el baptisme conferit.

Ministre
El ministre ordinari del baptisme és el bisbe, el prevere i el diaca 

(c.861). Amb tot, la seva adminis tració és una de les funcions espe-
cialment confiades als rectors (c.530, 1).
En cas de necessitat urgent qualsevol persona que tingui intenció 
deguda pot administrar el bap tisme, per això cal que especialment 
els rectors procurin que els fidels sàpiguen batejar com cal (c. 861).

Padrins i testimonis
En la mesura de les possibilitats, al que ha de ser batejat, ha de 

donar-se-li un padrí, al menys un (c. 872). Ha d’haver-hi un padrí 
o una padrina. Però pot haver-hi un padrí i una padrina; no dos 
padrins o dos padrines (c. 873). Aquest padrí o padrina ha de re-
unir totes i cadascuna de les condicions requerides pel dret canònic 
(Sínode Diocesà, 86) Les condicions són aquestes:

1. Que sigui designat pels pares del qui ha de ser batejat o pels 
qui els supleixen o, si falten aquells, pel rector o ministre i 
tingui l’aptitud i la intenció d’exercir aquesta comesa.

2. Que hagi complert setze anys. Però el rector o el mateix 
ministre, per una causa justa, pot adme tre una excepció.

3. Que sigui catòlic, confirmat i hagi rebut el sagrament de 
l’Eucaristia, i meni una vida congru ent amb la fe i la funció 
que ha d’assumir.
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4. Que no estigui afectat per cap pena canònica.
5. Que no sigui el pare o la mare del qui ha de ser batejat (c. 

874, 1).
Un batejat que pertanyi a una comunitat eclesial no catòlica pot 

ser admès en qualitat de testimoni de baptisme juntament amb un 
padrí catòlic (c.874, 2). Els no batejats no poden ser admesos ni com 
a padrins ni com a testimonis.

Anotació del baptisme conferit
1. El rector del lloc on se celebra el baptisme l’ha de consignar 

en el llibre dels batejats, esmen tant-hi el ministre, els pares, 
els padrins i, si n’hi ha, els testimonis, el lloc i el dia de l’ad-
ministració del baptisme, bo i indicant-hi també el lloc del 
naixement (c. 877, 1).

2. Si es tracta d’un fill de mare no casada, cal anotar el nom 
de la mare, si consta públicament la seva maternitat o ella 
mateixa ho demana espontàniament per escrit o davant de 
dos tes timonis. També s’ha d’inscriure el nom del pare, si 
la seva paternitat és provada per algun document públic o 
per declaració seva feta davant el rector o dos testimonis. 
En aquests ca sos és convenient demanar la certificació civil 
de naixement o el llibre de família. Si no es prova, el batejat 
ha de ser inscrit sense cap indicació del nom del pare o dels 
pares (c. 877, 2).

3. En el cas de fills adoptius cal distingir entres els pares adop-
tius heterosexuals i els homosexuals. Als primers es pot 
aplicar el que prescriu el cànon 877, 3: “Si es tracta d’un fill 
adoptiu, han de ser inscrits els noms dels pares adoptants… 
i els dels pares naturals” (aplicant el cànon 877, 1 i 2) En el 
cas que els pares adoptants siguin una parella homose-
xual, consultada la Conferència Episcopal Espanyola -As-
sumptes jurídics- sobre l’anotació, o no, ens va contestar 
que només es pot inscriure en el llibre de baptismes com a 
pare o com a mare, a un d’ells o d’elles. L’altra part no hi 
pot figurar ni tant sols com a “testimoni”. La raó és dedueix 
del que prescriu el c. 22: “Les lleis civils a les quals remet el 
dret de l’Església han d’observar-se mentre no siguin con-
tràries al dret diví, ni el dret canònic no disposi altrament” 
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Aquest és un cànon aplicable a la llei espanyola de “matri-
moni entre persones homosexuals”.

4. Sempre, en la inscripció, i sobretot en el lliurament de cer-
tificacions, cal procedir amb discreció per tal de no causar 
prejudicis, particularment als infants.

5. Si el baptisme no ha estat administrat pel rector de la par-
ròquia ni essent-hi present, el minis tre del baptisme, sigui 
qui sigui, ha d’informar el rector d’on fou administrat el 
bap tisme, per tal que l’anoti segons les normes anteriors 
(c.878). El qui administra el baptisme ha de procurar que, 
si no hi ha padrí, hi hagi almenys un testimoni pel qual hom 
pugui pro var la col·lació del baptisme (c. 875). Per compro-
var la col·lació del baptisme, si no es per judica ningú, és su-
ficient la declaració d’un sol testimoni lliure de tota sospita 
o el jurament del propi batejat si va rebre el baptisme essent 
adult (c. 876).

Situacions especials
a) Pares creients amb poca pràctica religiosa: El sacerdot, de 

forma comprensiva, acolli dora i dialogant, intentarà suscitar 
en els pares la seva responsabilitat d’educar cristia nament el 
seu fill

b) Pares catòlics casats canònicament, divorciats civilment i 
casats altra vegada civilment, o altres situacions que no te-
nen sortida legal canònica: Després d’acollir aquests pares 
i dialogar amb ells, un cop aclarida la seva situació cristia-
na i familiar, si el rector creu que hi ha garanties suficients 
de què l’infant serà educat cristianament, es pot concedir 
el Baptisme, prèvia preparació i amb el compromís dels 
padrins d’ajudar els pares en l’educació futura. Cal, doncs, 
evitar l’escàndol i intentar que el fet del Baptisme sigui una 
ocasió perquè els pares s’apropen a la parròquia

c) Pares catòlics casats només civilment o que no tenen cap 
vincle institucional: Cal acollir-los també i dialogar sobre 
la seva situació, ponderant amb calma els motius pels quals 
de manen el baptisme i la sinceritat de les garanties sobre la 
futura educació del fill. Si les motivacions no són sòlides i 
les garanties insuficients –si més no per part dels padrins– 
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no es deuria batejar. Cal fer-los entendre, però, que no es 
tracta de cap sanció per no estar casats canònicament o una 
coacció per a que ho facin, sinó de reconèixer que la seva 
petició, al menys momentàniament, no és “madura” i que 
és convenient seguir dia logant. Si els pares optessin per ca-
sar-se canònicament, s’hauria d’evitar la celebració conjun-
ta dels dos sagraments.

d) Pares no catòlics: Aquest cas necessita un discerniment més 
clar dels motius de la seva pe tició. A més a més, les garan-
ties de la futura educació del batejat en la fe haurien de ser 
molt clares. D’altra manera no es podria batejar.

Baptisme d’infants,
fills de pares cristians orientals no catòlics.

La presència entre nosaltres, cada cop més nombrosa, de famílies 
orientals, fa que sigui fre qüent la petició de serveis pastorals per part 
de persones que pertanyen a esglésies cristianes orientals no catòli-
ques. Per tal de saber com procedir en aquests casos, convé consultar 
els documents de la CEE. “Orientaciones pastorales para la aten-
ción pastoral de los Católicos Orientales”, de 17-21 de novembre 
de 2003, i “Orientaciones sobre el modo de proceder cuando cristi-
anos orientales no católicos piden servicios pastorales a la Iglesia 
Católica en España” que ha elaborat el Secretariat de la Comissió 
Episcopal de relacions interconfessi onals de la CEE.

Aquí destaquem algunes disposicions que fan referència al Bap-
tisme d’infants, fills de pares cristians orientals no catòlics.

a. Els fills de pares cristians orientals no catòlics poden rebre 
el baptisme lícita ment, si els pares o un d’ells, o la persona 
que legítimament està en el seu lloc, ho demana i li és física 
o moralment impossible accedir al seu ministre propi.

b. L’administració del baptisme per part d’un ministre catòlic 
a un fidel oriental no catòlic, en les condicions assenyalades 
abans, no pot inscriure’s en el llibre de baptismes de la 
parròquia catòlica; el que s’ha de fer és un certificat que 
es lliu rarà als pares de l’infant i comunicar el fet al Secretari 
General del Bisbat, el qual l’inscriurà en un llibre de Baptis-
mes especial que guardarà a l’arxiu.
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c. Si els pares cristians orientals no catòlics demanen el bap-
tisme per al seu fill amb la intenció que sigui considerat ca-
tòlic i educat en la fe catòlica, caldrà que facin la petició 
per escrit i que, també, presentin un certificat del seu propi 
baptisme; d’aquesta manera es determinarà posteriorment 
la adscripció de l’infant batejat a l’església “sui iuris”. El 
bateig serà inscrit al llibre de baptismes de la parròquia 
catòlica, fent constar que el batejat pertany a l’església 
“sui iuris”. Si és possible, el ministre d’aquest baptisme 
haurà de ser un sacerdot catòlic oriental i, a la ma teixa ceri-
mònia, farà també la Crismació (Confirmació) i l’Eucaristia, 
com es fa a totes les Esglésies Orientals.

d. La certificació d’un baptisme en qualsevol església oriental 
no catòlica inclou la Confirmació en la mateixa data i lloc 
que el Baptisme, encara que no es digui ex plícitament.

BAPTISME D’ADULTS
El Servei Diocesà per al Catecumenat va preparar un “Expedient 

d’Iniciació Cristiana d’Adults” (Sínode Diocesà, 90) per atendre 
aquelles persones que no van ser batejades en la seva infància i ho 
demanen més tard (a partir de l’ús de raó). Cal fer tot un procés de 
preparació i inscripció com a catecúmens mitjançant un “ritu d’in-
grés”, primer, i un “ritu d’elecció” després, essent inscrits als llibres 
corresponents (inscripció, elecció) que es guardaran a la Secretaria 
General del Bisbat. Per la qual cosa, s’enviarà al Delegat del Ca-
tecumenat la corresponent notificació.4 Acabada la seva formació 
(dos anys litúrgics -d’Advent a Pasqua-), d’acord amb el programa 
establert, el catecumen podrà rebre els sagraments de la Iniciació 
Cristiana, segons el Ri tual de la Iniciació Cristiana d’Adults, i ser 
enregistrat en els llibres parroquials.

Baptisme i 1ª Comunió
Cada any és més freqüent trobar-nos amb el fet que nens i nenes 

sense batejar participen en els ma teixos grups de catequesi prepa-
ratòria de la Primera Comunió en què ho fan els nens ja batejats. 

4 A la Secretaria General del Bisbat hi ha impresos-model, tant de l’Expedient de la Inici-
ació Cristiana d’Adults, com de les comunicacions que cal fer al Bisbat (inscripció en el 
Llibre dels Catecúmens i en el Llibre dels Elegits)
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Evidentment, no podran participar dels sagrament del cos i Sang del 
Senyor, si, prèviament, no re ben el Baptisme.

La iniciació cristiana dels nens en edat catequètica té el tronc 
comú de referència en el catecumenat d’Adults; per això el model 
de la seva iniciació cristiana ha de ser la que es descriu al Ritual 
d’Iniciació Cristiana d’Adults (RICA) del que han de fer-s’hi les 
adaptacions per a un catecumenat de nens. Especialment s’haurà de 
tenir en compte la gradualitat, que expressa la dimensió maternal de 
l’Església que acull i acompanya i la condició dels destinataris, en 
concret, l’edat i la seva situació.

En concret, el RICA contempla quatre temps successius: a) “Pre-
Catecumenat” o primera evangelització, b) “Catecumenat” destinat 
a la catequesi integral. c) “Il·luminació i purificació quaresmal” per 
proporcionar una preparació espiritual més intensa. d) “Mistagogia” 
o nova experiència dels sagraments i de la comunitat

Els ritus són com a graus, passos, o portes que han de marcar 
els moments culminants o nuclears de la iniciació, mitjançant els 
quals el catecumen anirà avançant, travessant portes, pujant escales, 
per dir-ho així. Els ritus són aquests: a) Admissió al Catecumenat. 
b) Ritus penitencials. c) Celebració dels sagraments de la iniciació 
cristiana.

La forma pràctica de procedir es farà segons aquests passos:
a. L’administració del sagrament del Baptisme a nens i nenes 

en edat escolar no es farà de ma nera ràpida o amagada
b. El Baptisme i la 1ª Comunió podrà fer-se en una mateixa 

celebració. Però no es obligatori fer-ho conjuntament.
c. En cas de fer-ho separadament, no hi haurà un espai de 

temps molt gran entre el Baptisme i la Primera Comunió

2. La Confirmació
Lloc

El lloc habitual de la celebració és l’església catedral o l’església 
parroquial. Per la dimensió de ca tolicitat que comporta la gràcia de 
la Confirmació, que vincula més estretament el batejat a la mis sió 
de l’Església, pot ser bo agrupar els candidats de diverses parròquies 
en una mateixa celebració, principalment quan els confirmands són 
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de la mateixa població o els de cada parròquia són molt pocs (DPS, 
n. 142)

Padrins
Sobre els padrins de Confirmació cal recordar que s’han d’ob-

servar els mateixos criteris que hem exposat per als padrins de Bap-
tisme.

Preparació i celebració
1. Al nostre Bisbat, de forma ordinària, hi ha dues vies per 

accedir a la Confirmació:
A) Tres anys de catequesi sobre els sagraments de la Inici-

ació Cristiana, després de la Primera Comunió, rebent 
la Confirmació el darrer curs de l’etapa educativa de 
Primària (12 anys).-

B) Inscripció al primer curs de l’etapa educativa d’ESO, i 
fer –al menys– dos anys de preparació catequètica.

Nota: Els adolescents i adults, però, no batejats, que 
demanen la confirmació, a més de la catequesi habitual 
de les dues modalitats anteriors, han de seguir l’itine-
rari catecumenal segons el Ritual de la Iniciació Cris-
tiana d’Adults.

2. El sagrament de la confirmació s’ha de rebre normalment 
en la pròpia parròquia. Seria bo, no obstant, que algunes 
parròquies veïnes s’agrupessin celebrant-s’hi de manera ro-
tatòria, sense que cap en quedi exclosa (Sínode Diocesà, 97)

3. La Confirmació es diferirà, previ un diàleg pastoral amb el 
confirmand i, si convé, amb els seus pares, quan es doni una 
important carència de formació i d’interès amb la militància 
cristiana (Sínode Diocesà, 95)

Proposta de Confirmació d’adults
És una proposta adreçada a:

- Joves que no es van confirmar al seu temps
- Parelles que es preparen per al matrimoni i encara no estan 

confirmats (c. 1065 §3)
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- Persones a qui s’ha proposat ser padrí o padrina de Baptisme 
o de confirmació

- Altres persones adultes que entren en relació amb les comu-
nitats parroquials per diversos mo tius (per exemple, pares 
dels infants de la 1ª Comunió, etc.) o que ja hi participen 
però no estan confirmats.

Les parròquies comunicaran al Servei Diocesà del Catecu-
menat les peticions; aquest els enviarà les catequesis que han de 
seguir (5) para la seva preparació.

La celebració es farà a la Catedral la vigília de la Pentecosta 
(30 de maig)

3. La Penitència.

Facultat d’oir confessions
Tenen la facultat d’oir confessions els preveres del clergat se-

cular residents en la Diòcesi que ja la tenien fins al moment actual. 
També la tenen en tot el territori de la Diòcesi, els preveres membres 
d’instituts religiosos o de societats de vida apostòlica que resideixen 
de manera habitual en la Diò cesi que tinguin, rebuda del superior 
competent, la facultat a la que es refereix el cànon 969, 2

Absolució col·lectiva
En referència a l’absolució “col·lectiva”, és a dir, impartida a diver-
sos penitents alhora sense una confessió individual prèvia i amb ca-
ràcter general, el Sr. Bisbe jutja que no concorren en el nostre bisbat 
les condicions requerides al cànon 961; per la qual cosa la forma 
ordinària de reconci liació sagramental, que ha de facilitar-se per tots 
els mitjans als fidels, és la confessió individual en les dues formes 
determinades en el Ritual.

4. L’Eucaristia.

Facultat de celebrar
Tots els sacerdots tenen facultat de celebrar dues Misses el ma-

teix dia, amb causa justa. Els rectors i responsables de les esglésies, 
amb causa justa, poden celebrar tres Misses els diumenges i festes 
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de precepte. (c. 905, 2). Qualsevol altra circumstància, requereix un 
permís personal del Sr. Bisbe.

El lloc propi per a les Primeres Comunions
El lloc propi per a les celebracions eucarístiques en les quals es 

rep per primera vegada la Sagrada Comunió és la pròpia parròquia.
(Sínode Diocesà, 112)

Missa pro populo
D’acord amb el cànon 534, i segons Decret de la Congregació per 

al clergat del 25-VII-1970 (AAS, 63 [1971] 943-944), el sacerdot 
amb cura d’ànimes “quan ha pres possessió de la parròquia, està 
obligat (c. 534,3) a aplicar la Missa pel poble a ell confiat, tots els 
diumenges i festes que siguin de precepte a la Diòcesi. Un rector 
amb vàries parròquies al seu càrrec, només té obligació d’aplicar 
una sola Missa per tots els fidels a ell encomanats.

Estipendis
L’estipendi de la Missa està fixat per la Província Eclesiàstica 

Tarraconense en 10 euros. Els sacer dots que celebren dos o més Mis-
ses en un mateix dia, en virtut del cànon 951, poden rebre estipendi 
per la segona o tercera Missa, aplicant per la intenció del Sr. Bisbe, 
o per la intenció particular, de tal manera que donin comptes i lliurin 
l’estipendi al Bisbat a favor del Fons Diocesà de Compensació del 
Clergat. Recordem que s’ha constituït un “fons diocesà d’intencions 
de Misses” que intenta ajudar tots aquells sacerdots diocesans que 
no disposin de suficient nombre d’intencions amb esti pendi per a la 
celebració de la Missa diària.

En el cas que els oferents, prèviament i explícitament advertits, 
s’avinguin lliurement al fet que les seves almoines siguin acumula-
des junt amb d’altres per a la celebració d’una sola missa, serà lícit 
satisfer aquestes ofrenes amb un única missa, aplicada per la inten-
ció “col·lectiva”. Aquesta moda litat, que és una excepció de la llei 
canònica, és permesa no més de dos cops per setmana (Decret de la 
Congregació per al Clergat “Mos iugiter”, de 22 de febrer de 1991). 
En aquest cas el prevere no més pot rebre l’equivalent al donatiu (es-
tipendi) d’una almoina establerta. [Cfr. Decret dels Bisbes de les 
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províncies eclesiàstiques de Tarragona i Barcelona, de 7 de setembre 
de 2006; BOBT, 2006, pp. 624-626]

Dejuni eucarístic i iteració de la comunió
Una hora abans de combregar, cal abstenir-se de prendre qualse-

vol aliment i beguda, exceptuant-ne l’aigua i les medicines. Aquesta 
disposició no afecta els ancians, malalts i els qui els atenen. (c. 919, 
1)

El sacerdot que celebra la Santa Missa dos o tres vegades el ma-
teix dia, pot prendre algun aliment abans de la segona o tercera Mis-
sa, encara que no hagi passat una hora. (c. 919, 2)

El cànon 917 autoritza a rebre una segona vegada la sagrada 
Comunió el mateix dia quan se celebra l’Eucaristia, excepte en el 
cas de l’administració del Viàtic (c. 921,2); l’expressió “iterum” cal 
enten dre-la, segons la interpretació autèntica, com solament una se-
gona vegada el mateix dia.

Exposició del Santíssim Sagrament i reserva eucarística
Els cànons 941-943 estableixen les normes sobre l’exposició del 

Santíssim, tant amb el copó com amb la custòdia. L’exposició es 
pot fer de manera habitual a les esglésies i oratoris en els que està 
permès de tenir reservada la Santíssima Eucaristia, complint les dis-
posicions litúrgiques (Ritual de la Sagrada Comunió i del culte a 
l’Eucaristia fora de la Missa).
Tanmateix, es recorda que:

a) El ministre de l’exposició del Santíssim Sagrament i de la 
benedicció eucarística és el sacer dot o el diaca; en circums-
tàncies peculiars, només per a l’exposició i la reserva, però 
sense la benedicció, ho són l’acòlit, el ministre extraordinari 
de la Comunió o una altra persona de signada per l’Ordinari 
del lloc (c. 943)

b) Durant l’exposició del Santíssim Sagrament no es permet la 
celebració de la Santa Missa a la mateixa església o oratori 
(c. 942,2)

c) Durant l’exposició, les pregàries, cants i lectures han d’or-
ganitzar-se de manera que els fi dels, amb esperit d’oració, 
lloïn Crist el Senyor.
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d) Si hem de tenir cura en la custòdia del patrimoni artístic, 
totes les mesures seran poques en la custòdia del Santíssim 
Sagrament. Els rectors de esglésies o capelles i tots aquells 
qui tin guin encomanada la seva custòdia, han de procurar 
que la clau del sagrari en què és reser vada la Santíssima 
Eucaristia es guardi amb la màxima diligència (c. 938,5).

e) Així mateix cal guardar en un copó o recipient les Hòsties 
consagrades, en quantitat sufici ent per a les necessitats dels 
fidels, i renovar-les sovint un cop consumides degudament 
les anteriors (c. 939)

Ministres extraordinaris de la Comunió
Els fidels designats pel Rector per administrar habitualment la 

Sagrada Comunió han de tenir una autorització escrita de l’Ordi-
nari del lloc. Els qui ja la tenen han de sol·licitar la pròrroga un cop 
finalitzat el trienni corresponent.

Tant en el cas que la Comunió sigui repartida pel sacerdot o diaca 
o per un ministre extraordinari, instrueixi’s als fidels que prefereixen 
rebre-la a la mà sobre el mode digne en què ha de realitzar-se, el qual 
ha de manifestar que la Comunió “és rebuda” i acollida, evitant el 
que aparegui que cadascú se la subministra personalment

5. El Matrimoni
Lloc

Segons el cànon 1115, els casaments s’han de celebrar en la par-
ròquia on un dels contraents té el domicili o el quasidomicili o ha 
residit durant un mes; per celebrar-los en un altre lloc es requereix 
llicència de l’Ordinari propi. Per poder celebrar un matrimoni en 
una capella privada cal la llicència de l’Ordinari del lloc (c. 1228)

Celebrant i testimonis
Segons el c. 1108, §1 “només són vàlids aquells matrimonis que 

se celebren davant l’Ordinari del lloc o del Rector o d’un sacerdot 
o diaca delegat per un d’ells, i davant de dos testimonis”. Es tracta 
de dos testimonis “comuns”, és a dir, capaços de testificar sobre el 
matrimoni celebrat. La seva presència ha de ser simultània, moral i 
física o corporal. No cal res més que aquesta capacitat humana de 
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testificar sobre l’acte realitzat. En aquest sentit, el Directori per a 
l’aplicació dels principis i normes sobre l’ecumenisme (PCCF, 9 de 
juny de 1993) explícitament senyala que una persona pertanyent a 
una església oriental pot ser testimoni d’un matrimoni en una esglé-
sia catòlica i viceversa. Igualment, els membres d’altres esglésies o 
comunitats eclesials poden ser testimonis en una celebració de ma-
trimoni en una església catòlica i viceversa.

Expedient
En relació a la tramitació de l’expedient matrimonial, tot recor-

dant un cop més els criteris i pautes aprovades per la Tarraconense 
el 3 de maig de 2001, publicats al nostre Butlletí Oficial (Any 2001, 
pp. 865-868) 5, ara fem les recomanacions següents:

Documentació i formalització
Partides de Baptisme

Dels dos contraents actualitzades i legalitzades si són de fora de 
la Diòcesi. Si estan batejats a la mateixa parròquia i no cal remetre 
l’expedient fora de la Diòcesi, és suficient l’anotació clara del llibre, 
foli i data. Caldrà tenir una cura especial en el cas que algun contra-
ent hagi estat batejat a l’estranger.

Verificació de solteria
A les parròquies petites on gairebé tothom es coneix podria ser 

suficient la declaració de dos testi monis i les proclames. Quan no 
siguin prou coneguts caldrà afegir un certificat civil de solteria. Les 
proclames sempre són obligatòries. Si per algun motiu no es poden 
realitzar, és requereix la dis pensa de l’Ordinari.

5 Els apartats dels que se`n parla són aquests: 1.- On es pot fer l’expedient ? 2.- Expedient 
dels nuvis que es casen a la mateixa parròquia on fan l’expedient. 3.-Expedient dels nuvis 
que es casen a una altra parròquia del nostre Bisbat. 4.- Expedient dels nuvis que es casen 
en una parròquia fora del nostre Bisbat o que, provinents d’una altra diòcesi, es casen en 
una parròquia d’aquí. 5.- Mitjos expedients de nuvis que són de parròquies diferents del 
nostre Bisbat i que han de contreure matrimoni en el mateix bisbat. 6.- Mig expedient d’un 
nuvi o núvia que ha de contreure matrimoni fora del nostre Bisbat o que, provinent de fora, 
l’ha de contreure al nostre Bisbat. 7.- Notes marginals dels matrimonis. 8.- Arxiu de l’ex-
pedient una volta celebrat el matrimoni. 9.- A l’hora de complimentar l’expedient. 10.- La 
declaració dels testimonis per a la validesa i la licitud del matrimoni. 11.- La declaració 
dels nuvis.12- Les proclames o amonestacions.
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Dades del naixement.
N’hi ha prou amb les fotocòpies del llibre de família o d’una 

partida de naixement.

Comunicació al jutjat

Segons escrit de la Secretaria General de la CEE, de 14 de gener 
de 2008, l’Església només està obligada a comunicar al jutjat la ce-
lebració del matrimoni canònic, però no a col·laborar en la reco llida 
de dades per a l’Institut Nacional d’Estadística (INE). És per això 
que no estem obligats, més bé hauríem d’abstenir-nos, a utilitzar 
uns nous impresos que, entre altres dades que es sol·liciten, figura la 
nova denominació de “cònjuge A” i “cònjuge B”.

També cal recordar l’Art. Vè de l’Acord entre l’Estat Espanyol i 
la Santa Seu sobre assumptes jurídics. Es refereix a la comunicació 
al jutjat i diu així: “Inmediatamente de celebrado el matrimonio ca-
nónico, el sacerdote ante el cual se celebró entregará a los esposos la 
certificación eclesiástica con los datos exigidos para su inscripción 
en el Registro Civil. Y, en todo caso, el Párroco en cuyo territorio 
parroquial se celebró el matrimonio, en el plazo de cinco días, trans-
mitirá al encargado del Registro Civil que corresponda el Acta de 
Matrimonio canónico para su oportuna inscripción, en el supuesto 
de que ésta no se haya efectuado ya a instancia de las partes intere-
sadas”

Situacions especials.
a.- Divorciats

Els divorciats d’un matrimoni civil, han de presentar, també, un 
certificat literal de matrimoni civil amb l’anotació del divorci, i una 
declaració jurada de tenir resoltes les obligacions naturals d’aquesta 
unió. S’enviarà còpia al Bisbat i es concedirà llicència segons el 
cànon 1071

b.- Cristians no catòlics.

Cal la partida de Baptisme de la seva Església i el certificat de 
solteria civil. Si són de l’estranger, els documents s’han de traduir a 
l’espanyol per algun organisme oficial (ambaixada, consolat, etc.). 
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Es faran les declaracions pròpies d’un matrimoni mixt i el rector sol-
licitarà la dispensa en carta adreçada al Sr. Vicari General.

c. Nul·litat de matrimoni anterior.

Revisar si s’ha fet l’anotació marginal a la partida de Baptisme, 
tant del matrimoni anterior com de la nul·litat. Si fos el cas que es 
prohibís accedir a noves núpcies sense llicència de l’Ordinari, cal-
drà gestionar aquesta llicència. És molt important comprovar si a la 
partida del matrimoni anterior en el Registre Civil està anotada la 
nul·litat o un divorci paral·lel.

d. Impediment de consanguinitat.

Afecta només fins als cosins germans. Amb les partides de Bap-
tisme dels dos es veu el vincle que hi ha; no cal, doncs, elaborar 
un arbre genealògic. Es tramet la sol·licitud de dispensa de l’im-
pediment al Sr. Vicari General que fallarà, si fa el cas, donant-ne 
l’autorització

e. Menors d’edat

Si el nuvi té 16 anys i la núvia 14 no hi ha impediment canònic. 
No obstant, a efectes civils, donat que no poden celebrar-se matri-
monis de menors de 18 anys sense obtenir la dispensa del Jutge de 1ª 
Instància (art. 48 del Codi Civil) o hagin obtingut l’emancipació dels 
seus pares (és necessari que consti l’anotació en la partida literal de 
naixement) serà necessari enviar al Bisbat aquesta docu mentació per 
concedir la llicència de matrimoni.

f. No batejats

Poden ser fidels d’una altra religió no cristiana, o simplement no 
batejats. En ambdós casos hi ha impediment de “disparitat de cul-
tes”. En aquests casos cal demanar un document de solteria i realit-
zar les declaracions que figuren en els expedients matrimonials… 
cerciorant-se que es fan amb sin ceritat, donat que sovint pertanyen a 
grups, la moral dels quals és molt diferent a la nostra. Es farà la sol-
licitud de dispensa de l’impediment al Sr. Vicari General, enviant la 
documentació, el qual fallarà, si fa el cas, autoritzant el matrimoni.
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Respecte a aquells que vulguin rebre el Baptisme per contraure 
matrimoni vàlid amb un catòlic, cal seguir el criteri pastoral exposat 
en el decret de constitució del Catecumenat (Butlletí Oficial del Bis-
bat, 2002, pp. 575-580)

1. S’iniciarà el procés per a l’admissió al Catecumenat, un cop 
acceptada la serietat de les seves motivacions

2. Posteriorment, es convidarà el catecumen a contraure matri-
moni canònic amb dispensa de dispa ritat de cultes (Comm. 
9 -1977- 633; c. 1086, 2) essent l’expressat desig del cate-
cumen d’abraçar la fe catòlica “causa justa” suficient per a 
concedir aquesta dispensa (c.1125)

3. El matrimoni se celebrarà segons el ritu establert a l’Ordo 
celebrandi matrimonium inter par tem catholicam et partem 
catechumenam (Typis Polyglottis Vaticanis 199, editio typi-
ca alt era, cap. IV, p. 56-64)

4. El catecumen vàlidament casat amb part catòlica, especial-
ment lligat a l’Església per una perti nença incoativa a ella 
(c.206,1), podrà així exercir el dret que li confereix el seu 
particu lar status jurídic-canònic de ser convenientment ini-
ciat al misteri de Crist fins arribar a la ma duresa cristiana 
amb la recepció dels sagraments de la Iniciació Cristiana: 
el Baptisme i la Confirmació (cc.225,1; 759) i l’Eucaristia 
(c.847)

g. Convé que els expedients dels estrangers es facin conjuntament
a la parròquia i a la cúria diocesana.

Si algun dels contraents és de nacionalitat estrangera, a l’ho-
ra de fer l’expedient, cal assegurar-se si és o no catòlic, si ha 
estat casat pel civil o hi ha alguna altra circumstància especial. 
El matrimoni entre una part catòlica i una altra no catòlica ne-
cessita la dispensa de l’impediment de “disparitat de cultes” si la 
part no catòlica no és batejada (c. 1086) o la llicència si es tracta 
d’un “matrimoni mixt”, és a dir, si una part és batejada però no 
està en comunió plena amb l’Església catòlica (c.1124-1129) Es 
donen casos en els dos sentits (estrangers catòlics i no catòlics) 
Caldrà, doncs, tenir molta cura amb la documentació presenta-
da, perquè el matrimoni canònic, aquí, té efectes ci vils. Per als 
estrangers es demanarà:
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1) Permís de residència a Espanya o certificat de lliure circula-
ció si és membre de la U.E.

2) Partida de naixement amb el número d’identificació.
3) Si és catòlic, atestat de llibertat i solteria, atorgat per la di-

òcesi de procedència. Si no és catò lic, certificat de solteria 
civil, atorgat pel Registre Civil on hagi residit anteriorment.

4) Declaració supletòria, si fa el cas i amb dos testimonis, so-
bre el seu estat de llibertat.

5) Si és cristià, Partida de Baptisme legalitzada.
6) Aquesta documentació haurà d’estar traduïda per traductors 

oficials de l’ambaixada o conso lat corresponent

h. Complimentació de dades i signatures
A l’expedient s’han de complimentar totes les dades dels con-

traents. S’ha de fer la preparació al matrimoni i les proclames. Les 
declaracions dels contraents i dels testimonis s’han de signar davant 
el prevere o diaca, el qual signarà i posarà el segell parroquial

-------------------------------------------

C.- Exèquies i funerals

1.- Normativa de l’Església universal
La normativa de l’Església universal és prou clara: Les exèquies 

per a qualsevol fidel difunt generalment han de celebrar-se en l’es-
glésia de la pròpia parròquia (C. 1177 §1)

Es permet a qualsevol fidel, o a aquells a qui correspon de tenir 
cura de les exèquies del fidel difunt, d’escollir una altra església per 
al funeral, amb el consentiment del Rector i havent-ho comunicat al 
rector del difunt (C. 1177 §2)

2.- Normes diocesanes
La celebració exequial ha de ser veritablement fruit de la col-

laboració del rector i de la família del difunt. Per això s’ha d’evitar 
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que les empreses funeràries siguin intermediaris entre la parròquia i 
la família, com si l’enterrament no fos altra cosa que un servei cívic 
o social (Sínode Diocesà, n. 163)

En les exèquies s’ha de tenir molta cura de les homilies, donada 
la seva importància temàtica i la que resulta de l’auditori peculiar 
que, freqüentment les escolta. S’ha d’evitar l’elogi fúnebre; tanma-
teix pot ser convenient al·ludir breument al testimoni cristià del di-
funt (Sínode Diocesà, n. 165)

La celebració exequial ha de ser sempre digna i igual per a tots 
(Sínode Diocesà, n. 166)

A la nostra diòcesi de Tortosa, el Sr. Bisbe –Mons. Enrique Bena-
vent Vidal– ha disposat aquestes normes pràctiques:

a. De forma ordinària, la celebració de les exèquies s’ha de fer a 
la pròpia parròquia i amb celebració de la Missa exequial.

b. El rector parroquial, un cop avisat, convé que faci una visita 
privada a la família del difunt i, si és possible, fer una pregà-
ria

c. Al tanatori, excepte en els casos autoritzats expressament 
pel Sr. Bisbe, no es faran celebracions exequials amb Euca-
ristia. Al tanatori, sí que es podrà fer una celebració de la Pa-
raula de Déu. Tot i això, en aquest cas, s’hauria d’invitar la 
família del difunt a participar, més endavant, en una Missa 
a l’església, perquè no seria una celebració completa sense 
la celebració del Misteri Pascual de Jesucrist, és a dir, del 
misteri de de la seva mort i resurrecció.

La caritat pastoral sí obliga el rector a atendre espiritualment els 
seus feligresos, sobretot acompanyant-los en els moments de dolor, 
de la malaltia i davant la pèrdua d’una persona estimada. Per això, 
la caritat pastoral sí obliga el Mossèn a cuidar molt les celebracions 
al tanatori quan veu motius per no fer-ho al temple parroquial. Cap 
prevere o diaca pot ser obligat a celebrar al tanatori.

Els motius per fer alguna excepció han de ser jutjats per l’Ordi-
nari del lloc. La incineració, i la urna amb les cendres, rep el mateix 
tractament que el taüt amb el cadàver.

-------------------------------------------
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D.- Normativa sobre
el patrimoni cultural i artístic

1.- Consells per a l’ús i manteniment dels edificis de les esglésies
És palès que hi ha un interès desmesurat a fer obres a l’interior 

de les esglésies per canviar o millo rar l’ornamentació i es deixa de 
banda la reparació de problemes fonamentals que afecten o poden 
afectar l’estructura de l’immoble. És per això que aquests immobles 
han de rebre un ús i un mante niment adequats per conservar i man-
tenir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcio nalitat 
exigides normativament.

S’aconsella, doncs:
- Fer operacions de neteja dels excrements que deixen les aus 

en les cobertes i campanars
- Fer un repàs periòdic de les teulades dels immobles de les 

parròquies
- Mantenir l’estanquitat dels immobles, a les inclemències 

climatològiques i a l’agressivitat de l’entorn, procurant que 
la vegetació no arreli en els paraments de façana i cobertes i 
que les aus no niïn en els interiors dels edificis

- Reparar la instal·lació elèctrica

2.- Conservació del tresor artístic i arxius
2.1.- Conservació.
S’ha d’atendre amb molta diligència la conservació del tresor 
artístic i bibliogràfic històric, te nint-ho degudament guardat, en 
un lloc digne i ben presentat (pensant en possibles investiga-
dors), ventilat i sense humitats i amb la instal·lació elèctrica que 
compleixi la normativa vigent. Per prevenir possibles robatoris 
o subtraccions, convé insistir en tenir cura de les mesures de 
se guretat.

2.2.- Inventari.
És necessari tenir sempre actualitzats els Inventaris del Patrimo-
ni, amb una descripció que per meti la seva fàcil identificació. 
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Seria de gran utilitat tenir gravat en CD-R aquest patrimoni, en-
viant una còpia al Bisbat. Aquesta cura s’ha de tenir, sobretot, en 
ermites i santuaris sense vigi lància, ubicats fora de la població.

2.3.- Concentració d’arxius.

En les parròquies on no resideix el mossèn, si es veu que l’arxiu 
parroquial no té prou garanties de seguretat es pot optar, sobretot 
si són llibres de més de 100 anys, de portar-los a l’arxiu dio cesà; 
si més no de guardar-los en la parròquia on resideix el mossèn. 
En aquest cas s’ha de co municar a aquesta Delegació el trasllat 
omplint l’expedient preparat per aquest trasllat. En tot cas mai 
es permetrà ser guardats en dependències no eclesials.

3.- Actes culturals en els temples
El temple té una finalitat estrictament religiosa i, per tant, el cc. 1210 
i 1220 prohibeix en ell tot el que no estigui en consonància amb la 
santedat del lloc. Excepcionalment es podran fer concerts i exposi-
cions si s’observen les normes següents:

3.1.- Concerts en temples o locals parroquials
a) Els organitzadors sol·licitaran per escrit el corresponent 

permís al Rector que, si ho creu oportú, també demanarà 
la corresponent autorització al Bisbat

b) Abans de programar un concert, el Rector ha de revisar 
les peces, tant corals com musi cals, que s’interpretaran 
i, també, la coral o grup que ho farà. La música, o cant, 
que s’interpreti ha de ser música sacra o religiosa cristi-
ana, o aquella que ajudi a elevar l’esperit humà i cristià. 
La música d’orgue gaudirà de tractament privilegiat.

c) La programació respectarà els horaris de culte de la par-
ròquia o el usos del local.

d) Els organitzadors dels concerts es comprometran per 
escrit a donar una retribució econò mica en concepte de 
despeses de personal, neteja, consum elèctric, aigua, re-
ordenació del temple, danys eventuals que poden produ-
ir-se i cobertura de responsabilitat civil.
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3.2.- Exposicions en temples o locals parroquials
Sempre s’ha de demanar permís a la Delegació Diocesana, 
exposant el motiu de l’exposició, el material que es vol ex-
posar, els horaris, els preus de la visita i la durada de l’ex-
posició.

4.- Arxiu
a. El responsable de l’arxiu sempre deixarà treballar als inves-

tigadors, els quals s’acomodaran als horaris prefixats
b. No es podrà treure cap document de l’arxiu
c. Es permetrà fotografiar el document de treball si hi ha un 

compromís de no lucrar-se i fer cò pies. Les fotos seran sen-
se flas i només podran fer-se de documents solts, tenint en 
compte l’apartat g)

d. Podran microfilmar-se, en les mateixes condicions, els do-
cuments que facin referència al tre ball d’investigació.

e. Tant per fotografiar com per microfilmar s’haurà de dema-
narà permís a la Delegació Dioce sana del Patrimoni Cultu-
ral i Artístic

f. No es permetrà microfilmar tot l’arxiu, ni un volum sencer, 
o un llibre de protocols si no és per a ús del mateix arxiu.

g. Es recorda als investigadors l’obligació de dipositar en l’ar-
xiu un exemplar de les publicaci ons per les quals hagin usat 
fons documentals de l’arxiu, així com lliurar els clixés de les 
fotografies i microfilms.

h. La recerca a l’arxiu històric té una taxa de 60 €, com en el 
cas de la recerca a l’arxiu històric diocesà (Cfr. Decret epis-
copal de 8 de gener de 2010)

i. És important recordar, també, el que s’ha dit al núm.7 
d’aquestes disposicions a recordar, refe rent a qui pot accedir 
a les dades dels arxius parroquials i el límit de 100 anys per 
a ter ceres persones.

5.- Fotografies
a. No es permetrà fotografiar l’interior artístic del temple o de 

quelcom que faci referència al tem ple.
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b. Si es demana permís a la Delegació del Patrimoni Cultural i 
Artístic, es comunicaran als inte ressats les condicions gràfi-
ques i econòmiques.

6.- Préstec de peces artístiques per a exposicions o reparacions
a. Les peces poden ser pictòriques, escultòriques, d’orfebreria, 

bibliogràfiques o vestimenta.

b. Si el motiu del préstec és la reparació, aleshores es fotogra-
fiarà l’objecte, després se signarà el corresponent document 
de préstec, especificant les reparacions que s’han de fer, qui 
les farà i el temps aproximat, tot amb el vist-i-plau de la 
Delegació Diocesana. Una vegada feta la reparació, al tor-
nar-se cal comprovar com s’ha fet la restauració. Cal posar 
especial aten ció per procedir al daurat o abrillantar peces 
d’orfebreria, perquè algunes intervencions s’estan realitzant 
en l’actualitat sobre “plata vella” estan deteriorant de mane-
ra greu calzes, copons, creus…

c. Molt important! Si el préstec es fa amb motiu d’alguna 
exposició, tant amb l’àmbit diocesà com extradiocesà, prè-
viament se sol·licitarà a la Delegació Diocesana per part 
dels orga nitzadors la corresponent autorització.

7.- Adquisició d’objectes litúrgics, obres noves i restauracions.
a. Per a qualsevol obra nova o restauració, fora o dintre del 

temple, (pintures, restauracions, alt ars nous, retaules, vi-
tralls, etc. ) es necessita el vist-i-plau de la Delegació Di-
ocesana del Patrimoni Artístic i a la Delegació Diocesana 
d’Economia. Per això, abans de començar les sobres, s’en-
viarà a la Delegació Diocesana el projecte signat per un ar-
quitecte o tècnic i la sol·licitud d’autorització, i a la Delega-
ció d’Econo-mia segons la normativa pròpia el pres supost. 
Ambdues Delegacions enviaran, si s’escau, la corresponent 
autorització.

b. Aquesta autorització és preceptiva i, més encara, si el tem-
ple ha estat declarat B.I.C, o es és d’especial valor artístic; 
aleshores també es necessita el vist-i-plau de les Conselleri-
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es de Patrimoni corresponent, que ho tramitarà la Delegació 
Diocesana.

c. Correspon al Rector (i no als Alcaldes o Corporacions Mu-
nicipals o altres Associacions tan cí viques com eclesials) la 
sol·licitud d’obres noves o restauracions. Encara que tots 
puguin ajudar en la recerca d’ajuts, subvencions, etc.

d. Per això també s’exigirà el corresponent permís si les obres 
són subvencionades pels Go verns de Catalunya o València, 
per una institució civil o per persones particulars.

e. Tanmateix es demanarà permís quan es vulguin adquirir 
imatges, objectes litúrgics, etc. que comporten moltes des-
peses. Aquesta disposició també s’aplicarà en els cas de do-
nacions, de regals….

f. La tramitació per l’exempció de l’IVA cal realitzar-la abans 
de l’inici d’obres o de compres.

g. La normativa s’aplicarà de la mateixa manera quan els pro-
pietaris, administradors o manteni dors siguin les associaci-
ons religioses o germandats.

-------------------------------------------

E) Disposicions econòmiques

1.-Número d’identificació fiscal
El NIF núm. R-4300002-E, correspon al Bisbat, a les parròquies 

i a altres entitats de la seva demarcació. Cada parròquia tindrà 
un compte corrent amb una entitat financera, o més si fora estric-
tament necessari -en principi només un per una parròquia- en el 
qual figurarà com a titular la parròquia amb el NIF del Bisbat.

2.- Actes extraordinaris d’administració
Són nuls sense l’autorització prèvia escrita de l’Ordinari, a tenor 

del c. 1281 del CIC, els actes d’administració considerats comuna-
ment com extraordinaris.
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En aquesta qüestió cal atenir-se al Decret del Sr. Bisbe de 31 de 
gener de 2011, el qual explicita les prescripcions del c. 1281 refe-
rents als actes que sobrepassin el límit i mode d’administració ordi-
nària. Són, doncs, actes d’administració extraordinària i necessiten 
el consentiment de l’Ordinari del lloc, aquests:

a. La inversió de diners i els canvis d’inversió fets, sempre que 
suposin alteració notable en la naturalesa dels béns que s’in-
verteixin o risc per la inversió, quan el seu valor excedeixi el 
límit de 10.000,00 euros.

b. Qualsevol actuació sobre els béns que pertanyen al patrimo-
ni artístic i/o històric

c. Les contractacions estables de personal, altres serveis com 
telefonia mòbil i targetes de crèdit o dèbit a nom de la par-
ròquia, i els contractes de lloguer d’immobles propietat del 
Bisbat o de la parròquia, presentant amb la petició de permís 
una proposta documentada.

d. L’adquisició i venda de béns (c. 1292) quan suposi un valor 
que excedeixi el límit, segons el següent barem en euros, re-
ferit a parròquies o entitats que tinguin ingressos ordinaris, 
segons comptes de l’any anterior
Fins a 2.500,00 € ................... Límit autoritzat .....1.000,00 €
De 2.500,00 a 4.500,00 € ...... Límit autoritzat .....2.000,00 €
De 4.500,00 a 7.000,00 € ...... Límit autoritzat .....3.500,00 €
De 7.000,00 a 13.000,00 € .... Límit autoritzat .....4.500,00 €
De 13.000,00 a 20.000,00 € .. Límit autoritzat .....6.000,00 €
De 20.000,00 € en avant ........ Límit autoritzat ...10.000,00 €

Així, tota entitat que durant l’any haurà de fer una despesa extra-
ordinària, és a dir, no contemplada en els pressupostos aprovats pel 
Bisbat (compra, venda o una inversió financera), i que arribi o superi 
els 10.000€, haurà de demanar permís d’acord amb el formulari i 
requisits que estan establerts; es poden demanar al Bisbat, d’acord 
amb els propis estatuts si en té.

L’aprovació es regirà pels següents criteris:
a. De 10.000€ a 60.000€, s’hauran de presentar almenys tres 

pressupostos i haurà de tenir l’aprovació del Consell d’eco-
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nomia, format pel Sr. Bisbe, el Vicari General, el Secretari 
General i l’Ecònom diocesà.

b. De 60.000€ a 150.000€, s’hauran de presentar almenys tres 
pressupostos i tenir l’aprovació del Consell d’Assumptes 
Econòmics.

c. De 150.000€ a 1.500.000€, s’hauran de presentar almenys 
tres pressupostos i tenir l’aprovació del Consell d’Assump-
tes Econòmics i del Col·legi de Consultors. A partir d’aques-
ta xifra s’ha de demanar permís a la Santa Seu.

3.- Rendiment de comptes i permisos
Els administradors de béns eclesiàstics dependents directament 

de l’autoritat diocesana, o sigui, de tota entitat de l’Església catòlica 
establerta a la diòcesi de Tortosa –tingui el NIF del Bisbat o un de 
propi- té l’obligació de presentar al Bisbat, dins del termini establert 
(en general, un mes després de tancar l’exercici), els comptes anuals 
i el pressupost del curs següent per tal que des del Bisbat s’aprovin, 
es doni el vist i plau o es doni per assabentat, segons correspongui 
a cada entitat.

Les parròquies presenten els comptes d’acord amb el progra-
ma comptable que té establert el Bisbat i que està homologat al pla 
comptable de la Conferència Episcopal Espanyola; les altres entitats 
poden tenir el seu programa, però haurà d’adequar-se al mencionat 
pla.

Junt amb el tancament de comptes, tota entitat haurà de presentar 
al Bisbat la fotocòpia de les llibretes en els darrers apunts del banc, 
o sigui, la conciliació amb les llibretes bancàries.

Els qui tenen un permís extraordinari han de fer els comptes 
mensualment. Recordem també que, a part del vist-i-plau de la De-
legació Diocesana del Patrimoni, referent a les obres de conservació 
i millora del Patrimoni, pel que fa al pressupost, cal demanar el cor-
responent permís a l’Administració Diocesana.

Sabent que, per poder treballar en qualsevol lloc, (paletes, elec-
tricistes, fontaners, ferrers…) es necessita que presentin a la propie-
tat –en aquest cas a vosaltres– dos certificats:

a) certificat d’estar al corrent del pagament de la Seguretat Social.
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b) certificat d’estar donats d’alta a la Seguretat Social els treba-
lladors que realitzaran l’obra.

Si no tenim aquest documentació no els podem deixar treballar 
fins que no ens ho presentin.

4.- Declaració informativa sobre donatius
Des de l’any 2015, el règim fiscal de deduccions per donatius 

realitzats a l’Església a l’hora d’elaborar el seu IRPF (Declaració de 
renda), ha anat ascendint, arribant, a partir de l’exercici del 2020, al 
80% dels primers 150 euros donats, i el 35% o el 40% a la resta del 
que s’ha donat en funció que aquesta donació sigui o no recurrent. 
És a dir, s’hagi donat una quantitat igual o inferior en els dos exer-
cicis anteriors (2018 ≤ 2019 ≤ 2020). Tot això amb un límit del 10% 
de la base imposable declarada.

Per exemple, una persona que realitzi una donació de 1.000 euros 
la deducció ascendirà a la quantitat de 460 euros en el cas que hi 
hagués mantingut aquesta donació de 1.000 durant els anys 2019 i 
2020.

Donatiu 1.000,00’.€ a l’any

Part del donatiu % deducció Deducció
150,00’.€ 80% 120,00’.€
850,00’.€ 35% 297,50’.€

A deduir de la declaració 417,50’.€ 
Donatiu 1.000,00’.€ amb un donatiu igual o inferior els dos úl-

tims anys

Part del donatiu % deducció Anterior deducció
150,00’.€ 80% 120,00’.€
850,00’.€ 40% 340,00’.€

A deduir de la declaració 460,00’.€ 
Respecte a societats o persones jurídiques, la deducció actual pot 

arribar al 40%.

Ens trobem, doncs, davant un important avantatge fiscal, que exi-
geix per part nostra ser especialment rigorosos pel que fa al control 
i acreditació de les donacions rebudes.
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– En primer lloc, mitjançant l’expedició del rebut en què es 
recullin les dades personals i NIF del donant, així com l’im-
port de la donació realitzada.

– En segon lloc, mitjançant l’obtenció i conservació del suport 
documental de la donació realitzada objecte d’acreditació.

– Cal destacar que aquesta acreditació no comporta massa 
problemes quan les quantitats obtingudes han estat fetes a 
través de transferències bancàries, rebuts girats o ingressos 
realitzats pels donants en comptes bancaris de la nostra ti-
tularitat. Així, recordar-vos una altra vegada la pàgina web 
www.donoamiiglesia.es.

El problema es planteja quan les donacions són realitzades en 
efectiu.

– No es poden rebre quantitats que superin els 1000 euros.

– Ha de quedar clar que, perquè la donació pugui ser certifica-
da davant l’Agència Triburària per aquest Bisbat de Tortosa, 
ha de ser ingressada en el compte bancari corresponent a 
l’entitat que rebi la donació, indicant en el concepte de l’in-
grés, la personalitat del donant, i conservant el resguard de 
l’ingrés a efecte de provar la seva procedència.

– Des del Bisbat se us enviarà un paper per omplir les dades 
i poder fer aquesta declaració davant l’Agència Tributària 
(Hisenda).

– La declaració s’ha de presentar abans del 20 de gener de 
2022, i afecta als donatius rebuts durant l’any 2021. Les da-
des remeses amb posterioritat al 20 de gener de 2022, no 
podran ser incloses en la declaració, amb el consegüent de-
triment del dret a deducció per part del donant, que per a ser 
efectiu, hauria de ser objecte d’una declaració complemen-
tària posterior subjecta a una multa o recàrrec tributari que 
ha de ser atès pel subjecte incomplidor. Adonem-nos que, 
encara que sens dubte no és la intenció dels nostres fidels 
donants, el benefici fiscal de la deducció comentada consti-
tueix un veritable dret al seu favor, l’exercici del qual, depèn 
del nostre bon fer.
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– Cal comunicar, per tant:

1. Nom i cognoms, raó o denominació social, de la perso-
na física o jurídica que hagi realitzat el donatiu.

2. Número d’identificació Fiscal (NIF) del donant. De les 
persones jurídiques cal demanar fotocòpia del seu NIF.

3. Import del donatiu o aportació. En cas que aquests si-
guin en espècie, valoració del que s’ha donat o aportat.

4. Justificació documental de les quantitats percebudes ob-
jecte de certificació.

5.- Obligacions tributàries anuals
Per tal de preparar la declaració de l’Impost Sobre Societats cor-

responent a l’exercici de 2021 us agrairé que envieu a aquesta Admi-
nistració els documents següents:

a. Certificació expedida pel Banc o Caixa d’Estalvis dels in-
teressos bruts abonats i retenció de l’Impost Renda Capital 
(I.R.C.) i saldo mig del compte.

b. Relació de rendes abonades i moviment de dipòsits de va-
lors (en el cas que n’hi hagi).

c. Relació de lloguers percebuts corresponents a Habitatges, 
Locals o altres propietats que siguin de la Parròquia, Bis-
bat i altres entitats eclesiàstiques (s’entén cedides a tercers) 
(Confeccionar relació amb detall de cada edifici).

d. Si s’ha produït alguna compra o venda de finques o edificis, 
indiqueu-nos la data i import, tant de la compra com de la 
venda.

e. Adjuntar totes i cada una de les factures, de forma indi-
vidual (una) o col·lectivament (varies) agrupades segons 
el proveïdor, de l’any 2021

f. Adjuntar totes i cada una de les factures relatives a in-
versions, millores i reformes realitzades en el temple 
parroquial, ermites i immobles de la teva parròquia cor-
responent a l’any 2021

g. Cal aportar informació dels lloguers per a fer la liquidació 
de l’IVA trimestral
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h. Per tal d’evitar successives reclamacions, si alguna Parrò-
quia no està afectada pels punts anteriors, caldrà que ens 
retorni la present indicant “SENSE MOVIMENT”.

6.- Trameses de diners al bisbat
Feu-les per transferència directa al BBVA,

ES72/0182/4332/8102/0032/9310,

indicant el concepte o destinatari i qui fa la transferència.

7.- Trameses de col·lectes obligades
Feu-les per transferència directa a la corresponent entitat bancà-

ria, comunicant al mateix temps la tramesa feta

Els números correctes són aquests:

a.- Càritas: BBVA  ES42 0182 4332 8702 0018 3765

b.- Mans Unides: BBVA ES32 0182 4332 8202 0032 4452

c.1.- Missions: OMP, BBVA ES22 0182 4332 8302 0012 8740

c.2.- Missions: Missioners diocesans, BBVA

 ES94 0182 4332 8802 0026 3678

d.- Residència Sant Miquel: BBVA,

 ES54 0182 4332 8702 0015 5904

8.- Retribució dels sacerdots del Bisbat
Gener 2022 - Desembre 2022

El Sr. Bisbe, prèvia consulta a la Junta de Dotació i Previsió So-
cial del Clergat, s’ha dignat aprovar la NORMATIVA DIOCESANA 
DE RETRIBUCIÓ DELS SACERDOTS, que estarà vigent des de 
l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, d’acord amb 
els Estatuts i el Reglament del Fons Diocesà per al Sosteniment del 
Clergat, aprovats en desembre de 1986, i reformats en setembre de 
1995.

Aquesta retribució atén al col·lectiu del Clergat Diocesà:

 a) Sacerdots menors de 65 anys.

 b) Sacerdots pensionistes.
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La Junta de Dotació i Previsió Social del Clergat, d’acord amb 
els Estatuts i el Reglament del Fons Diocesà per al Sosteniment del 
Clergat, aprovats pel Sr. Bisbe i publicats al BOBT del mes de de-
sembre de l’any 1986 (p.p. 1063-1068), i reformats en data 6 de se-
tembre de 1995, en reunió plenària del dia 1 de desembre de 2015, i 
amb la posterior aprovació del Sr. Bisbe, ha pres els següents acords:

8.1.- Garantir a tot sacerdot diocesà, per “una o altra via, o per 
la suma de vàries”, la quantitat de 14.140,00 € a l’any, ó 14 
mensualitats de 1010/00 €, més la bonificació del 50% de 
tot treball remunerat i/o el 25% de qualsevol pensió per 
jubilació o invalidesa

Per confeccionar cada una de les retribucions personals es 
tindran en compte les normes següents:
8.1.1.- El FDSC aportarà al sacerdot:

a) 14 mensualitats de 1010 €, per un treball o per 
una pensió (*)

b) El 50% de la gratificació que li correspongui per 
annexes, distribuïdes en 12 mensualitats.

c) El 50% d’altres gratificacions que rebi el sacer-
dot, distribuïdes en 12 mensualitats.

Aquestes gratificacions inclouen:
1. Estipendis: la part personal que correspon, de l’any 

anterior.
2. Aranzels-votiu: la part personal que correspon, de 

l’any anterior.
3. Altres gratificacions.

8.1.2.- El sacerdot ingressarà al Bisbat el total de les gra-
tificacions que rebi.

a) Aquestes gratificacions inclouen els tres conceptes 
descrits en l’apartat anterior c).

b) Al final de cada trimestre, el Bisbat generarà una 
remesa al número de compte de cada parròquia 
d’acord amb el que el sacerdot hagi ingressat 
l’any anterior; i al final de l’any, es regularà el 
que hagi de diferència. A la llibreta de la parròquia 
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el mossèn ingressarà les quantitats corresponents 
que no hagin estat ingressades directament al banc 
(batejos, bodes…). Les gratificacions s’han d’in-
gressar al compte de la parròquia i posar el número 
514 de la comptabilitat .

(*) El sacerdot que rebi remuneració oficial per un 
treball o pensió

– Si és per un treball, comptabilitzat el 50%, el FDSC 
aportarà al sacerdot la quantitat necessària fins ar-
ribar als 1010 €. Així el sacerdot disposarà ja per 
aquest apartat a) de 1010 € més el 50% de la remu-
neració del treball. Sense prejudici del que li corres-
pongui a més pels apartats b. i c.

– Si és per una pensió, comptabilitzat el 75% de la 
pensió, el FDSC aportarà al sacerdot la quantitat 
necessària fins arribar als 1010 €. Així el sacerdot 
disposarà ja per aquest apartat a). de 1010 € més el 
25% de la remuneració per la pensió. Sense prejudi-
ci del que li correspongui a més pels apartats b. i c. 
del 81.1.1.

8.2.- Les parròquies col·laboraran aportant el 25% dels seus 
ingressos anuals a l’Administració General del Bisbat, com 
els anys anteriors, que es distribuirà de la següent manera: el 
5% al Fons de Cases Rectorals i locals parroquials i el 20% 
restant al Fons de Sustentació del Clergat. Acabat l’exercici 
anual el superàvit del Fons de Sustentació es destinarà al Fons 
de Cases Rectorals i locals Parroquials.

8.3.- Els Annexos es gratificaran en 79 €, 46 €, 30 €, 21 € i 15 € al 
mes, segons es tracti del 1r, 2n, 3r, 4t o 5è.

8.4.- El quilometratge fet per atendre pastoralment els annexes 
s’abonarà a raó de 0,34 € per quilòmetre, dels quals 0,19€ 
estan exempts de tributació i 0,15€ no.

8.5.- El sacerdot que lliure i voluntàriament no desitgi integrar-se 
en el FDSC percebrà, no obstant, 150,25 € per 14 mensuali-
tats amb càrrec a aquest mateix Fons.
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8.6.- Aquests acords entraran en vigor el dia 1 de gener de 2022, i 
es perllongarà fins el dia 31 de desembre de 2022.

9.- Assegurances contractades
D’acord amb el que marca la llei i les necessitats de les 

parròquies, la diòcesi de Tortosa, com la resta de diòcesis de 
la CEE, té contractat amb UMAS dos tipus d’assegurances 
per a totes les parròquies.

9.1.- Responsabilitat civil.
 Aquesta assegurança està dissenyada per a les activitats prò-

pies d’una parròquia. Amb ella es cobreixen les responsabili-
tats civils de:

– l’immoble (pluja, vent, pedregades, neu, robatoris, cris-
talls trencats, danys per l’aigua, danys elèctrics, panys)

– les activitats que es desenvolupen dins del propi immo-
ble: culte, catequesi, reunions, xerrades, formació…;

– les activitats organitzades per la parròquia a l’exterior, 
mentre no passin de 48 hores: processons, romeries, 
Misses de campanya, convivències, trobades, visites or-
ganitzades…;

– les de la persona del rector
– les dels col·laboradors parroquials (voluntaris, catequis-

tes… aquells que presten el seu servei a la parròquia),
– les de la realització d’obres menors,
– les causades per productes… com la derivada d’intoxi-

cacions, en el cas d’organitzar una activitat en la que es 
suposi l’expedició de productes d’alimentació

 Cada risc tindrà de forma directa una cobertura 
d’1.000.000 € per sinistre.

9.2.- Multirrisc
 Aquets producte cobreix els aspectes més importants que pu-

guin sorgir en els immobles religiosos com temples, ermites, 
centres parroquials, abadies, etc.

 Amb aquesta es cobreix: incendis, explosió, caiguda de 
llamps, despeses de demolició i escombraries, actes vandàlics 
o malintencionats, danys produïts per l’aigua…
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10.- Taxes i ofrenes a la Cúria i a les parròquies
A.- Taxes a la Cúria diocesana

1.- Legalitzacions de partide .................................................7 €
2.- Certificats.........................................................................7 €
3.- Autoritzacions ..................................................................7 €
4.- Llicències ministerials .....................................................7 €
5.- Recerca d’un document a l’arxiu històric......................60 €
6.- Títol de Presbiterat o Diaconat ........................................7 €
7.- Matrimoni

7.1.- Autorització d’un matrimoni, de fóra ....................15 €
7.2.- Atestat de llibertat i solteria ...................................15 €
7.3.- Dispensa d’impediments .......................................15 €
7.4.- Tràmit d’entaulament ............................................16 €

8.- Esmenes de partides ........................................................8 €

B.- Règim de costes judicials per a l’any 2021.
Primera Instància (Tribunal eclesiàstic de Tortosa)
Taxes del Tribunal .............................................................800 €
Honoraris del Peritatge (personal i sobre les Actes) .........400 €
Honoraris dels Advocats: de lliure contractació

Segona Instància (Tribunal Metropolità de Tarragona
Taxes del Tribunal .............................................................500 €
Advocats i perits: no intervenen

Altres drets i suplits
Rato i no consumat (exclosos drets de Roma i perits) ......750 €
Poders notarials: gratuït
Certificats i còpies: gratuït
Exhorts: segons aranzels de la Cúria Diocesana

Pagaments
Els pagaments poden efectuar-se fraccionats i veure’s reduïts 

fins a la total exempció, sempre que així es justifiqui al Tri-
bunal
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C.- Ofrenes a les parròquies
1.- Estipendi de la Missa. ....................................................10 €
2.- Misses gregorianes (10 x 30) .......................................300 €
3.- Celebració del Baptisme ................................................15 € 

(4,50 azanzels; 10,50 votiu)
4.- Celebració del matrimoni a la parròquia pròpia ............30 €  

(9 aranzels; 21votiu)
5.- Celebració de matrimoni a una ermita,  

capella o santuari .........................................................160 €
6.- Celebració de les exèquies.............................................75 € 

(19,50 aranzels; 10 intenció Missa; 45,50 votiu)

D.- Taxes a les parròquies
1.- Expedient matrimonial d’un o dels dos contraents .......25 €
2.- Autorització/delegació de matrimoni,  

sense expedient 6 ............................................................25 €
3.- Extracte-certificat de partida  

(sense passar per la Cúria) ...............................................7 €
4.- Còpia literal i íntegra de partida ....................................10 €
5.- Recerca de partida antiga amb finalitat històrica  

o civil .............................................................................15 €
6.- Reconstrucció de partida amb assentament registral .....15 €
7.- Tramitació davant la Notaria de testaments fets  

a la parròquia .................................................................15 €
8.- Altres certificats ...............................................................7 €

ACLARIMENTS

1. En relació a la celebració d’exèquies, la quantitat de 75 € cal 
entendre-la globalment, és a dir, en ella està inclòs l’estipen-
di de la Missa pel difunt. Si les exèquies es fan sense Missa, 
caldrà celebrar-la un altre dia.

6 El Sr. Rector no està obligat a assistir a matrimonis en llocs de culte (ermites, capelles, 
santuaris, convents, etc.) que no siguin el propi temple parroquial. En canvi, la seva 
autorització i/o delegació és necessària per a la validesa (Cfr. CIC c.c. 1109, 1110, 1111).
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2. En canvi, l’ofrena en la celebració del matrimoni, si es fa 
dintre de la Missa, cal enten dre-la per separat, és a dir, 30 € 
per la celebració del matrimoni i 10 € per l’estipendi de la 
Missa. (30+10=40)

3. Per la qual cosa, els percentatges de 70%, 20% i 10% que 
s’apliquen al rector, parròquia i bisbat, respectivament, 
s’han d’obtenir a partir de 65 € en el cas de les exèquies i 
30 € en el cas del matrimoni. Cal tenir-ho en compte a l’ho-
ra de calcular les aportacions o re tribucions anuals al Fons 
de Sosteniment del Clergat. En concret, aquestes serien les 
quantitats resultants del 30% (20% de la parròquia + 10% 
del bisbat): 4,50 € pels baptismes; 9,00 € pels matrimonis; 
19,50 € per les exèquies

Tortosa, 31 de gener de 2021.

Francisco García Monforte
Canceller - Secretari General

Crónica Diocesana

“Visita ad limina apostolorum”

¿Qué es una visita ad limina?

La visita ad limina es la visita que todos los obispos católicos 
deben hacer, cada cinco años, a Roma. Comprende la peregrinación 
a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo como expresión de co-
munión eclesial y el encuentro con el Papa como sucesor de san 
Pedro. Incluye también informar sobre la situación de la Iglesia en 
la diócesis que cada obispo tiene encomendada.
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El papa Francisco se había visto obligado a suspender estas vi-
sitas a causa de la situación provocada por la pandemia de la Co-
vid-19. En el mes de septiembre ha vuelto a retomar sus encuentros 
con los obispos de todo el mundo. La última visita ad limina de los 
obispos españoles fue en el año 2014, en el primer año de pontifica-
do del papa Francisco.

Distribución de los cuatro grupos
por provincias eclesiásticas

La visita ad limina apostolorum, en esta ocasión, se ha organiza-
do en cuatro grupos, distribuidos por provincias eclesiásticas. Del 13 
al 18 de diciembre viajó el primer grupo. Durante las próximas tres 
semanas de enero, consecutivamente, viajarán el segundo, tercero y 
cuarto grupo.

– 1º grupo, del 13 al 18 de diciembre: (24 obispos) de las pro-
vincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, 
Burgos, Pamplona y Tudela y Zaragoza.

– 2º grupo, del 10 al 15 de enero: (22 obispos) de las provin-
cias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia.

– 3º grupo, del 17 al 22 de enero: (18 obispos) de las provin-
cias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz.

– 4º Grupo, del 24 al 29 de enero: (20 obispos) de las provin-
cias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el Ordina-
riato Castrense

Ofrecemos las actividades del 2º grupo

Lunes 10-01-2022: celebración de la Misa
en el altar de la tumba de San Pedro

Los obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barce-
lona y Valencia comienzan el lunes 10 de enero la «visita ad limina» 
con la celebración de la eucaristía en el altar de la tumba de San 
Pedro, presidida por el arzobispo de Barcelona y presidente de la 
CEE, cardenal Juan José Omella. Este mismo día, se mantiene ya 
la primera reunión en el Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Nueva Evangelización.
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Durante esta semana han celebrado la eucaristía en las cuatro 
Basílicas Romanas: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la 
Mayor y San Pablo Extramuros. Además, han mantenido reuniones 
en los siguientes dicasterios de la curia romana: para los Obispos, 
Doctrina de la Fe, Clero, Institutos de Vida Consagrada, Educación 
Católica, Culto Divino, Laicos, Nueva Evangelización, Familia y 
Vida, Promoción para el Desarrollo Humano Integral, Comunica-
ción y la Secretaría de Estado. También han visitado otros organis-
mos vaticanos.

Martes 11-01-2022, eucaristía en San Juan de Letrán
presidida por Mons. Planellas

El arzobispo de Tarragona, Mons. Joan Planellas, ha presidido la 
Eucaristía en la Basílica de San Juan de Letrán, con la que comenza-
ba la jornada de este martes 11 de enero. Durante la homilía, el pre-
lado ha recordado que la Basílica de San Juan de Letrán es «madre 
y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo» y ha hecho 
un resumen histórico del templo donde han celebrado la Eucaristía.

Por último, Mons. Planellas se ha dirigido al resto de prelados y 
les ha pedido preguntarse «si nuestra fuerza como pastores, como 
Pueblo de Dios, como Iglesia Universal proviene siempre de la ri-
queza liberadora de Jesús». En este sentido, ha remarcado que es 
necesario saber «poner nuestras manos al servicio de la profundidad 
de la Iglesia fundada y que descansa en el propio Señor».

Esta segunda jornada de la visita ad Limina Apostolorum ha te-
nido como citas matinales las reuniones con las Congregación de 
Obispos y para la Doctrina de la Fe y con su Prefecto, el cardenal 
español Luis Francisco Ladaria. Por la tarde han visitado la Sección 
para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del 
Vaticano.

Miércoles 12-01-2022, el cardenal Cañizares
preside la eucaristía en Sta. María la Mayor

La jornada del miércoles 12 de enero, se iniciaba con la celebra-
ción de la eucaristía, a las 7.30 horas, en la basílica de Sta. María 
la Mayor, en la que también han participado un grupo de vicarios y 
sacerdotes de las diócesis. En concreto, ha tenido lugar en el altar 
de Santa María, Salus Populi Romani, que la tradición atribuye a los 
primeros cristianos.
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Ha presidido el arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañi-
zares, quien ha destacado la emoción de celebrar en esta basílica de 
santa María, madre de a Jesús y madre de la Iglesia. “Contemplamos 
aquí -señala el cardenal Cañizares en su homilía- que santa María 
es madre: el hijo de Dios se ha hecho hombre en ella por obra y 
gracia del Espíritu Santo. Nosotros hoy somos dispensadores de esa 
gracia”.

Durante el resto de la mañana, los obispos mantienen diversos 
encuentros con las congregaciones del Clero, Educación Católica y 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Por la tarde, visitan el Dicasterio para la Comunicación

Jueves 13-01-2022, los obispos comienzan la Jornada
con la Eucaristía en San Pablo Extramuros

La jornada del jueves ha comenzado con la celebración de la eu-
caristía, a las 7.45 h., en la basílica de S. Pablo Extramuros, presi-
dida por Mons. Joan Planellas, arzobispo de Tarragona. Como cada 
día, han concelebrado los obispos participantes en la visita ad limi-
na, así como un grupo de vicarios y sacerdotes de las diócesis.

En su homilía, Mons. Planellas ha señalado el valor catequético 
sobre la historia de la salvación de la fachada de esta basílica y del 
interior con los medallones de los Papas. El prelado ha querido hacer 
una mención sobre el icono del ábside, que, ha explicado «repre-
senta a Cristo que nos está juzgando a todos y a los pies de Cristo, 
muy pequeño, está el papá Honorio que es quien encargó la obra. 
Todo ello nos enseña la grandeza de la gracia de Dios librada por 
Jesucristo, como fue explicada por san Pablo, y a la vez nos reporta 
nuestra pequeñez. Llevamos nuestros tesoros en vasijas de barro”. Y 
ha matizado, “es el momento de pensar en nuestra pequeñez”.

También ha destacado que “El Papa, al que tendremos oportu-
nidad de encontrar mañana, nos ha invitado a entrar en una dinámi-
ca sinodal, Dios que habla a su pueblo y que habla en su pueblo”. 
Mons. Planellas ha recordado también como san Pablo en la inten-
ción expresada en la carta a los romanos visitó la Tarraconense, pues 
Tarraco era la capital de la Hispania Citerior.

La jornada de hoy continua con encuentros matinales en el Di-
casterio para los laicos, familia y vida; y en el Dicasterio para el 
servicio del desarrollo humano integral.
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Por la tarde han visitado la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Les han reci-
bido el cardenal João Braz de Aviz y Mons. José Rodríguez Carba-
llo, Prefecto y Secretario de la Congregación.

Agradecimiento por el trabajo sinodal
del cardenal Grech

Después se han desplazado hasta la Secretaría para el Sínodo de 
los Obispos, donde les esperaban el cardenal Mario Grech, secreta-
rio general del Sínodo de los Obispos, y los subsecretarios Mons. 
Luis Marín y sor Natalie Becquart. El cardenal Grech, en su inter-
vención, ha trasladado el agradecimiento por el ministerio episcopal 
para el trabajo sinodal.

También ha destacado que “en esta ocasión no es solo un Sínodo 
de los obispos sino un Sínodo de toda la Iglesia”. Este momento 
del Sínodo, en las Iglesias locales “no es una fase preparatoria, sino 
que es parte ya del mismo Sínodo”, ha puntualizado. Además, ha 
señalado que “el trabajo de esta oficina, en agosto, al final de la fase 
de las Iglesias locales, será un acto colegial de todo el Episcopado”. 
Ha concluido su intervención expresando “nuestro agradecimiento 
porque la consulta que se está realizando no es solo fundamental 
sino fundante”.

Mons. Planellas ha hecho una relación de la esperanza que ha 
suscitado la convocatoria del Sínodo en tantas Iglesias locales y de 
manera especial en los laicos. Por su parte, el cardenal Omella ha 
explicado el trabajo del equipo sinodal en España, organizado en 
la Conferencia Episcopal para impulsar y alentar el trabajo en las 
diócesis.

Mons. Luis Marín ha explicado la importancia de la dimensión 
espiritual del Sínodo y la necesidad de promover esta dimensión, 
que es también imprescindible.

Audiencia del Papa

Los obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barce-
lona y Valencia concluyen su visita ad limina apostolorum con la 
audiencia con el papa Francisco el viernes 14 de enero, a las 10.30 
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horas. Ha sido el momento central de la visita, que comenzaba el 
lunes 10 de enero.

Tortosa celebro la fiesta
del beato Manuel Domingo y Sol

El día 29 de enero, a las 12 h. se celebró en el Templo de Repa-
ración de Tortosa, la fiesta del beato Manuel Domingo y Sol con 
una solemne Eucaristía presidida por el Sr. Obispo, Mons. Enrique 
Benavent Vidal y concelebrada por el delegado del director general 
para España de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, 
D. José Miguel Martínez, y por algunos sacerdotes Operarios y de 
nuestra diòcesi, en total trece. El Sr. Toni Perulles se hizo cargo de 
la parte musical.

Participaron de la celebración la Sra. Meritxell Roigé, alcaldesa 
de la ciudad, miembros del consistorio municipal, alguna autoridad 
y un buen número de tortosinos. Se inició la Eucaristía con el can-
to “Pueblo de Reyes”. A continuación, la monición de entrada, en 
la cual en primer lugar se hizo referencia a la pandemia que toda-
vía nos está afectando y nos hace experimentar nuestra fragilidad. 
Como nos dice el Papa Francisco, “es un tiempo que nos enseña a 
vivir en la adversidad”. Que Dn. Manuel Domingo y Sol nos estimu-
le a vivir la alegría de ser cristianos. Demos gracias al Señor por el 
testimonio del beato Mosén Sol.

El Sr. Obispo inició la homilía saludando a Dn. José Miguel Mar-
tínez, delegado del director general, a los sacerdotes concelebrantes, 
a la Sra. Meritxell Roigé, alcaldesa de la ciudad, autoridades y a to-
dos hermanos y hermanas en el Señor. Con gozo nos hemos reunido 
para celebrar la fiesta del beato Manuel Domingo y Sol, nacido en 
Tortosa, quien tuvo a lo largo de su vida, la felicidad de fundar la 
“Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de 
Jesús”; en Roma el “Pontificio Colegio Español de San José” y en 
su ciudad natal edificó el “Templo de Reparación”.

Llevó a cabo un gran trabajo apostólico, a veces desconocido 
por su humildad. Fue un hombre que se esforzó por ser un buen sa-
cerdote entregado totalmente al Señor y también un gran amante de 
las vocaciones sacerdotales, siendo su carisma la formación de los 
futuros sacerdotes. Pudo hacer una obra tan grande, que traspasó los 
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límites de su ciudad, impulsado por las virtudes que tenía en su co-
razón sacerdotal. Una auténtica vida interior y la unión con el Señor 
fueron la fuerza para llevar a cabo sus proyectos.

El beato Manuel Domingo y Sol tenía tres cosas presentes en su 
corazón:

– El deseo de la salvación de las almas y la importancia de los 
sacerdotes para ayudar a realizar su proyecto de salvación. 
Actuaba con gran interés y lo que le movía en toda su obra 
era precisamente la salvación de los hombres. Pensaba que 
unos sacerdotes bien preparados y que vivieran su sacerdo-
cio, era necesario para llegar todos a conocer y amar el Se-
ñor. Vio que la formación sacerdotal necesitaba una reforma 
en la Iglesia y tenía un sentido sobrenatural de lo que es un 
sacerdote. No pensaba solo en el sacerdocio, sino en la hu-
manidad.

– El sacerdocio y toda vocación cristiana se vive en medio 
de consuelos y dificultades. Manuel Domingo y Sol pasó 
sus dificultades, pero siempre sostenido por el amor a Dios. 
Para él un cristiano es alguien que desea estar con Cristo en 
el cielo, pero también en la tierra lo hemos de sentir cercano 
en la Eucaristía. Hemos de valorar la presencia de Cristo en 
la Iglesia, sabiendo que nuestra vida de oración nos sostiene 
en nuestras dificultades.

– Lo que da gloria a Dios en la vida de un sacerdote no son las 
cosas que hace, sino como las hace. Por esto hay sacerdo-
tes de muchas clases: unos como una gotita de rocío, otros 
como una gota de agua… Si lo que hace es por Cristo, esto 
es lo que da gloria a Dios. La oración era su camino. Tuvo 
un sentido peculiar del amor de Dios. Que nuestra presencia 
en este mundo sea fecunda y necesaria para el bien de la 
humanidad y para aumentar nuestro amor a Dios.

El Sr. Obispo acabó con las palabras del beato Manuel Domingo 
y Sol, el gran apóstol de las vocaciones sacerdotales: “No estamos 
destinados a salvarnos solos”. Jesús dijo a los discípulos: “La mies 
es mucha, pero los obreros pocos: Rogad, pues, al dueño de la mies 
que envíe obreros a su mies”. Que el Señor conceda vocaciones sa-
cerdotales a nuestra diócesis por intercesión de Mn. Sol. María Joa-
na Querol Beltrán
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Recull de notícies
publicades al setmanari “Vida diocesana”

Celebració de la festa
de la Immaculada Concepció
a la Catedral.

El dia de la solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare 
de Déu, és celebrà a la Catedral la Missa Estacional presidida pel Sr. 
Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal. Hi havia una representació 
de la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta i de la Cort 
d’Honor.

Tot seguit de donar el Sr. Bisbe la benedicció amb el llibre de la 
Paraula de Déu, inicià l’homilia: En l’Evangeli hem escoltat les pa-
raules de l’àngel: “Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb 
tu”. El que l’àngel li va revelar era un secret que Maria el vivia en el 
seu interior i ningú coneixia. Tenia la plenitud de la gràcia, però era 
una criatura senzilla. Com és la plena de gràcia, és contemplant-la 
com hem de viure la gràcia de Déu. Ella és el mirall on els cristians 
ens hem de mirar. Maria és la Immaculada, la sense taca. En Ella es 
fa visible la gràcia de Déu en tota la plenitud, bellesa i esplendor. 
En nosaltres el sí no és com el de Maria i necessitem la gràcia que 
ens ajude a viure la vida en alegria i que ens faci més solidaris amb 
tota la societat. Maria és el mirall que ens descobreix la gràcia i les 
taques de la nostra vida. Que aquest Nadal el visquem com Maria el 
va viure. Que així sigue.

Arribat el moment de la comunió vam cantar el “Magnificat”. 
I al final de la solemne celebració, el Sr. Bisbe impartí la Benedic-
ció Papal amb indulgència plenària, tot pregant pel Papa Francesc, 
pel nostre Bisbe Enrique i per la Santa Mare Església. Maria Joana 
Querol Beltrán

Hospitalitat de Lourdes, trobada de nadal.

La Hospitalitat de Lourdes per Nadal, tenim la costum de fer una 
trobada a la Residència diocesana de Sant Miquel de Tortosa, aquest 
any no l’hem pogut fer, per respectar les normes sanitàries, així que 
vam traslladar-la a la Parròquia dels Àngels de Tortosa, on està la 
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Imatge de la Mare de Déu de Lourdes que en la Festa Diocesana es 
porta a la Catedral.

En primer lloc, ens vam trobar la Junta de la Hospitalitat per fer 
una reunió informativa i, tot seguit, vam participar de l’Eucaristia 
parroquial.

Ha sigut una tarde de trobada i celebració. Donem les gràcies als 
participants i al mossèn de la parròquia per la seva acollida.

Que la Mare de Déu de Lourdes estigui present en tots els malats 
de la nostra diòcesi. Mossèn Jordi Centelles Llop. Consiliari de la 
Hospitalitat de Lourdes

Reunió extraordinària del consell Pastoral Diocesà.

El dissabte, 11 de desembre, va tenir lloc al Seminari una reunió 
extraordinària del Consell Pastoral Diocesà. El motiu d’aquesta 
reunió fou la presentació dels materials sinodals i de la metodolo-
gia a seguir, a càrrec del matrimoni de Benicarló, Roger Marco i 
Maria Palau, responsables del Procés Sinodal en la nostra diòcesi 
de Tortosa.

El Sr. Bisbe va constituir un Equip amb la missió de treballar 
els materials per al Procés Sinodal, adaptar-los a mesura que es van 
rebent i motivar el major número possible de diocesans per formar 
part dels grups sinodals. El materials que tenim estan ja a la pàgina 
web del bisbat i seguiran penjant-se quan vagin arribant.

Comentà el Sr. Bisbe que l’important seria que la gent s’animés 
a participar-hi, perquè aquesta participació podria ser l’inici d’altres 
activitats. Inclús de les propostes que sortiran, potser seria bo fer 
unes reflexions a nivell diocesà.

Els membres del Consell Pastoral Diocesà vam sortir animats de 
la reunió i disposats a treballar amb il·lusió per tal de créixer en el 
nostre caminar junts. Una Església sinodal que anuncia l’Evangeli, 
camina junta. Maria Joana Querol Beltrán

Recés d’Advent del clergat.

Seguint el programa de l’Agenda Diocesana, el dilluns 13 desem-
bre ha tingut lloc a la Casa Mare de les Teresianes el Recés d’Advent 
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pel Clergat assistint la gran majoria dels mossens. Després de l’Hora 
litúrgica de Tèrcia, el sr Bisbe ens ha dirigit la meditació.

Ens ha convidat a centrar-nos en el Baptista i la Verge Maria, 
figures-clau de l’Advent:

*Joan, testimoni de la Llum, vingut a donar testimoni del qui és 
la Llum veritable (Jn 1, 7s), renovà la crida profètica a alçar fon-
dalades de mancances i a abaixar muntanyes d’excessos (Lc3,4s). 
Invitació que hem d’aplicar a la nostra vida personal. I abans del 
definitiu testimoniatge martirial, fixant la mirada en Jesús, exclamà 
“Mireu l’Anyell de Déu!” provocant així que un deixeble seu, An-
dreu, fos el primer en seguir Jesús (Jn 1, 35s).

La Verge Maria, model d’espera confiada en el Senyor, donà un 
“si” total a Déu (Lc3,38), malgrat desconèixer els detalls del Pro-
jecte Salvador de Déu; i com a veritable Arca de l’Aliança, plena 
de la presència de Déu, se n’anà decididament a casa de Zacaries i 
Elisabet (Lc 1,39s); mostrant amb alegria que viure la plenitud de la 
presència de Déu porta a viure la plenitud de la solidaritat fraterna, 
fins a cantar en pregària de lloança que la meva ànima magnifica el 
Senyor i el meu esperit celebra Déu que em salva (Lc 1,46s).

Abans de compartir fraternalment el dinar, a la sala de Reunions 
es van donar diversos avisos pastorals i es distribuí material pels 
Grups Sinodals. José-Luis Arín Roig. Vicari General

Recés d’Advent dels Equips de la Mare de Déu.

Arribant al Nadal els Equips de la Mare de Déu EMD ens prepa-
rem amb un recés d’advent, aquest any l’hem celebrat a Hospitalet 
de l’Infant, al Casal de cultura, amb totes les mesures pertinent anti-
covid. Van assistir 15 matrimonis, 3 sacerdots i 3 germanes carmeli-
tes missioneres teresianes, una d’elles la Germana Pilar Jordà natu-
ral d’Amposta va realitzar la xerrada. Retrobar-nos després de tant 
de temps ens va donar una glopada d’aire fresc que ens va provocar 
tristesa pel temps passat i alegria pel retrobament.

En acabar la xerrada vam assistir tots a la eucaristia dominical a 
la Parròquia Sant Pere Apòstol. Allí mateix, en finalitzar l’eucaristia, 
ens vam acomiadar amb una foto de grup o millor dit de família. Bon 
Nadal a tothom. Lluís Tomàs i Alba Franco (responsables del EMD 
sector de Tortosa)
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Comisión centenario capilla Cristo del Mar.

El día 15 de diciembre se presentó en la Capilla del Cristo del 
Mar de Benicarló el proyecto de las iniciativas y actividades que se 
van a realizar en los próximos tres años con motivo del Centenario 
de la construcción de dicha Capilla entre 1921-1924. En la mesa 
presidida por el Sr. obispo de Tortosa Excmo. y Rvdmo. Sr. Enrique 
Benavent se encontraban la alcaldesa de Benicarló Xaro Miralles 
y el rector de la Parroquia Mosén Juan Andrés. Se hizo mención 
especial al nombramiento como miembros honoríficos de la comi-
sión del centenario al Sr. Obispo, a la Sra. Alcaldesa, al Sr. Salvador 
Orero y a Mosén Canelles, quien fue durante muchos años rector de 
la Parroquia.

Posteriormente, se explicó el significado del logotipo que re-
presenta la efeméride realizado por D. Manolo Sorlí y los tres ejes 
fundamentales en los que se basarán todas las acciones. Espiritual 
- religioso, Cultural y Arquitectónico-Patrimonial.

Tanto la Sra. Alcaldesa como el Sr. Obispo se dirigieron a los 
asistentes, la primera mostrando su apoyo al proyecto y aportando 
datos inéditos de la construcción de la Capilla, recogidos del archivo 
municipal y; el segundo, remarcando la importancia de la Capilla 
como lugar de recogimiento y oración. Con el canto del Himno al 
Cristo del Mar, concluyó el acto. Mn. Gerard Reverté
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Santa Seu

Sant Pare

Mensaje del Santo Padre Francisco
Para la 56 Jornada Mundial

de las comunicaciones sociales

Escuchar con los oídos del corazón

Queridos hermanos y hermanas:

El año pasado reflexionamos sobre la necesidad de “ir y ver” para 
descubrir la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los 
acontecimientos y del encuentro con las personas. Siguiendo en esta 
línea, deseo ahora centrar la atención sobre otro verbo, “escuchar”, 
decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un 
diálogo auténtico.

En efecto, estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien 
tenemos delante, sea en la trama normal de las relaciones cotidianas, 
sea en los debates sobre los temas más importantes de la vida civil. 
Al mismo tiempo, la escucha está experimentando un nuevo e im-
portante desarrollo en el campo comunicativo e informativo, a través 
de las diversas ofertas de podcast y chat audio, lo que confirma que 
escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana.

A un ilustre médico, acostumbrado a curar las heridas del alma, 
le preguntaron cuál era la mayor necesidad de los seres humanos. 
Respondió: “El deseo ilimitado de ser escuchados”. Es un deseo que 
a menudo permanece escondido, pero que interpela a todos los que 
están llamados a ser educadores o formadores, o que desempeñen 
un papel de comunicador: los padres y los profesores, los pastores y 
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los agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuantos 
prestan un servicio social o político.

Escuchar con los oídos del corazón

En las páginas bíblicas aprendemos que la escucha no sólo posee 
el significado de una percepción acústica, sino que está esencialmen-
te ligada a la relación dialógica entre Dios y la humanidad. «Shema’ 
Israel – Escucha, Israel» (Dt 6,4), el íncipit del primer mandamiento 
de la Torah se propone continuamente en la Biblia, hasta tal punto 
que san Pablo afirma que «la fe proviene de la escucha» (Rm 10,17). 
Efectivamente, la iniciativa es de Dios que nos habla, y nosotros 
respondemos escuchándolo; pero también esta escucha, en el fondo, 
proviene de su gracia, como sucede al recién nacido que responde 
a la mirada y a la voz de la mamá y del papá. De los cinco sentidos, 
parece que el privilegiado por Dios es precisamente el oído, quizá 
porque es menos invasivo, más discreto que la vista, y por tanto deja 
al ser humano más libre.

La escucha corresponde al estilo humilde de Dios. Es aquella 
acción que permite a Dios revelarse como Aquel que, hablando, crea 
al hombre a su imagen, y, escuchando, lo reconoce como su inter-
locutor. Dios ama al hombre: por eso le dirige la Palabra, por eso 
“inclina el oído” para escucharlo.

El hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, a volver 
la espalda y “cerrar los oídos” para no tener que escuchar. El ne-
garse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad 
hacia el otro, como les sucedió a los oyentes del diácono Esteban, 
quienes, tapándose los oídos, se lanzaron todos juntos contra él (cf. 
Hch 7,57).

Así, por una parte está Dios, que siempre se revela comunicándo-
se gratuitamente; y por la otra, el hombre, a quien se le pide que se 
ponga a la escucha. El Señor llama explícitamente al hombre a una 
alianza de amor, para que pueda llegar a ser plenamente lo que es: 
imagen y semejanza de Dios en su capacidad de escuchar, de acoger, 
de dar espacio al otro. La escucha, en el fondo, es una dimensión del 
amor.

Por eso Jesús pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su 
escucha: «Presten atención a la forma en que escuchan» (Lc 8,18); 
los exhorta de ese modo después de haberles contado la parábola del 
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sembrador, dejando entender que no basta escuchar, sino que hay 
que hacerlo bien. Sólo da frutos de vida y de salvación quien acoge 
la Palabra con el corazón “bien dispuesto y bueno” y la custodia fi-
elmente (cf. Lc 8,15). Sólo prestando atención a quién escuchamos, 
qué escuchamos y cómo escuchamos podemos crecer en el arte de 
comunicar, cuyo centro no es una teoría o una técnica, sino la «ca-
pacidad del corazón que hace posible la proximidad» (Exhort. ap. 
Evangelii gaudium, 171).

Todos tenemos oídos, pero muchas veces incluso quien tiene un 
oído perfecto no consigue escuchar a los demás. Existe realmen-
te una sordera interior peor que la sordera física. La escucha, en 
efecto, no tiene que ver solamente con el sentido del oído, sino con 
toda la persona. La verdadera sede de la escucha es el corazón. El 
rey Salomón, a pesar de ser muy joven, demostró sabiduría porque 
pidió al Señor que le concediera «un corazón capaz de escuchar» ( 
1 Re 3,9). Y san Agustín invitaba a escuchar con el corazón ( corde 
audire), a acoger las palabras no exteriormente en los oídos, sino 
espiritualmente en el corazón: «No tengan el corazón en los oídos, 
sino los oídos en el corazón» [1]. Y san Francisco de Asís exhortaba 
a sus hermanos a «inclinar el oído del corazón» [2].

La primera escucha que hay que redescubrir cuando se busca una 
comunicación verdadera es la escucha de sí mismo, de las propias 
exigencias más verdaderas, aquellas que están inscritas en lo íntimo 
de toda persona. Y no podemos sino escuchar lo que nos hace únicos 
en la creación: el deseo de estar en relación con los otros y con el 
Otro. No estamos hechos para vivir como átomos, sino juntos.

La escucha como condición de la buena comunicación

Existe un uso del oído que no es verdadera escucha, sino lo con-
trario: el escuchar a escondidas. De hecho, una tentación siempre 
presente y que hoy, en el tiempo de las redes sociales, parece haberse 
agudizado, es la de escuchar a escondidas y espiar, instrumentali-
zando a los demás para nuestro interés. Por el contrario, lo que hace 
la comunicación buena y plenamente humana es precisamente la es-
cucha de quien tenemos delante, cara a cara, la escucha del otro a 
quien nos acercamos con apertura leal, confiada y honesta.

Lamentablemente, la falta de escucha, que experimentamos muc-
has veces en la vida cotidiana, es evidente también en la vida públi-
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ca, en la que, a menudo, en lugar de oír al otro, lo que nos gusta es 
escucharnos a nosotros mismos. Esto es síntoma de que, más que la 
verdad y el bien, se busca el consenso; más que a la escucha, se está 
atento a la audiencia. La buena comunicación, en cambio, no trata 
de impresionar al público con un comentario ingenioso dirigido a 
ridiculizar al interlocutor, sino que presta atención a las razones del 
otro y trata de hacer que se comprenda la complejidad de la realidad. 
Es triste cuando, también en la Iglesia, se forman bandos ideológi-
cos, la escucha desaparece y su lugar lo ocupan contraposiciones 
estériles.

En realidad, en muchos de nuestros diálogos no nos comunica-
mos en absoluto. Estamos simplemente esperando que el otro ter-
mine de hablar para imponer nuestro punto de vista. En estas situ-
aciones, como señala el filósofo Abraham Kaplan [3], el diálogo es 
un “duálogo”, un monólogo a dos voces. En la verdadera comunica-
ción, en cambio, tanto el tú como el yo están “en salida”, tienden el 
uno hacia el otro.

Escuchar es, por tanto, el primer e indispensable ingrediente del 
diálogo y de la buena comunicación. No se comunica si antes no se 
ha escuchado, y no se hace buen periodismo sin la capacidad de es-
cuchar. Para ofrecer una información sólida, equilibrada y completa 
es necesario haber escuchado durante largo tiempo. Para contar un 
evento o describir una realidad en un reportaje es esencial haber sa-
bido escuchar, dispuestos también a cambiar de idea, a modificar las 
propias hipótesis de partida.

En efecto, solamente si se sale del monólogo se puede llegar a 
esa concordancia de voces que es garantía de una verdadera comu-
nicación. Escuchar diversas fuentes, “no conformarnos con lo pri-
mero que encontramos” –como enseñan los profesionales expertos– 
asegura fiabilidad y seriedad a las informaciones que transmitimos. 
Escuchar más voces, escucharse mutuamente, también en la Iglesia, 
entre hermanos y hermanas, nos permite ejercitar el arte del discer-
nimiento, que aparece siempre como la capacidad de orientarse en 
medio de una sinfonía de voces.

Pero, ¿por qué afrontar el esfuerzo que requiere la escucha? Un 
gran diplomático de la Santa Sede, el cardenal Agostino Casaroli, 
hablaba del “martirio de la paciencia”, necesario para escuchar y 
hacerse escuchar en las negociaciones con los interlocutores más 
difíciles, con el fin de obtener el mayor bien posible en condiciones 
de limitación de la libertad. Pero también en situaciones menos di-
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fíciles, la escucha requiere siempre la virtud de la paciencia, junto 
con la capacidad de dejarse sorprender por la verdad –aunque sea 
tan sólo un fragmento de la verdad– de la persona que estamos es-
cuchando. Sólo el asombro permite el conocimiento. Me refiero a 
la curiosidad infinita del niño que mira el mundo que lo rodea con 
los ojos muy abiertos. Escuchar con esta disposición de ánimo –el 
asombro del niño con la consciencia de un adulto– es un enriqueci-
miento, porque siempre habrá alguna cosa, aunque sea mínima, que 
puedo aprender del otro y aplicar a mi vida.

La capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa 
en este tiempo herido por la larga pandemia. Mucha desconfianza 
acumulada precedentemente hacia la “información oficial” ha cau-
sado una “infodemia”, dentro de la cual es cada vez más difícil hacer 
creíble y transparente el mundo de la información. Es preciso dis-
poner el oído y escuchar en profundidad, especialmente el malestar 
social acrecentado por la disminución o el cese de muchas activida-
des económicas.

También la realidad de las migraciones forzadas es un problema 
complejo, y nadie tiene la receta lista para resolverlo. Repito que, 
para vencer los prejuicios sobre los migrantes y ablandar la dureza 
de nuestros corazones, sería necesario tratar de escuchar sus histori-
as, dar un nombre y una historia a cada uno de ellos. Muchos buenos 
periodistas ya lo hacen. Y muchos otros lo harían si pudieran. ¡Alen-
témoslos! ¡Escuchemos estas historias! Después, cada uno será libre 
de sostener las políticas migratorias que considere más adecuadas 
para su país. Pero, en cualquier caso, ante nuestros ojos ya no ten-
dremos números o invasores peligrosos, sino rostros e historias de 
personas concretas, miradas, esperanzas, sufrimientos de hombres y 
mujeres que hay que escuchar.

Escucharse en la Iglesia

También en la Iglesia hay mucha necesidad de escuchar y de es-
cucharnos. Es el don más precioso y generativo que podemos ofre-
cernos los unos a los otros. Nosotros los cristianos olvidamos que 
el servicio de la escucha nos ha sido confiado por Aquel que es el 
oyente por excelencia, a cuya obra estamos llamados a participar. 
«Debemos escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la 
palabra de Dios» [4]. El teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer nos 
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recuerda de este modo que el primer servicio que se debe prestar a 
los demás en la comunión consiste en escucharlos. Quien no sabe 
escuchar al hermano, pronto será incapaz de escuchar a Dios [5].

En la acción pastoral, la obra más importante es “el apostolado 
del oído”. Escuchar antes de hablar, como exhorta el apóstol San-
tiago: «Cada uno debe estar pronto a escuchar, pero ser lento para 
hablar» (1,19). Dar gratuitamente un poco del propio tiempo para 
escuchar a las personas es el primer gesto de caridad.

Hace poco ha comenzado un proceso sinodal. Oremos para que 
sea una gran ocasión de escucha recíproca. La comunión no es el re-
sultado de estrategias y programas, sino que se edifica en la escucha 
recíproca entre hermanos y hermanas. Como en un coro, la unidad 
no requiere uniformidad, monotonía, sino pluralidad y variedad de 
voces, polifonía. Al mismo tiempo, cada voz del coro canta escuc-
hando las otras voces y en relación a la armonía del conjunto. Esta 
armonía ha sido ideada por el compositor, pero su realización depen-
de de la sinfonía de todas y cada una de las voces.

Conscientes de participar en una comunión que nos precede y 
nos incluye, podemos redescubrir una Iglesia sinfónica, en la que 
cada uno puede cantar con su propia voz acogiendo las de los demás 
como un don, para manifestar la armonía del conjunto que el Espí-
ritu Santo compone.

Roma, San Juan de Letrán, 24 de enero de 2022, Memoria de san 
Francisco de Sales.

Francisco

___________________________
[1]«Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde» ( Sermo 380, 1: Nuova Bibli-

oteca Agostiniana 34, 568).
[2] Carta a toda la Orden: Fuentes Franciscanas, 216.
[3] Cf. The life of dialogue, en J. D. Roslansky ed., Communication. A discussion 

at the Nobel Conference, North-Holland Publishing Company – Amsterdam 
1969, 89-108.

[4] D. Bonhoeffer, Vida en comunidad, Sígueme, Salamanca 2003, 92.
[5] Cf. ibíd., 90-91.
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Conferència Episcopal 
Espanyola

Mons. Argüello destaca el análisis minucioso
sobre los bienes de la Iglesia:

«Los hemos revisado uno por uno»

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, 
Mons. Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, ha hablado en 
el programa ‘Herrera en COPE’. El prelado se encontraba en Roma, 
cerca de la basílica de San Juan de Letrán, ya que estaba participan-
do en la visita ‘ad limina’ junto con el grupo de obispo españoles 
de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el 
Arzobispado Castrense.

El lunes 24 de enero, Mons. Argüello tuvo la oportunidad de es-
tar presente en la reunión de Pedro Sánchez junto con el cardenal 
Omella: “Pensábamos que iba a ser en Moncloa, pero quiso ser el 
primer presidente de la democracia en visitar la CEE”.

Durante la reunión, la Conferencia Episcopal hizo entrega de un 
registro de incidencias en el listado elaborado por el Gobierno de 
bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998-2015. Algunos titu-
lares han mostrado una versión de lo ocurrido ajena a la realidad y 
Mons. Argüello ha querido explicar que “es más bien la Conferencia 
Episcopal Española que ha querido llamar la atención. De los casi 
35 mil bienes que aparecen en el listado, nosotros los hemos sido 
revisando todos, uno por uno, los hemos distribuido por diócesis, y 
hemos descubierto que había incidencias en casi 2500 de esas fincas 
inmatriculadas”.

“En algunos casos, casi la mitad, porque se habían inmatriculado 
no por el procedimiento extraordinario, que es el que quiso resaltar 
con tanta fuerza, sino que varios de esos bienes se habían registrado 
por procedimientos normales” ha afirmado el secretario general de 
la CEE.
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Asimismo, Mons. Argüello también ha explicado que en muchos 
casos “había duplicados, en algunos faltaba información. Hay al-
gunos casos curiosos de algunos templos que están actualmente bajo 
pantanos y por eso no forman parte de la propiedad, ni de los ciuda-
danos ni de la Iglesia. Estas incidencias se las hemos entregado al 
Gobierno y las hemos hecho públicas y el documento está colgado 
en la página web de la CEE”.

Para el secretario general de la Conferencia Episcopal los titula-
res que han salido en algunos medios son injustos: “De hecho en el 
texto común, preparado por los técnicos del Gobierno y de la CEE 
nunca se habla de devolución. En el gran listado que se nos ofreció 
hay unas deficiencias que ahora estudiarán con atención y después 
se producirán los ajustes correspondientes”.

“Sobre este listado de 35 mil bienes, que cuando se hizo públi-
co parecía algo escandaloso, nosotros hemos visto las incidencias 
que hemos querido poner de manifiesto y que han sido acogidas de 
manera pacífica por los propios técnicos del Gobierno que además 
han reconocido que la Iglesia, en este proceso inmatriculador, había 
seguido la legislación vigente” ha subrayado el secretario general 
de la CEE.

Mons. Argüello ha querido explicar además que durante la reu-
nión se trataron muchos otros temas: “En la parte que yo me incor-
poré de la reunión comenzó por una cita, que el presidente Sánchez 
hizo del informe presentado por Cáritas a través de la fundación 
FOESSA la semana pasada, en la que se habla de las consecuencias 
de la pandemia y especialmente cómo estas afectan a las jóvenes 
generaciones”.

Durante el encuentro se trataron también temas de actualidad 
como la soledad, las enfermedades mentales, el suicidio: “La Iglesia 
ofrece sentido a la vida, esperanza, acompañamiento y no en vano 
nuestro encuentro comenzó en la capilla rezando”. “El presidente 
agradeció que orásemos por él y por todos los gobernantes” dijo el 
secretario general de la Conferencia Episcopal.

Preguntado sobre el régimen fiscal de la Iglesia, Mons. Argüello 
cree que este asunto es claro: “Ellos reconocen que en el IBI la Igle-
sia tiene el mismo régimen de todas las entidades no lucrativas. La 
Iglesia no tiene privilegio fiscal y el propio Gobierno lo reconoce y 
no tienen intención de reformar la ley del mecenazgo”.
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Durante la reunión también se abordaron algunos temas que para 
el Gobierno son menos cómodos: “Hablamos de la modificación de 
la ley del aborto, la eutanasia, los cuidados paliativos, la Ley de Edu-
cación, la regulación de los migrantes, los corredores humanitarios, 
las problemáticas de las personas que viven solas, enfermedades 
mentales”.
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Noticiari i comunicats

Mons. Francisco Simón Conesa Ferrer,
nombrado obispo de Solsona

El papa Francisco ha nombrado a Mons. Francisco Simón Co-
nesa Ferrer, obispo de Solsona. Mons. Conesa es en la actualidad 
obispo de Menorca. El nombramiento se hace público hoy, lunes 3 
de enero de 2022, a las 12.00 h., y así lo ha comunicado la Nuncia-
tura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española.

Mons. Conesa,
nombrado obispo de Menorca en 2016

Mons. Francisco Simón Conesa nació en Elche el 25 de agosto 
del año 1961. Fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1985. 
Es doctor en Teología (1994) y en Filosofía (1995) por la Universi-
dad de Navarra.

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Orihuela-
Alicante, en las parroquias de Nuestra Señora del Carmen de Elche, 
la Inmaculada de San Vicente del Raspeig y de Nuestra Señora de 
Gracia de Alicante. Entre 1998 y 2014 fue el vicario general de la 
diócesis de Orihuela-Alicante.

Ha sido profesor de filosofía y teología del seminario diocesano 
de Orihuela-Alicante; profesor asociado de la facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra; canónigo magistral de la catedral de 
Orihuela y rector de la basílica de Santa María de Elche.

El 27 de octubre de 2016 se hizo público su nombramiento como 
obispo de Menorca. Recibió la ordenación episcopal y tomó pose-
sión de esa diócesis el 7 de enero de 2017.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comi-
sión Episcopal para la Doctrina de la Fe desde 2017.

3/12/2022
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Mons. Santos Montoya,
nombrado obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

El papa Francisco ha nombrado a Mons. Santos Montoya Torres 
obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño. Mons. Montoya es en 
la actualidad obispo auxiliar de Madrid. El nombramiento se hizo 
público el día 12 de enero de 2022, y así lo comunicó la Nunciatura 
Apostólica a la Conferencia Episcopal Española.

Esta diócesis estaba vacante tras el traslado de Mons. Carlos Ma-
nuel Escribano a Zaragoza. Estaba al frente, como administrador 
diocesano, Vicente Robredo García.

Mons. Santos Montoya,
nombrado obispo auxiliar de Madrid en 2017

El obispo electo de Calahorra y La Calzada-Logroño nació el 22 
de febrero de 1966 en La Solana (Ciudad Real). Se licenció en Cien-
cias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid en 1990. Fue 
ordenado sacerdote el 18 de junio de 2000 en Madrid. En 2012 se 
licenció en Teología Dogmática por la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso. En 2020 obtuvo un máster en Discernimiento Vocacional y 
Acompañamiento Espiritual en la Universidad Pontificia Comillas.

Desarrolló su ministerio sacerdotal en la diócesis de Madrid. Fue 
vice-consiliario diocesano de Acción Católica General (2000-2001) 
y formador (2000-2001), subdirector (2001-2002) y director (2002-
2012) del colegio arzobispal-seminario menor La Inmaculada y San 
Dámaso. Además, fue adscrito a la parroquia Purísimo Corazón de 
María (2006-2008).

Desde 2012 hasta su nombramiento episcopal, en 2017, fue 
párroco de Beata María Ana de Jesús y director titular del colegio 
homónimo y, desde 2015, arcipreste de Delicias-Legazpi. En 2015 
se incorporó al Consejo Presbiteral de Madrid y, en 2017, al Colegio 
de Consultores.

El 29 de diciembre de 2017 se hizo público su nombramiento 
como obispo auxiliar de Madrid, asignándole la sede titular de Orta 
(Horta, Horten-sis), provincia proconsular que tenía como sede me-
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tropolitana a Cartagena. Recibió la ordenación episcopal el 17 de 
febrero de 2018.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comi-
sión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida.
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Necrològica

Fallece el cardenal Francisco Álvarez,
arzobispo emérito de Toledo

El arzobispo emérito de Toledo, cardenal Francisco Álvarez Mar-
tínez, falleció el día 5 de enero de 2022 en Madrid, a los 96 años de 
edad, tras una larga enfermedad.

Las exequias se celebraron el viernes 7 de enero, en la catedral 
de Toledo. Estuvieron presididas por el arzobispo Mons. Francisco 
Cerro Chaves. Los restos mortales del arzobispo emérito recibieron 
cristiana sepultura en la catedral, delante de la capilla de la Descen-
sión de la Virgen.

Cardenal Francisco Álvarez,
arzobispo emérito de Toledo desde 2002

El cardenal Francisco Álvarez Martínez nació el 14 de julio de 
1925 en la parroquia de Santa Eulalia de Ferroñes, Llanera (Ovie-
do). Curso estudios eclesiásticos en el seminario de Oviedo, diócesis 
en la que fue ordenado sacerdote el 11 de junio de 1950. Realizó el 
Doctorado en Derecho Canónico en las Universidades Pontificias de 
Salamanca y Comillas (1956-1963).

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Oviedo 
donde fue, entre otros cargos, secretario del arzobispo (1950-1956) 
y canciller del arzobispado (1957 y 1969).

Fue nombrado obispo de Tarazona en 1973 y en 1976, obispo de 
Calahorra y La Calzada-Logroño. Estuvo al frente de esta diócesis 
hasta que en 1985 fue nombrado obispo de Orihuela-Alicante. En 
1995 Juan Pablo II le nombró arzobispo de Toledo, donde acabaría 
su ministerio episcopal. El Santo Padre aceptó su renuncia por edad 
el 24 de octubre de 2002. En 2001 fue creado Cardenal de la Iglesia 
católica.
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