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Bisbat

Sr. Bisbe

Setmana Santa 2022.
Homilies del Sr. Bisbe,

Mons. Enrique Benavent Vidal,
a la Santa Església Catedral Basílica, de Tortosa.

Diumenge de Rams:
10 d’abril de 2022

- Lectures:
Is 50, 4-7
Salm: 21
2a: Fl 2, 6-11
Ev: Lc 22, 14-23.56

MMII Sr. Membres del Capítol catedralici
Il·lma. Sra. Alcaldessa de la ciutat, Sr. Diputat, autoritats
Presidenta i Junta de l’Agrupació de confraries i germandats de la 
Setmana Santa de Tortosa
Germans i germanes tots en el Senyor

Amb la celebració del Diumenge de Rams comencem la 
Setmana Santa i ho fem aclamant al Senyor i escoltant el relat de la 
seua passió que ens hauria de fer reflexionar a tots. Vull destacar tres 
contrasts que trobem en aquest relat:



260

1.- L’actitud del Senyor i l’actitud dels deixebles

Jesús s’encamina decididament cap a la passió. Ell desitja men-
jar el sopar pasqual amb els deixebles i institueix l’Eucaristia. Abans 
que li traguen la vida, Ell l’entrega voluntàriament, perquè no havia 
vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la vida en rescat per molts. 
Com a signe d’aquesta entrega abans de sofrir la mort, institueix 
l’Eucaristia. Però, com hem escoltat en el relat de la passió, mentre 
el Senyor institueix l’Eucaristia es produeix una baralla entre els 
deixebles: discuteixen entre ells qui seria el més important. El Fill 
de Déu s’ha humiliat i els seus deixebles busquen honors, tenen am-
bició de poder. Sovint, els cristians, també dins l’Església, parlem un 
llenguatge molt diferent del de Jesús i les nostres actituds es poden 
assemblar més a les dels deixebles.

2.- La coherència del Senyor i la incoherència dels deixebles

Al llarg de la passió, hem vist com Jesús es manté fidel. Ell sap 
que la mort és a prop, però això no el porta a canviar la seua manera 
d’actuar. Amb coherència, continua fent el que sempre havia fet. 
Quan en els interrogatoris li pregunten si Ell és el Messies, el Rei 
d’Israel, o el Fill de Déu, no ho nega. En aquest moment en què, 
segurament, hagués pogut salvar la seua vida, continua fidel a la 
missió que el Pare li havia encomanat.

En canvi, veiem com els deixebles canvien d’actitud segons les 
circumstàncies. Pere li assegura al Senyor que donarà la seua vida 
per Ell, però a l’hora de la veritat, el nega. Tots els altres, l’abando-
nen. Tenen bones paraules però una gran incoherència de vida. En 
la passió descobrim la coherència del Senyor i la incoherència dels 
deixebles; la fermesa de Jesús i la inestabilitat dels seus amics.

També nosaltres, sovint, a l’hora de donar testimoniatge de la 
fe, no som valents; no mantenim la coherència, actuem segons les 
nostres conveniències. Donar testimoni no és fer patir als altres per 
la Veritat, és estar disposats a patir per ella. Això és el que fa Jesús i 
el que, en eixe moment, no saben fer els seus deixebles.

3.- El mal del món i l’amor de Déu

La Creu és el moment on es desvetlla el mal del món, allò que 
som capaços de fer les persones, i no sols en el passat, també avui en 
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dia. Aquests dies, estem veient en els mitjans de comunicació social, 
escenes que pensem que una persona humana seria incapaç de fer, 
que ens semblen impensables en aquest moment de la nostra histò-
ria. Això és el que va passar en la passió: en la Creu se’ns manifesta 
la màxima injustícia que la humanitat pot cometre: condemnar un 
innocent.

Però, en la passió, descobrim també la màxima misericòrdia 
del Senyor. Davant el mal del món, respon demanant el perdó per 
als seus perseguidors. Davant el menyspreu de la gent, respon amb 
paraules de misericòrdia. Al lladre que està crucificat al seu costat 
també li dona molt més del que havia demanat: mentre que ell li 
suplica que el recordés en el seu Regne, Jesús li promet el Paradís.

Com seria de diferent el nostre món si aprenguéssim, en la con-
templació de la passió, eixes actituds del Senyor: vocació de servei, 
coherència, misericòrdia. La passió és un espill on podem descobrir 
la veritat de la nostra vida i la realitat del nostre món. També ens 
indica el camí per construir un món millor i més digne de l’ésser 
humà. Que en la celebració de la Setmana Santa aprenguem eixes 
lliçons i que ens porte a ser més misericordiosos, més coherents i 
més servidors dels nostres germans. Que així sigui.

†  Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Missa Crismal
12 d’abril de 2022

1.- Is 61, 1-3. 6. 8b-9
Sal 88, 21-22. 25. 27
2.- Ap 1, 5-8
Ev. Lc 4, 16-21

Il·lms. Srs. Vicari general i Vicaris episcopals
MMII. Srs. membres del Capítol catedralici
Benvolguts germans en el sacerdoci
Diaques i seminaristes
Germans i germanes en el Senyor
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Saludo de manera especial a Mn. Josep Mª Membrado i a Mn. 
Ricardo Fígols, que aquest any celebreu el 50é aniversari de la vos-
tra ordenació sacerdotal. Tots els qui avui participem en aquesta 
Eucaristia ens unim a la vostra acció de gràcies al Senyor i li dema-
nem que us concedeixi la gràcia de viure la renovació de les prome-
ses sacerdotals, que dins d’un moment farem, amb la mateixa il·lusió 
amb què les vàreu pronunciar el dia de la vostra ordenació. Com a 
bisbe us agraeixo el vostre treball per la nostra diòcesi i el servei al 
Poble de Déu al llarg d’aquests 50 anys, i li demano al Senyor que us 
permeti servir-lo amb santedat i justícia molts anys més.

1.-  La Missa crismal: 
signe de la Fraternitat sacramental que ens uneix

Com cada any en aquesta celebració, renovarem les promeses 
que vam fer el dia de la nostra ordenació sacerdotal. En fer-ho, es-
tem manifestant-li al Senyor i a tota la comunitat que el desig de 
lliurar la nostra vida al servei de l’Evangeli i de tot el Poble de Déu 
no s’ha apagat en el nostre cor. Conscients de les nostres febleses, 
també volem demanar-li que la seua gràcia revife l’esperit de gene-
rositat que ens va dur a entregar-li un dia tota la nostra persona; i que 
ens concedeixi poder viure el nostre sacerdoci cada dia amb més ale-
gria. El fet d’haver estat cridats a treballar en la vinya del Senyor és 
un gest de confiança d’Ell envers nosaltres, i això ens omple de goig, 
malgrat que sovint les circumstàncies en les quals vivim el nostre 
ministeri no són fàcils. Si mirem la realitat que ens envolta podem 
caure en el desànim; però si dirigim la mirada al Senyor que ens ha 
cridat al ministeri, el nostre cor s’omple de joia, tot i que sovint no 
veiem els fruits que ens agradaria. La nostra alegria està en el Senyor 
i naix del fet que el Senyor s’ha fiat de nosaltres i ens ha cridat al seu 
servei. La vocació és un gest d’amistat del Senyor envers nosaltres: 
“Ja no us dic servents, a vosaltres us dic, amics”.

Aquesta renovació la fem personalment cadascú de nosaltres, 
però no és un acte que hem de viure amb una actitud individualista. 
Cada any, la pronunciem tots plegats com a membres d’un mateix 
presbiteri i, d’eixa manera, visibilitzem la fraternitat sacramental 
que, segons el Concili Vaticà II, ha de caracteritzar la relació entre 
tots els preveres d’una mateixa diòcesi.

Demanem al Senyor que ens ajudi a tots a què aquesta fraternitat 
sacramental esdevingui cada dia més una fraternitat de vida entre 
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nosaltres, i que eixe desig ens ajudi a tots a superar les temptacions 
d’aïllament que sovint poden aparèixer en determinats moments de 
la nostra vida sacerdotal.

2.- Comunió

La celebració d’aquest any, la vivim en el marc del procés sino-
dal al qual tots estem convocats pel papa Francesc. Hem de veure en 
aquesta intuïció una crida de l’Esperit a l’Església. No és una ocur-
rència del Sant Pare que podríem ignorar. Hem d’entendre aquest 
procés com una invitació de l’Esperit a viure en l’Església amb 
aquelles actituds que ajuden a la seua edificació.

La primera d’elles, és viure el ministeri i la vida eclesial en es-
perit de comunió. Sense ella, no és possible construir l’Església. La 
comunió és quelcom més profund que la unitat: és el seu fonament 
interior; allò que fa que la unitat visible siga autèntica. La comunió 
parla de la caritat. Si aquesta no es dona, la unitat esdevé quelcom 
aparent. En canvi, si la caritat és autèntica, té com a fruit una unitat 
visible i vertadera.

La caritat, com diu Sant Pau, ens ha de portar a perdonar-nos; a 
ser pacients i bondadosos; a no tindre enveja; a cercar la veritat; a la 
humilitat. La caritat “tot ho excusa, tot ho espera, tot ho suporta”. El 
signe que vivim en aquest esperit de comunió és que no caem en una 
duresa de cor que ens dificulta el perdó. Viure així ens porta a lluitar 
per què les diferències no es converteixin en divisions; no ens porten 
a l’aïllament, a la incomunicació, i a la divisió. Que aquest procés si-
nodal, que hem de viure com un camí espiritual, ens ajude a afavorir 
aquest esperit de comunió entre nosaltres i en les nostres comunitats.

3.- Participació

La celebració d’avui ens recorda que ningú de nosaltres edifi-
ca l’Església vivint en l’aïllament; que el nostre sacerdoci no és un 
instrument per a construir una Església a la meua imatge; i que els 
preveres, bisbes i diaques, no som els únics que l’edifiquem. És l’Es-
perit Sant qui se serveix de tots els membres del poble de Déu per 
fer-la créixer en nombre i en santedat.

Per això, la segona actitud que el procés sinodal ens demana és la 
disponibilitat a participar en la vida de l’Església. Aquesta participa-
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ció no és una exigència o un dret, tal com s’entén en una democràcia 
política. És una disponibilitat a aportar allò que cadascú de nosaltres 
puga per a l’edificació de l’Església. Un esperit de participació de-
mana capacitat d’escoltar i d’aportar; exigeix actituds constructives 
i positives. Gràcies a Déu, tenim en la nostra diòcesi instruments de 
sinodalitat que ens permeten espais i ocasions d’escolta i diàleg; en 
els quals hi ha un tipus de representació democràtica. Això també 
s’ha de traslladar a les parròquies: hem de saber escoltar i no viure 
com si a l’Església únicament tingués dret a existir allò que és obra 
nostra.

Que aquest procés sinodal ens ajude a donar vida a aquestes 
estructures, perquè no siguin lletra morta, sinó organismes vius. 
Perquè això siga possible, nosaltres som els primers que les hem de 
valorar i els primers a estar disponibles a participar.

4.- Missió

La missió a la qual els preveres i els diaques estem cridats té 
com a horitzó, en primer lloc, la fe del poble de Déu. Les promeses 
sacerdotals que renovarem, ens recorden els nostres “deures sagrats” 
envers l’Església. El procés sinodal ens espenta a l’acció. El ramat al 
qual estem cridats a servir no és nostre, és de Déu. Som servidors de 
la fe del Poble de Déu i únicament vivint la caritat pastoral, podem 
cuidar-la. La fe de molts cristians, sovint és tan senzilla que ens pot 
semblar pobra. Hem de ser conscients que, en nosaltres mateixos, en 
la nostra diòcesi i en les nostres comunitats poden haver-hi mancan-
ces, perquè res a l’Església és perfecte. Però si mirem en profundi-
tat, descobrirem en moltes persones senzilles una gran autenticitat 
de vida cristiana; i veurem que en tots els nostres pobles, ciutats i 
parròquies hi ha cristians que valoren la fe i estimen l’Església. Que 
se sentin estimats per nosaltres, que sapiguem sempre disculpar les 
seues mancances i apreciar el seu amor al Senyor i a l’Església.

Però la nostra missió no es redueix al poble de Déu; és per a la 
“salvació de tots els homes”. Valorem també la gran aportació de 
tants cristians en l’anunci de l’evangeli. Quan contemplo la realitat 
de les nostres parròquies, sovint em pregunto què seria de la nostra 
diòcesi sense el treball i el testimoniatge dels catequistes; dels qui 
serveixen als pobres; de les persones que tenen cura de les esglésies; 
dels malalts que preguen per nosaltres i per les necessitats del món; 
dels laics que viuen el seu treball donant testimoniatge dels valors de 
l’evangeli. Sens dubte, seria una Església més pobra. Ells li donen 
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vida. Que ens sentim units en aquesta tasca de buscar la salvació de 
tots i que sapiguem integrar a tots en l’única missió de l’Església.

5.- Units per l’Esperit

El dia del nostre baptisme, de la nostra confirmació i, en el cas 
dels preveres, de la nostra ordenació, vam ser ungits pels olis que 
avui beneirem i pel crisma que consagrarem. Això és signe de la 
unció de l’Esperit que rebem en els sagraments, que ens consagra 
per a la missió i ens ungeix per a la nostra santificació personal. 
Que avui, en renovar les promeses sacerdotals, l’Esperit de Santedat 
torne a ungir el nostre cor amb la seua gràcia, perquè creixi cada dia 
més en nosaltres el desig de servir al Senyor amb santedat i justícia, 
com diem cada dia en el Benedictus, tots els dies de la nostra vida.

Que la Mare del Senyor, que al peu de la Creu va rebre la mis-
sió de tenir cura dels deixebles del seu Fill, cuide la nostra vocació 
i la de tots els nostres germans sacerdots; de manera especial, la 
d’aquells que passen per moments de dificultat per malaltia o per la 
seua situació personal. A tots ells els posem sota la mirada amorosa 
de la Mare del Senyor i Mare nostra.

Que així sigui.

†  Enrique Benavent Vidal 
Bisbe de Tortosa

Dijous Sant:
en la celebració de la Cena del Senyor

14 d’abril de 2022

- Lectures:
1ª: Ex 12,1-8.11-14
Salm 115,12-18
2ª: 1Co 11,23-26
Ev: Jn 13,1-15

Benvolguts germans en el sacerdoci
Germans i germanes tots en el Senyor
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1.- La celebració de la Pasqua

Com hem escoltat en la primera lectura, per al poble d’Israel, la 
celebració de la Pasqua era la festa més important de l’any: “Per a 
vosaltres –diu Déu a Moisés– aquest mes serà el primer de tots els 
mesos de l’any”. Feien memòria de la sortida d’Egipte, del pas de 
l’esclavatge a la llibertat. Es tracta d’una memòria plena d’agraï-
ment a Déu: ells saben que si són lliures és perquè Déu els ha alli-
berat. Aquella llibertat era un signe de la llibertat plena que Déu ens 
ha donat en el seu fill Jesucrist. El pas de l’esclavatge a la llibertat 
anunciava el pas de la mort a la vida, del pecat a la gràcia. Per això 
nosaltres també celebrem la Pasqua i ho fem amb agraïment, per-
què sabem que eixa vida que hem rebut no l’haguérem aconseguida 
per les nostres forces: ens ha estat donada en Jesucrist. Igual que el 
poble d’Israel es reunia formant una família per a la celebració de 
la Pasqua, també nosaltres ho fem aquests dies per fer memòria i 
proclamar la mort del Senyor, que ha estat per a nosaltres la font de 
la vida.

Si per al poble d’Israel, el guia que el va portar a la llibertat va ser 
Moisés; nosaltres també en tenim un nou Moisés: Jesús, que inicia 
i consuma la nostra fe. És gràcies a Ell, que ha sofert la mort i ven-
cent-la ha passat a la Vida, que nosaltres hem entrat en el Regne del 
Cel, lliures de l’esclavatge del pecat i de la mort. Jesús ens ha obert 
les portes del Regne i ho ha fet d’una manera sorprenent: ha viscut 
la seua pròpia Pasqua; ha recorregut abans que nosaltres el camí cap 
a la llibertat; ha experimentat la nostra mort per passar, el primer 
de tots, a la vida i poder així oferir-nos la seua Vida, la seua gràcia, 
la verdadera llibertat dels fills de Déu. Per això, la celebració de la 
nostra Pasqua és, en realitat, la celebració de la Pasqua del Senyor. 
Sense Ell no celebraríem la Pasqua, no seríem poble dels redimits, 
no seríem família de Déu. Per això, aquests dies, la nostra mirada 
està fixa en Jesús: Ell és l’autor i el consumador de la nostra fe.

2.- Saber

La Pasqua del Senyor, el camí que el portarà d’aquest món al 
Pare, comença el vespre del Dijous Sant. Jesús sap que la seua vida 
arriba a la fi, que la seua missió sobre la terra va a consumar-se amb 
el lliurament d’Ell mateix, fins al punt de donar la seua vida. Jesús 
ho sap i segueix el seu camí fins a la fi. L’Evangeli que hem escoltat 
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comença amb aquestes paraules: “Jesús sabia que havia arribat la 
seua hora, la de passar d’aquest món al Pare” (Jn 13,1). Tot el que 
Jesús fa i diu a partir d’aquest moment, té una gran importància. 
Per això, en aquests últims instants de la seua vida expressa els seus 
sentiments envers els seus deixebles i la humanitat. Jesús viu els 
seus últims moments sabent el que fa, plenament conscient de la 
seua missió i cada gest i cada paraula, ens parlen de l’actitud amb 
què afronta la mort. A Ell no li lleven la vida; és Ell qui la dona 
voluntàriament.

3.- Estimar

Jesús va caminar cap a la mort estimant: “Ell, que sempre havia 
estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l’extrem” (Jn. 13, 
1). Els moments dramàtics de la seua passió i de la seua mort no el 
porten a deixar d’estimar a la humanitat ni a eixos deixebles que Ell 
sabia que anaven a abandonar-lo. Ben al contrari: la mort es mani-
festarà com a revelació de la plenitud del seu amor. Si volem saber 
com estimem una altra persona, ens hem de preguntar què estem 
disposats a fer i a sacrificar per ella. Quan no renunciem a res per 
l’altre, és que no l’estimem. Jesús, en donar la vida, està dient-nos 
fins a quin punt ens estima: un amor sense límits. Eixa és la clau per 
entendre la seua vida i la seua mort. Abans de morir, ens deixa el tes-
tament del seu amor: l’Eucaristia, que és el seu cos entregat i la seua 
sang vessada per nosaltres. En Ella està tot l’amor de Crist envers la 
humanitat. Rebre-la és valorar l’amor que Crist ens té. La indiferèn-
cia envers ella ho és envers l’amor de Crist: és un gest d’ingratitud. 
Rebre l’Eucaristia és, en canvi, un gest d’agraïment al Senyor. Que 
en aquest tridu pasqual el Senyor ens done la gràcia de conèixer el 
seu amor.

4.- Servir

Abans de la seua passió, Jesús havia dit als deixebles que no 
havia vingut a ser servit, sinó a servir i donar la vida en rescat per 
molts. No es va acontentar en fer-se el nostre germà, va voler ser el 
nostre esclau. Abans de la passió va rentar també els peus dels dei-
xebles: Ell, el Mestre i Senyor ens ha rentat els peus i ens ha donat 
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exemple perquè nosaltres ho fem tal com Ell ens ho ha fet. La mort 
del Senyor és un camí d’humilitat i de servei.

En aquest gest, el Senyor ens diu quin ha de ser el camí dels dei-
xebles i de l’Església. Als ulls del Senyor, els més grans són aquells 
que es fan servidors dels altres. Si els cristians això ho vivim, estem 
manifestant que som autèntics deixebles seus i que l’Eucaristia que 
celebrem la fem vida perquè ens porta a actuar amb els mateixos 
sentiments que van dur al Senyor a donar la vida per nosaltres.

5.- Fer memòria

“Tingueu aquest dia com un memorial” diu el Senyor a Moisés 
i Aaron en relació amb la celebració de la Pasqua. “Feu això per 
celebrar el meu memorial” diu el Senyor als deixebles després de 
la institució de l’Eucaristia. Fer memòria és portar al cor, perquè no 
perdi actualitat en la nostra vida allò que és important per a nosal-
tres. Cada vegada que celebrem l’Eucaristia, portem al cor l’amor 
del Senyor, es fa present en cadascú de nosaltres la seua salvació. 
Un cristià que no fa memòria del Senyor en l’Eucaristia, s’allunya 
d’Ell, oblida el seu amor i acaba perdent l’alegria de sentir-se salvat 
per Ell. Que la celebració d’aquesta Pasqua ens ajudi a viure cada 
dia més en la seua amistat.

Que així sigui.

†  Enrique Benavent Vidal 
Bisbe de Tortosa

Divendres Sant:
Celebració de la Passió

15 d’Abril de 2022

1. Is 52, 13- 53, 12
Sal. 30, 2 i 6; 12-13; 15-16; 17 i 25
2. He, 4, 14-16; 5, 7-9
Ev. Jn, 18, 1- 19, 42

Benvolguts germans en el sacerdoci
Germanes i germans en el Senyor
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1.- Mirar amb els ulls de la fe

Tota la litúrgia del Divendres Sant és una invitació a la pregà-
ria, a l’adoració i a la contemplació del misteri de la Redempció. 
La Paraula de Déu que s’ha proclamat pretén despertar en nosaltres 
aquests sentiments i actituds que són els que ens endinsen en el mis-
teri de la Creu. Quan elevem els nostres ulls envers el Crucificat po-
dem fer-ho amb una mirada superficial o amb la mirada profunda de 
la fe, que és la que ens permet entrar en el sentit dels esdeveniments. 
La mirada superficial es queda en allò que el món fa amb Jesús. Els 
ulls de la fe ens permeten veure què és el que Déu està obrant en la 
mort del seu Fill. Aquí és on trobem la veritat del que està succeint, 
perquè l’obra de Déu va més enllà del que fem les persones. Déu se 
serveix de les nostres accions per actuar Ell mateix en el món. Per 
això us proposo, per a la vostra meditació, tres moments del relat de 
la passió segons sant Joan que acabem d’escoltar.

2.- En el judici, Jesús es revela com el Jutge del món

Jesús és capturat quan Ell es deixa (abans els soldats cauen dos 
cops a terra) i ordena que deixen marxar els deixebles. Després és 
interrogat i jutjat per Anàs, Caifàs i Pilat. En el cas dels sacerdots 
el judici no és autèntic perquè ja l’han condemnat abans. En canvi, 
Pilat està convençut de la seua innocència, però es deixa arrossegar 
pels esdeveniments. Li pregunten sobre el seu ensenyament i respon 
dient que ha parlat obertament a les sinagogues i al temple i que 
pregunten als qui l’han escoltat; quan el soldat li dona una bufetada 
per haver respost així al gran sacerdot, Jesús li diu: “Si he parlat 
malament, digues en què; però si he parlat com cal, ¿per què em 
pegues?” i el fa callar. Quan Pilat li pregunta si és el rei dels jueus, 
Jesús li contesta amb una altra pregunta; quan l’interroga sobre el 
seu origen, no respon. De fet, en el relat veiem a Pilat més inquiet (7 
vegades entra-i-surt del pretori) que a Jesús. I és que la mirada del 
Senyor posa de manifest la veritat del que hi ha en el cor de l’ésser 
humà. En realitat Jesús és el jutge dels seus jutges.

Contemplar la passió amb els ulls de la fe ens ha de portar a 
deixar-nos mirar i interrogar pel Senyor. D’aquesta manera eixa con-
templació es converteix en una font de gràcia i de conversió.
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3.- En la humiliació descobrim la reialesa del Senyor

Al llarg del relat de la passió veiem com en certs moments, Jesús 
és escarnit i ha de patir les burles dels soldats: en la casa d’Anàs un 
soldat li pega una bufetada; en el pretori els soldats li posen una co-
rona d’espines i el cobreixen amb un mantell de color porpra; Pilat 
el presenta sarcàsticament com el rei dels jueus; el rètol (Jesús, el 
Natzarè, el rei dels jueus) és als ulls del món una burla.

Davant els escarnis, Jesús no cedeix, actua sobiranament i lliure-
ment. En cap moment intenta salvar-se a si mateix i per això creiem 
en Ell. Si hagués baixat de la creu, com ens narren els altres evan-
gelistes que li demanaven aquells que assistien a l’espectacle, no 
creuríem en Ell, perquè si s’hagués salvat Ell mateix, no ens hauria 
salvat a nosaltres. Com més humiliat està el Senyor més es manifes-
ta la seua reialesa: de fet quan Pilat surt i el presenta al poble dient 
“Ecce rex vester” (Heus aquí el vostre rei), sense saber-ho, està dient 
la veritat.

4.- La creu, font de gràcia

L’evangelista sant Joan ens narra que quan Jesús estava ja mort 
un dels soldats, en un acte d’acarnissament, li donà una llançada, i 
del costat traspassat va brollar una font de sang i aigua. Eixe gest 
resumeix tot el que el Senyor rep de nosaltres i tot el que Ell ens ha 
donat. La primera lectura del profeta Isaïes ens diu què és el que el 
Servent ha rebut del món: va ser menyspreat i rebutjat; es va conver-
tir en un home fet al dolor; va ser tingut per no res; va ser malferit i 
maltractat; el van segar d’entre els qui viuen; va ser ignorat pel món 
i enterrat entre els malfactors.

Però ell ho vivia tot això intercedint pels pecadors; les seues fe-
rides ens curaven; amb els seus sofriments ens ha fet justos i la seua 
mort ens ha tornat la pau. La llançada és el signe d’allò que el món 
ha fet al Servent de Déu; la font és el signe d’allò que Ell ens ha 
regalat amb la seua mort. Que la contemplació de la Passió sigui per 
a nosaltres una font de gràcia i de benedicció.

Així sigui.

†  Enrique Benavent Vidal 
Bisbe de Tortosa
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Dissabte Sant:
Celebració de la Vetlla Pasqual

16 d’abril de 2022

Benvolguts germans en el sacerdoci
Germans i germanes tots en el Senyor

1.- De la foscor a la llum

La litúrgia d’aquesta Vetlla Pasqual és molt rica en signes i sím-
bols; però tot ens parla del mateix. El primer signe és la llum: entrem 
a la Catedral a fosques i veiem com la llum va vencent la tenebra. 
Aquesta nit és la del triomf de la llum sobre la tenebra. Quan veiem 
en el nostre món la foscor que ens envolta, podem tenir la temptació 
de pensar que és més forta que la llum. Però avui, hem vist com la 
llum venç, va guanyant terreny i el món, simbolitzat en aquest tem-
ple, s’ompli de llum.

2.- De l’esclavatge a la llibertat

La litúrgia ens parla també del triomf de la llibertat sobre l’es-
clavatge. Hem escoltat la lectura de l’alliberament del poble d’Israel 
quan creua, a peu eixut, el Mar Roig, una narració fonamental en 
aquesta Vetlla Pasqual. Israel passa d’una situació d’opressió a una 
de llibertat. Aquesta no és una conquesta humana: el poble d’Israel 
té molt clar que el qui l’ha alliberat és Déu; és Ell qui els ha fet 
passar el Mar Roig i ha enfonsat els enemics sota les aigües. També 
actualment podem pensar que l’esclavitud és més forta que la lliber-
tat, aquesta nit, en canvi, és una nit de llibertat.

3.- De la mort a la vida

També celebrem el pas de la mort a la vida. En l’Evangeli s’ha 
proclamat l’esdeveniment central de tota la història de la salvació: la 
Resurrecció de nostre Senyor Jesucrist. També en Ell semblava que 
la mort havia vençut i que el mal era més fort que el bé que havia fet. 
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Havia passat pel món fent el bé, guarint i alliberant a tots i, en canvi, 
havia estat condemnat. Semblava que Jesucrist havia estat vençut 
per la mort, però aquesta nit ha passat de la mort a la Vida.

4.- Del pecat a la gràcia

La litúrgia ens parla també del pas del pecat en el qual vam nàixer 
a la gràcia. El baptisme que vam rebre és la nostra pasqua personal, 
és també la victòria de la gràcia sobre el pecat. Quantes vegades 
tenim la sensació a la nostra vida que el pecat ens domina i ens en-
vaeix! Quantes vegades, en veure la realitat del nostre món, sembla 
que el poder del pecat és més fort que el de la gràcia! I, en canvi, 
aquesta nit, celebrem el triomf de la gràcia sobre el pecat. Sant Pau 
ens ha anunciat en la Carta als romans que en el baptisme hem mort 
amb Crist i hem ressuscitat amb Ell; hem passat de la mort a la vida, 
del pecat a la gràcia.

5.- D’aquesta vida a la Vida eterna

En aquesta nit celebrem també l’esperança que passarem d’aquest 
món al Pare. El baptisme ens va obrir les portes de la Vida eterna. 
Aquell dia, van preguntar als nostres pares i padrins: què demaneu 
a l’Església? I van respondre: la Fe. I què ens donarà la fe? La Vida 
eterna. Aquesta fe que es va sembrar en els nostres cors és la que ens 
obri les portes de la Vida eterna. Sabem que la mort, que està present 
en el nostre món i és l’horitzó de la nostra vida terrena, no té la últi-
ma paraula. Els cristians vivim lliures del temor a la mort perquè, en 
Jesucrist, ha estat vençuda.

Tota la celebració d’aquesta nit és una acció de gràcies. Per què el 
món passa de la tenebra a la llum? Per què podem passar de l’opres-
sió a la llibertat; del pecat a la gràcia; de la mort a la vida; d’aquesta 
vida terrena a la Vida eterna? Nosaltres, per nosaltres mateixos i per 
les nostres forces, som incapaços. Tot això és possible gràcies a la 
Resurrecció del Senyor. Ell ens ha il·luminat, ens ha alliberat, ens 
ha fet nàixer a una vida nova i ens ha donat una esperança nova. És 
gràcies al Senyor que hem passat de la vida del pecat a la vida de la 
gràcia. Ell, en la seua Resurrecció, ens ha perdonat. Per això, aques-
ta és una nit d’alegria, de joia, d’acció de gràcies. Els cristians hem 
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estat cridats a la llibertat que ens ha estat regalada i que ens porta a 
viure en la fe, en l’esperança i en la caritat.

Alegrem-nos germans perquè en Crist hem estat redimits. 
Valorem el do de la fe que vam rebre en el nostre baptisme. Valorem 
la vida de la gràcia que ens ha regalat Crist ressuscitat i que és el 
tresor més gran que podem tenir en la nostra vida i vivim joiosos en 
l’esperança de la Vida eterna.

Maria, la Mare del Senyor, va viure la seua pasqua, va experi-
mentar la plena alegria de trobar-se en el seu Fill ressuscitat. Ella ja 
l’ha viscuda plenament: ha passat de la mort a la Vida; d’aquest món 
al Regne del Cel. Que Ella ens sostinga a tots en el nostre pelegri-
natge cap a la Vida eterna.

Que així sigui.

†  Enrique Benavent Vidal 
Bisbe de Tortosa

Diumenge de Pasqua de Resurrecció
17 d’abril de 2022

– Lectures:
1ª: Ac 10,34.37-43
Salm 117,16-17.22-23
2ª: Col 3,1-4
Ev: Jo 20,1-9

Il.lm. Sr. Vicari General de la Diòcesi
MMII Srs. membres del Capítol catedralici
Sr. 1r Tinent d’Alcalde i regidors de l’Ajuntament de la ciutat
Sra. Presidenta i junta de l’Agrupació de Confraries i Germandats de 
la Setmana Santa de Tortosa
Germanes i germans tots en el Senyor

1.- Uns deixebles sense esperança

Amb la mort de Jesús, els deixebles, que tot ho havien deixat pel 
Senyor, havien perdut tota esperança. Ja no tenia cap sentit creure en 
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Ell; no valia la pena viure segons la seua paraula. Com diu Sant Pere 
en el discurs dels Fets dels Apòstols que hem escoltat, havia passat 
“per tot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota 
la dominació del diable” (Act. 10,34.37-43). A eixe Jesús, “el ma-
taren penjant-lo en un patíbul” (Act. 10,34.37-43). La sensació que 
tindrien els apòstols era doble: havien pecat d’ingenuïtat; s’havien 
il·lusionat pensant que les persones bones poden canviar les coses 
i que, per això, val la pena escoltar-les i seguir-les. En eixe mo-
ment, sentirien que s’havien il·lusionat per una persona bona, però 
la realitat havia esvaït la il·lusió: “Nosaltres –diuen els dos deixebles 
d’Emmaús al desconegut que s’havia unit a ells en el camí– esperà-
vem que fos l’alliberador d’Israel”. “Esperàvem”, vol dir que ja no 
esperen.

Jesús havia unit tant el seu missatge a la seua persona que tindri-
en una segona sensació: No val la pena viure com Ell ens va ense-
nyar. És inútil. Si amb Jesús han fet això, quin sentit té fer el bé? Per 
a què lluitar per un món millor? A la llum de la mort de Jesús, del 
seu final tràgic i dolorós, el més lògic és que cadascú visca per a ell; 
sense esperances, sense proposar-se metes més altes; sense buscar la 
justícia... tot això, són il·lusions sense fonament. L’autèntica realitat 
és la que toquem i constatem i l’únic horitzó real de la vida és aquell 
que podem comprovar. Si la mort de Jesús fos definitiva, no hi hauria 
raons per a l’esperança ni per buscar el bé.

2.-Una sorpresa inesperada

Però el matí del Diumenge de Pasqua tot canvia. Maria Magdalena 
troba el sepulcre buit. Pere i el deixeble estimat, quan entren, des-
cobreixen quelcom estrany: certament el cos del Senyor no hi és i 
veuen “aplanat el llençol d’amortallar, però el mocador que li havien 
posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al 
mateix lloc”. Això els fa dubtar de la hipòtesi que el cos hagués estat 
robat. De fet, el deixeble estimat “ho veié i cregué”.

A partir d’eixe moment, els deixebles van anar sent recuperats 
per a la fe, malgrat les seues resistències i les seues dificultats per a 
creure. En eixe procés no trobem dues històries idèntiques: mentre 
que en el cas del deixeble estimat, en veure el sepulcre buit, es des-
pertà en ell la fe sense haver vist el Senyor; Tomàs, si no el veu, si no 
posa el dit en les ferides, no creu. Però el Senyor no dona a ningú per 
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perdut; busca la manera d’acostar-se a cadascú d’una forma personal 
i única per obrir el seu cor a la fe. Cada un dels deixebles farà el seu 
propi camí de fe.

Això també passa amb nosaltres: cada persona té la seua història 
i ha de fer el seu camí per trobar-se amb el Senyor. Si Ell no dona 
a ningú per perdut, tampoc nosaltres ho podem fer. Certament, avui 
veiem tantes persones allunyades del Senyor, que podem dubtar de 
la potència de Déu i donar-les per perdudes, però ¿qui de nosal-
tres no s’ha allunyat del Senyor en algun moment de la vida? ¿Qui 
de nosaltres no ha experimentat la misericòrdia del Senyor, que ens 
ofereix constantment la seua gràcia?

El Diumenge de Pasqua els deixebles són recuperats per a la fe i, 
amb ella, recuperen l’alegria de sentir-se de nou estimats pel Senyor; 
l’alegria que dona viure en la seua amistat. Però el Senyor respecta 
els temps i els processos de cada persona. No ens desanimem si 
experimentem que sovint ens apartem del Senyor; no dubtem de la 
força de la seua quan veiem tantes persones que no el coneixen ni 
l’estimen; preguem i confiem que el Senyor es farà present en la 
seua vida i no siguem un obstacle perquè es troben amb Ell. Que el 
nostre testimoniatge els aprope, encara que només siga una mica, al 
Senyor i prepare el seu cor per a trobar-se amb Ell.

3.- La Vida Nova en Crist

Viure des de la Pasqua és tenir l’experiència de què el Senyor 
ens ha tocat el cor i s’ha apoderat de nosaltres. Sant Pau ho expressa 
amb aquestes paraules: “Jesucrist s’ha apoderat de mi” (Fil. 3, 12). 
Des d’eixa experiència, la vida únicament té un sentit i una meta: 
apoderar-me de Crist, “guanyar el premi de la cursa que Déu ha con-
vocat allà dalt en Jesucrist” (Fl. 3, 14). És el mateix que hem escoltat 
en la segona lectura: “cerqueu allò que és de dalt, on hi ha Crist, 
assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és 
de la terra” (Col. 3, 2). No es tracta d’oblidar-nos del món sinó de 
no deixar-nos esclavitzar per allò que ens impedeix atansar Crist: la 
dolenteria i la malícia; els desigs egoistes i les ambicions. Qui cerca 
allò que és de dalt, qui vol arribar a Crist, no es desentén del món: 
treballa perquè aquest sigui digne de Crist i de l’ésser humà. Qui viu 
des de la pasqua del Senyor sap que viure en amistat amb Crist i com 
Ell ens va ensenyar no és una il·lusió; és quelcom que val la pena; és 
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lluitar per allò que realment importa, malgrat que el Regne de Déu 
tingui dificultats.

Els cristians que vivim des de la fe en Crist ressuscitat i que in-
tentem créixer cada dia en la seua amistat, estem convençuts que si 
tots cregueren i estimaren més Jesús i, oblidant-se dels interessos 
terrenals que impedeixen buscar les coses d’allà dalt, buscaren al 
Senyor, el nostre món seria més just, més digne i les persones ens 
estimaríem més. La causa de les guerres i de l’odi no està en la fe 
autèntica sinó en els interessos terrenals que tantes vegades ens es-
clavitzen i que sovint es justifiquen amb motius religiosos. Que alli-
berats per Crist de tot allò que ens impedeix estimar-lo, el cerquem 
en la nostra vida i l’anunciem com a font de salvació per a tots.

4.- El perdó, do de la Pasqua

Sant Pere ens ha anunciat que tots els qui creuen en Ell reben “el 
perdó dels pecats gràcies al seu nom” (Ac. 10, 43). Un antic himne 
del dia de Pasqua diu:

Som en el dia ver de Déu
Per la llum santa pur i clar
En què la sang del Fill amat
Els crims del món va diluir
Els àngels queden admirats
Veient la pena del sant cos
I com el reu fidel al Crist
La vida eterna aconsegueix

La força del Ressuscitat i la seua gràcia, que va perdonar al lladre 
que va creure en Ell a la creu i li va prometre la vida eterna, avui es 
vessa sobre tota la humanitat. La resurrecció de Crist ens anuncia 
que Déu vol perdonar-nos; que la por de penedir-nos no té cap sentit; 
que el seu desig de donar-nos la vida eterna és molt més gran del 
que ens imaginem; que cap pecat és tan fort que Déu no el pugui 
esborrar; que el mal no té l’última paraula en la nostra vida. Viure 
l’alegria de la pasqua significa que Déu no nega el seu perdó a ningú 
que, mogut per l’amor a Crist, li ho demane.
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Maria, la Mare del Senyor, que va veure plenament realitzada la 
seua esperança amb la resurrecció del seu Fill, ens mogui a acollir 
amb goig el perdó i la gràcia de la Pasqua. Que així sigui.

Bona Pasqua en l’alegria del Senyor ressuscitat.

†  Enrique Benavent Vidal 
Bisbe de Tortosa

La llibertat cristiana (I)
(PARAULES DE VIDA – 1 maig 2022)

En la primera lectura d’aquest tercer diumenge de pasqua se’ns 
narra que els apòstols van ser conduïts davant el Sanedrí per a ser 
interrogats pel gran sacerdot perquè, malgrat que se’ls havia prohibit 
ensenyar en nom de Jesús, ells continuaven anunciant l’Evangeli. 
Quan els demanen explicacions, Pere i els altres deixebles única-
ment troben una manera de justificar la seua actuació: “Obeir Déu 
es primer que obeir els homes” (Ac 5, 29). Després de ser assotats, 
els van deixar en llibertat prohibint-los parlar en nom de Jesús. Les 
autoritats del poble segurament pensaven que amb aquest escarment 
s’espantarien i deixarien de predicar. No obstant això, ells “es retira-
ren del tribunal del Sanedrí contents que Déu els considerés dignes 
de ser maltractats pel nom de Jesús” i “cap dia deixaven d’ense-
nyar, en el temple i per les cases, anunciant la bona notícia sobre el 
Messies Jesús” (Ac 5, 41-42). Davant l’amenaça van reaccionar amb 
la llibertat que dona el coneixement de Crist.

Aquesta situació es repeteix constantment al llarg de la història 
de l’Església. Els cristians, igual que aquells primers deixebles, es-
tem cridats a donar testimoniatge de la fe en les diverses situacions 
i circumstàncies en les quals ens toca viure. Aquest, no consisteix a 
fer patir a ningú per la Veritat ni en discursos ideològics que única-
ment busquen convèncer d’unes teories, sinó a donar raó de la nostra 
esperança amb delicadesa i respecte i estar disposats a acceptar el 
patiment per ella. Només així pot donar fruits amb el temps l’anunci 
de l’Evangeli. La llibertat cristiana consisteix a no deixar-se vèncer 
per la por davant les dificultats que ens puga suposar el testimoniatge 
de la fe, i és possible pel do de fortalesa que ens dona l’Esperit Sant.
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En el context cultural en què vivim a Europa, als cristians se’ns 
plantegen uns nous reptes: comportaments que fins ara eren tolerats 
mitjançant una despenalització adquireixen la consideració de drets 
que han de ser protegits i promoguts. Això està tenint conseqüènci-
es en la legislació: recentment s’ha donat un pas més en el conjunt 
de lleis que condueixen al fet que la vida humana quede greument 
desprotegida, amb l’aprovació de la llei que permet la pràctica de 
l’eutanàsia i la considera com un dret. També s’han aprovat lleis que 
s’inspiren en principis antropològics que absolutitzen la voluntat 
humana, o en ideologies que no reconeixen la naturalesa de l’ésser 
humà que li ha estat donada en la creació i que ha de ser la font de 
tota moralitat. D’aquesta manera, els desitjos subjectius passen a 
considerar-se drets sense reconèixer ni acceptar cap límit ètic.

Si a això unim la pretensió per part dels poders públics de mo-
delar la consciència moral de les persones, no ens pot estranyar que 
en aquestes lleis es promoga, a més, la imposició d’aquests valors 
i principis en els plans educatius amb mesures coercitives, i es difi-
culte el dret a l’objecció de consciència tant de les persones com de 
les institucions educatives, sanitàries o d’assistència social, limitant 
l’exercici de la llibertat. Per a orientar els catòlics davant aquesta 
situació, la Comissió episcopal per a la Doctrina de la Fe ha publicat 
una nota en la qual es recorden els principis que han d’inspirar la 
seua actuació en defensa de la vida i de la llibertat. Durant les pròxi-
mes setmanes la comentarem.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

Testimonis que deixen empremta
(PARAULES DE VIDA – 8 maig 2022)

En la celebració de l’Eucaristia del quart diumenge del temps de 
Pasqua escoltem les paraules en les quals Jesús es presenta com el 
Bon Pastor i celebrem en tota l’Església la Jornada Mundial d’oració 
per les vocacions. Va ser el papa sant Pau VI qui, amb una intuïció 
profètica, va instituir aquesta jornada, en la qual tots som convidats 
a demanar que a l’Església mai falten joves que, per amor a Crist, 
entreguen amb generositat la seua vida al servei del Regne de Déu 
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en la vida sacerdotal, consagrada i missionera. Us demano que en 
les celebracions de l’Eucaristia d’aquest diumenge no us oblideu de 
pregar per aquesta intenció. No fer-ho pot ser un signe que no es va-
lora prou el testimoniatge que els sacerdots, consagrats i missioners 
donen al nostre món seguint al Senyor amb el lliurament total de la 
seua persona.

Segurament en l’origen de la crisi de vocacions que estem vi-
vint no hi ha una única causa, sinó que son diversos els factors que 
condicionen el plantejament que els joves es fan sobre el seu futur. 
Indicaré els tres que, al meu judici, poden influir en aquest fenomen 
que afecta la vida eclesial des de fa ja algunes dècades. En primer 
lloc, hem de reconèixer que existeix una crisi en la idea mateixa de 
la vida viscuda com a vocació. Es tracta d’un fenomen de la nostra 
cultura que afecta també el matrimoni i la família. La idea de fundar 
una família ha deixat de ser una aspiració fonamental en la vida de 
gran part dels joves. Mentre que en la generació dels nostres pares 
aquest era un objectiu que donava sentit a la seua existència i al 
qual es subordinaven tots els altres elements, com pot ser el treball, 
actualment per a molts és un element secundari: es prioritzen altres 
dimensions de la vida i es planteja la possibilitat de la família com 
un element secundari.

En segon lloc, no podem deixar de reconèixer que la vivència 
de la fe és per a la nostra cultura quelcom molt secundari. La se-
cularització ambiental, que ha tingut com a conseqüència que la fe 
haja deixat de ser per a molts l’element que dona sentit i des del 
qual es configuren totes les altres dimensions de la vida, porta a una 
pèrdua del sentit transcendent de l’existència i a que es prioritzen 
aquells objectius que tenen resultats immediats i constatables. Fins 
i tot moltes persones que s’entreguen al servei dels altres ho fan des 
de l’horitzó d’un progrés limitat a aquest món. A molts els resulta 
difícil entendre la utilitat d’una vida entregada a l’anunci de l’Evan-
geli, que ens parla de la Vida eterna.

Però no hem de pensar que les causes d’aquesta crisi estan única-
ment fora de l’Església. També els sacerdots i els consagrats hem de 
fer el nostre propi examen de consciència i preguntar-nos per què la 
nostra vida ha deixat d’interrogar als joves. Ens hauríem de plante-
jar, per exemple, si vivim la nostra vocació testimoniant l’alegria de 
l’Evangeli; si les persones que s’acosten a nosaltres perceben auten-
ticitat i coherència entre el que vivim i el que anunciem; si ens veuen 
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com a servidors del Poble de Déu amb actitud de disponibilitat; si 
donem la imatge de funcionaris del sagrat o si ens comportem com a 
testimonis de la fe que deixen empremta en els altres; en definitiva, 
si la nostra vida parla de Déu. Certament, cap de nosaltres som per-
fectes, però aquests interrogants ens haurien d’acompanyar sempre 
si volem viure la nostra vocació cada dia amb més autenticitat.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

La llibertat cristiana (II): La llibertat religiosa
(PARAULES DE VIDA – 15 maig 2022)

Un dels avanços més importants en la història de la humanitat el 
constitueix la convicció que tothom, independentment de la seua si-
tuació econòmica i social, te dret a viure en llibertat i que el respecte 
a la dignitat humana està unit a la salvaguarda d’aquesta llibertat. 
Com ha recordat el Concili Vaticà II, “mai com avui havien tingut 
els homes un sentit tan agut de la llibertat” (GS, 4). L’aspiració a 
viure en llibertat està inscrita en el cor de l’home. La llibertat no 
s’entén com una absència de qualsevol llei moral que indique límits 
a la seua actuació. Tot ésser humà ha de reconèixer que no s’ha do-
nat la vida a si mateix, per la qual cosa la seua actuació ha de partir 
de l’acceptació de la seua radical dependència de Déu i de la seua 
voluntat. A més, les persones ens realitzem en la relació amb els al-
tres, amb la naturalesa i amb nosaltres mateixos. Tot això condiciona 
la nostra vida i ens ha de portar a pensar que la llibertat no consisteix 
en el dret a actuar al marge de tota exigència moral.

Aquest anhel únicament es garanteix si es respecten els drets hu-
mans, que són universals, inviolables i inseparables, i han de ser 
tutelats en el seu conjunt. Si no es respecten tots és que en realitat 
no es creu en ells. El primer que s’ha de salvaguardar absolutament, 
perquè és el fonament de tots els altres, és el dret a la vida des de la 
seua concepció fins a la seua conclusió natural. Quan la vida deixa 
de ser un valor absolut es posen en perill tots els altres drets. Per 
això, l’Església sempre ha ensenyat la il·licitud de tota forma d’avor-
tament provocat i de l’eutanàsia.
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El respecte a la llibertat de les persones, que és una obligació 
dels poders públics, es manifesta també en la defensa de la llibertat 
religiosa i de consciència. En l’ambient cultural en què vivim, on 
no es valora el fet religiós com un factor positiu per al desenvolupa-
ment de les persones i de la societat; en el que el principi que inspira 
moltes de les lleis que s’aproven és que tots hem de viure com si 
Déu no existís; i en el qual es tendeix a menystenir la fe, reduint-la a 
quelcom merament privat i negant la seua rellevància pública; molts 
poden pensar que estem davant un dret secundari. No obstant això, 
es tracta d’un dret fonamental perquè afecta al més profund de l’és-
ser humà que és la seua consciència. Per tant, la salvaguarda del dret 
a la llibertat religiosa i de consciència constitueix un indicador per a 
verificar el respecte als altres drets humans.

Molts entenen la llibertat religiosa en un sentit minimalista i la 
redueixen a una llibertat de culte. A més d’això, inclou altres aspec-
tes: el dret a ordenar les pròpies decisions morals segons la veritat; el 
dels pares a educar els fills segons les pròpies conviccions religioses 
i el que comporta la vivència d’aquestes; el de les comunitats i grups 
a organitzar-se per a viure la pròpia religió. L’estat pot regular el 
seu exercici, però hauria d’observar sempre alguns principis: evitar 
la discriminació dels ciutadans per motius religiosos i reconèixer el 
dret de les institucions a una vivència comunitària de la fe. S’ha de 
prohibir tot allò que, encara que estiga ordenat per preceptes reli-
giosos, supose un atemptat a la dignitat i integritat de les persones 
o pose en perill les seues vides. En aquest cas la prohibició no es 
deu a motius religiosos, sinó al deure de les autoritats de garantir la 
dignitat humana.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

La llibertat cristiana (III): Actuar en consciència
(PARAULES DE VIDA – 22 maig 2022)

La llibertat que, segons el Catecisme de l’Església Catòlica, con-
sisteix en “el poder, arrelat en la raó i en la voluntat, d’actuar o de 
no actuar, de fer això o allò, de produir per un mateix accions deli-
berades” (n. 1731) és una condició necessària per a la moralitat dels 
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actes humans. Juntament amb el do de la llibertat, Déu ha dotat a 
l’ésser humà de la consciència, que és “el nucli secretíssim i el sa-
grari de l’home, on es troba tot sol amb Déu, la veu del qual ressona 
en la seua intimitat” (n. 1776). Estem davant l’element més personal 
de l’ésser humà, que fa d’ell una criatura única i responsable dels 
seus actes davant Déu. Perquè una acció siga autènticament digna 
de l’home ha de ser lliure i fruit d’una decisió presa en consciència.

Ara bé, aquesta no és creadora de valors, perquè el que és bo i 
dolent per a l’home no ho decideix ell mateix. Així com el fet d’exis-
tir és quelcom que ens ha estat donat, tampoc som nosaltres els qui 
decidim el que és bo o dolent. Déu ens ha creat per a donar-nos la 
vida eterna i és bo el que ens condueix a eixe fi últim que consisteix 
en la felicitat plena i perfecta; i és dolent el que ens aparta d’ell. 
Gràcies a la consciència podem percebre el bé i el mal en cada si-
tuació i decidir com hem d’obrar per a aconseguir la meta a la qual 
Déu ens crida.

La consciència percep uns principis que, encara que la fe ens 
ajuda a conèixer-los amb més claredat, tenen un valor universal, per 
la qual cosa tots els poden comprendre amb la llum natural de la 
raó. D’ells naixen les normes morals fonamentals. Heus ací alguns 
exemples: tots tenim l’obligació moral de buscar la veritat, perquè 
només ella és el camí que condueix a la justícia i al bé; tots hem 
d’actuar moguts pel desig de fer el bé i evitar el mal; hem de seguir 
fidelment el que sabem que és just i recte; no podem fer el mal sa-
bent-ho i desitjant-ho positivament; no hem de fer als altres el que 
no ens agradaria que ens feren a nosaltres mateixos; els hem de trac-
tar com ens agradaria que ens tractaren a nosaltres, etc... Quan no 
actuem des d’aquests principis morals fonamentals amb facilitat ens 
deixem arrossegar per desitjos i interessos egoistes i la consciència 
va perdent la capacitat de discerniment moral.

Certament no sempre és fàcil actuar segons la pròpia consciència. 
En la decisió moral hi ha tres moments: percebre les normes morals 
fonamentals; aplicar-les a les circumstàncies concretes en les quals 
cadascun viu i prendre una decisió. Sovint es viuen situacions que 
dificulten la percepció del que és bo o dolent: estem sotmesos a les 
influències de l’ambient cultural en el qual ens trobem; molts pensen 
que el propi bé s’aconsegueix amb la realització dels desitjos que 
naixen del nostre interior; les pressions que ens venen des de l’exte-
rior també poden enfosquir el coneixement dels valors i portar-nos 
a l’error en els judicis morals. Ara bé, quan una persona actua amb 
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rectitud de consciència (és a dir, buscant i desitjant fer el bé), encara 
que s’equivoque no perd la seua dignitat, perquè buscar els camins 
per a formar-se un judici moral és més digne de l’ésser humà que 
prescindir de la pregunta per la moralitat dels propis actes, que és un 
fet molt freqüent en el món en el qual ens trobem.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

La llibertat cristiana (IV): La missió de l’Estat
(PARAULES DE VIDA – 29 maig 2022)

La llibertat humana no té un caràcter absolut. L’ésser humà és 
social per naturalesa, per la qual cosa en les seues decisions no pot 
oblidar que forma part de la família humana. La nostra actuació està 
condicionada per la nostra pertinença a la societat i per les exigèn-
cies que deriven de la relació amb els altres. Així, per exemple, no 
es pot danyar l’altre per a aconseguir un objectiu en la vida o per a 
defensar els propis interessos; s’ha d’actuar amb caritat respectant el 
proïsme i la seua consciència, etc. Quan aquests principis bàsics que 
ordenen la relació entre les persones no s’observen, la convivència 
queda greument danyada. Per a regular les relacions entre els mem-
bres de la societat i, d’aquesta manera, promoure el bé comú, són 
necessàries les estructures polítiques. Sense una organització de la 
convivència aquest no es pot assolir.

El fonament del bé comú és el respecte als drets de les persones. 
L’estat té l’obligació de garantir-los. No obstant això, el canvi en la 
idea del que són els drets humans que estem vivint en la cultura ac-
tual, condueix a què els cristians ens trobem sovint davant conflictes 
de consciència entre el dret a actuar segons les nostres conviccions 
religioses i morals i els nous “drets” que les autoritats reconeixen i 
promouen. En el seu origen, els drets humans eren expressió d’uns 
límits ètics que l’estat ha de respectar en la seua relació amb les 
persones (per exemple: l’estat no pot recórrer a la tortura; o no pot 
justificar l’eliminació d’un ésser humà innocent); també indiquen 
camins per a la consecució d’una societat més justa (podem parlar 
així del dret a un treball o a un habitatge dignes, o del dret a una 
assistència sanitària, etc.).
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Actualment es parla del “dret” a l’avortament o a l’eutanàsia. Els 
desitjos subjectius adquireixen d’aquesta manera una consideració 
de “drets” que l’estat ha de posar a l’abast de tots. A més, com l’estat 
es considera “garant” d’aquests, promou la ideologia que els susten-
ta servint-se de tots els mitjans que el poder posa a la seua disposició 
i, promulga lleis que tenen un caràcter coercitiu perquè les persones 
i les institucions actuen segons aquests principis. D’aquesta manera, 
acaba convertint-se en una instància que pretén envair la vida de les 
persones en tots els àmbits i modelar la seua consciència moral.

Un cristià que vulga actuar d’acord amb els seus principis morals 
ha de ser conscient que no pot col·laborar directament en la realitza-
ció d’una acció que siga contrària a les exigències de l’ordre moral, 
als drets fonamentals de les persones o als ensenyaments de l’Evan-
geli (ni material ni intencionalment, aprovant-la, per exemple); i que 
ha d’anteposar el dictat de la seua consciència a allò que està ordenat 
o permès per la llei. I és aquí on poden aparèixer els conflictes de 
consciència.

Davant aquesta situació, la Doctrina de l’Església ensenya que 
la llibertat religiosa i de consciència dels ciutadans és un bé que els 
poders han de salvaguardar sempre que no es pose en perill la vida 
o la dignitat de les persones; que les autoritats han de mantindre una 
neutralitat tant en les qüestions religioses com en les opcions morals 
que es debaten en la societat; que no han de servir-se dels mitjans 
públics (que són de tots) per a difondre una determinada concepció 
de l’ésser humà o de la vida; i que la seua actuació ha d’estar inspi-
rada en el principi de subsidiarietat, és a dir, que allò que la societat 
promou per ella mateixa no ho ha de fer l’estat.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

La libertad cristiana (I)
(PALABRAS DE VIDA – 1 mayo 2022)

En la primera lectura de este tercer domingo de pascua se nos 
narra que los apóstoles fueron conducidos ante el Sanedrín para ser 
interrogados por el Sumo Sacerdote porque, a pesar de que se les ha-
bía prohibido enseñar en nombre de Jesús, ellos seguían anunciando 
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el Evangelio. Cuando les piden explicaciones, Pedro y los otros dis-
cípulos únicamente encuentran un modo de justificar su actuación: 
“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hech 5, 29). 
Después de ser azotados, los dejaron en libertad prohibiéndoles ha-
blar en nombre de Jesús. Las autoridades del pueblo seguramente 
pensaban que con este escarmiento se asustarían y dejarían de pre-
dicar. Sin embargo, ellos “salieron del Sanedrín contentos de haber 
merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús” y “ningún día deja-
ban de enseñar, en el templo y por las casas, anunciando la buena 
noticia acerca del Mesías Jesús” (Hech 5, 41-42). Ante la amenaza 
reaccionaron con la libertad que da el conocimiento de Cristo.

Esta situación se repite constantemente a lo largo de la historia de 
la Iglesia. Los cristianos, al igual que aquellos primeros discípulos, 
estamos llamados a dar testimonio de la fe en las diversas situacio-
nes y circunstancias en las que nos toca vivir. Éste, no consiste en 
hacer sufrir a nadie por la Verdad, ni en discursos ideológicos que 
únicamente buscan convencer de unas teorías, sino en dar razón de 
nuestra esperanza con delicadeza y respeto y estar dispuestos a acep-
tar el padecimiento por ella. Solo así puede dar frutos con el tiempo 
el anuncio del Evangelio. La libertad cristiana consiste en no dejarse 
vencer por el miedo ante las dificultades que nos pueda suponer el 
testimonio de la fe, y es posible por el don de fortaleza que nos da 
el Espíritu Santo.

En el contexto cultural en que vivimos en Europa, a los cristianos 
se nos plantean unos nuevos retos: comportamientos que hasta ahora 
eran tolerados mediante una despenalización adquieren la conside-
ración de derechos que deben ser protegidos y promovidos. Esto 
está teniendo consecuencias en la legislación: recientemente se ha 
dado un paso más en el conjunto de leyes que conducen a que la vida 
humana quede gravemente desprotegida, con la aprobación de la ley 
que permite la práctica de la eutanasia y la considera como un de-
recho. También se han aprobado leyes que se inspiran en principios 
antropológicos que absolutizan la voluntad humana, o en ideologías 
que no reconocen la naturaleza del ser humano que le ha sido dada 
en la creación y que debe ser la fuente de toda moralidad. De este 
modo, los deseos subjetivos pasan a considerarse derechos sin reco-
nocer ni aceptar ningún límite ético.

Si a esto unimos la pretensión por parte de los poderes públi-
cos de modelar la conciencia moral de las personas, no nos puede 
extrañar que en estas leyes se promueva, además, la imposición de 
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estos valores y principios en los planes educativos con medidas co-
ercitivas, y se dificulte el derecho a la objeción de conciencia tanto 
de las personas como de las instituciones educativas, sanitarias o de 
asistencia social, limitando el ejercicio de la libertad. Para orientar 
a los católicos ante esta situación, la Comisión episcopal para la 
Doctrina de la Fe ha publicado una nota en la que se recuerdan los 
principios que deben inspirar su actuación en defensa de la vida y de 
la libertad. Durante las próximas semanas la comentaremos.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

Testigos que dejan huella
(PALABRAS DE VIDA – 8 mayo 2022)

En la celebración de la Eucaristía del cuarto domingo del tiem-
po de Pascua escuchamos las palabras en las que Jesús se presen-
ta como el Buen Pastor y celebramos en toda la Iglesia la Jornada 
Mundial de oración por las vocaciones. Fue el papa san Pablo VI 
quien, con una intuición profética, instituyó esta jornada, en la que 
todos somos invitados a pedir que en la Iglesia nunca falten jóvenes 
que, por amor a Cristo, entreguen con generosidad su vida al servi-
cio del Reino de Dios en la vida sacerdotal, consagrada y misionera. 
Os pido que en las celebraciones de la Eucaristía de este domingo no 
os olvidéis de orar por esta intención. No hacerlo puede ser un signo 
de que no se valora suficientemente el testimonio que los sacerdotes, 
consagrados y misioneros dan a nuestro mundo siguiendo al Señor 
con la entrega total de su persona.

Seguramente en el origen de la crisis de vocaciones que estamos 
viviendo no hay una única causa, sino que son diversos los factores 
que influyen en el planteamiento que los jóvenes se hacen acerca de 
su futuro. Voy a indicar los tres que, a mi juicio, pueden influir en 
este fenómeno que afecta a la vida eclesial desde hace ya algunas 
décadas. En primer lugar, debemos reconocer que existe una crisis 
en la idea misma de la vida vivida como una vocación. Se trata de 
un fenómeno de nuestra cultura que afecta también al matrimonio y 
a la familia. La idea de fundar una familia ha dejado de ser una aspi-
ración fundamental en la vida de gran parte de los jóvenes. Mientras 
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que en la generación de nuestros padres éste era un objetivo que daba 
sentido a su existencia y al que se subordinaban todos los demás ele-
mentos, como puede ser el trabajo, actualmente para muchos es un 
elemento secundario: se priorizan otras dimensiones de la vida y se 
plantea la posibilidad de la familia como un elemento secundario.

En segundo lugar, no podemos dejar de reconocer que la vivencia 
de la fe es para nuestra cultura un elemento muy secundario. La se-
cularización ambiental, que ha tenido como consecuencia que la fe 
haya dejado de ser para muchos el elemento que da sentido y desde 
el que se configuran todas las otras dimensiones de la vida, lleva a 
una pérdida del sentido trascendente de la existencia y a que se pri-
oricen aquellos objetivos que tienen resultados inmediatos y cons-
tatables. Incluso muchas personas que se entregan al servicio de los 
demás lo hacen desde el horizonte de un progreso intramundano. A 
muchos les resulta difícil entender la utilidad de una vida entregada 
al anuncio del Evangelio, que nos habla de la Vida eterna.

Pero no debemos pensar que las causas de esta crisis están única-
mente fuera de la Iglesia. También los sacerdotes y los consagrados 
debemos hacer nuestro propio examen de conciencia y preguntarnos 
por qué nuestra vida ha dejado de interrogar a los jóvenes. Nos ten-
dríamos que plantear, por ejemplo, si vivimos nuestra vocación tes-
timoniando la alegría del Evangelio; si las personas que se acercan a 
nosotros perciben autenticidad y coherencia entre lo que vivimos y 
lo que anunciamos; si nos ven como servidores del Pueblo de Dios 
con actitud de disponibilidad; si damos la imagen de funcionarios 
de lo sagrado o si nos comportamos como testigos de la fe que de-
jan huella en los demás. Ciertamente, ninguno de nosotros somos 
perfectos, pero estos interrogantes nos deberían acompañar siempre 
si queremos vivir nuestra vocación cada día con más autenticidad.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

La libertad cristiana (II): La libertad religiosa
(PALABRAS DE VIDA – 15 mayo 2022)

Uno de los avances más importantes en la historia de la huma-
nidad lo constituye la convicción de que todo el mundo, independi-
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entemente de su situación económica y social, tiene derecho a vivir 
en libertad y que el respeto a la dignidad humana está unido a la sal-
vaguarda de esta libertad. Como ha recordado el Concilio Vaticano 
II, “jamás tuvieron los hombres un sentido tan agudo de la libertad 
como hoy” (GS, 4). La aspiración por vivir en libertad está inscri-
ta en el corazón del hombre. La libertad no se entiende como una 
ausencia de cualquier ley moral que indique límites a su actuación. 
Todo ser humano debe reconocer que no se ha dado la vida a sí mis-
mo, por lo que su actuación debe partir de la aceptación de su radical 
dependencia de Dios y de su voluntad. Además, las personas nos 
realizamos en la relación con los otros, con la naturaleza y con no-
sotros mismos. Todo esto condiciona nuestra vida y nos debe llevar 
a pensar que la libertad no consiste en el derecho a actuar al margen 
de toda exigencia moral.

Este anhelo únicamente se garantiza si se respetan los derechos 
humanos, que son universales, inviolables e inseparables, y han de 
ser tutelados en su conjunto. Si no se respetan todos es que en reali-
dad no se cree en ellos. El primero que se debe salvaguardar absolu-
tamente, porque es el fundamento de todos los demás, es el derecho 
a la vida desde su concepción hasta su conclusión natural. Cuando 
la vida deja de ser un valor absoluto se ponen en peligro todos los 
demás derechos. Por ello, la Iglesia siempre ha enseñado la ilicitud 
de toda forma de aborto provocado y de la eutanasia.

El respeto a la libertad de las personas, que es una obligación 
de los poderes públicos, se manifiesta también en la defensa de la 
libertad religiosa y de conciencia. En el ambiente cultural en que 
vivimos, en el que no se valora lo religioso como un factor positivo 
para el desarrollo de las personas y de la sociedad; en el que el prin-
cipio que inspira muchas de las leyes que se aprueban es que todos 
debemos vivir como si Dios no existiera; y en el que se tiende a mi-
nusvalorar la fe, reduciéndola a algo meramente privado y negando 
su relevancia pública, muchos pueden pensar que estamos ante un 
derecho secundario. Sin embargo, se trata de un derecho fundamen-
tal porque afecta a lo más profundo del ser humano que es su conci-
encia. Por tanto, la salvaguarda del derecho a la libertad religiosa y 
de conciencia constituye un indicador para verificar el respeto a los 
otros derechos humanos.
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Muchos entienden la libertad religiosa en un sentido minimalista 
y la reducen a una libertad de culto. Además de esto, incluye otros 
aspectos: el derecho a ordenar las propias decisiones morales según 
la verdad; el de los padres a educar a los hijos según las propias 
convicciones religiosas y lo que conlleva la vivencia de estas; el de 
las comunidades y grupos a organizarse para vivir la propia religión. 
El estado puede regular su ejercicio, pero debería observar siempre 
algunos principios: evitar la discriminación de los ciudadanos por 
motivos religiosos y reconocer el derecho de las instituciones a una 
vivencia comunitaria de la fe. Se debe prohibir todo aquello que, 
aunque esté ordenado por preceptos religiosos, suponga un atentado 
a la dignidad e integridad de las personas o ponga en peligro sus 
vidas. En este caso la prohibición no se debe a motivos religiosos, 
sino al deber de las autoridades de garantizar la dignidad humana.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa

La libertad religiosa (III): Actuar en conciencia
(PALABRAS DE VIDA – 22 mayo 2022)

La libertad que, según el Catecismo de la Iglesia Católica, con-
siste en “el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o 
de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo 
acciones deliberadas” (n. 1731) es una condición necesaria para la 
moralidad de los actos humanos. Junto al don de la libertad, Dios 
ha dotado al ser humano de la conciencia, que es “el núcleo más 
secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya 
voz resuena en lo más íntimo de ella” (n. 1776). Estamos ante el 
elemento más personal del ser humano, que hace de él una criatura 
única y responsable de sus actos ante Dios. Para que una acción sea 
auténticamente digna del hombre debe ser libre y fruto de una deci-
sión tomada en conciencia.

Ahora bien, ésta no es creadora de valores, porque lo que es bue-
no y malo para el hombre no lo decide él mismo. Así como el hecho 
de existir es algo que nos ha sido dado, tampoco somos nosotros 
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quienes decidimos lo que es bueno o malo. Dios nos ha creado para 
darnos la vida eterna y es bueno lo que nos conduce a ese fin último 
que consiste en la felicidad plena y perfecta; y es malo lo que nos 
aparta de él. Gracias a la conciencia podemos percibir el bien y el 
mal en cada situación y decidir cómo hemos de obrar para alcanzar 
la meta a la que Dios nos llama.

La conciencia percibe unos principios que, aunque la fe nos ayu-
da a conocerlos con más claridad, tienen un valor universal, por lo 
que todos pueden comprenderlos con la luz natural de la razón. De 
ellos nacen las normas morales fundamentales. He aquí algunos 
ejemplos: todos tenemos la obligación moral de buscar la verdad, 
pues solo ella es el camino que conduce a la justicia y al bien; todos 
hemos de actuar movidos por el deseo de hacer el bien y evitar el 
mal; debemos seguir fielmente lo que sabemos que es justo y recto; 
no podemos hacer el mal sabiéndolo y deseándolo positivamente; no 
hemos de hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran 
a nosotros mismos; los hemos de tratar como nos gustaría que nos 
trataran a nosotros, etc... Cuando no actuamos desde estos principios 
morales fundamentales con facilidad nos dejamos arrastrar por dese-
os e intereses egoístas y la conciencia va perdiendo la capacidad de 
discernimiento moral.

Ciertamente no siempre es fácil actuar según la propia concien-
cia. En la decisión moral hay tres momentos: percibir las normas 
morales fundamentales; aplicarlas a las circunstancias concretas en 
las que cada uno vive y tomar una decisión. A menudo se viven situ-
aciones que dificultan la percepción de lo que es bueno o malo: esta-
mos sometidos a las influencias del ambiente cultural en el que nos 
encontramos; muchos piensan que el propio bien se alcanza con la 
realización de los deseos que nacen de nuestro interior; las presiones 
que nos vienen desde el exterior también pueden oscurecer el cono-
cimiento de los valores y llevarnos al error en los juicios morales. 
Ahora bien, cuando una persona actúa con rectitud de conciencia 
(es decir, buscando y deseando hacer el bien), aunque se equivoque 
no pierde su dignidad, porque buscar los caminos para formarse un 
juicio moral es más digno del ser humano que prescindir de la pre-
gunta por la moralidad de los propios actos, que es un hecho muy 
frecuente en el mundo en el que nos encontramos.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa
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La libertad cristiana (IV): La misión del Estado
(PALABRAS DE VIDA – 29 mayo 2022)

La libertad humana no tiene un carácter absoluto. El ser humano 
es social por naturaleza, por lo que en sus decisiones no puede ol-
vidar que forma parte de la familia humana. Nuestra actuación está 
condicionada por nuestra pertenencia a la sociedad y por las exigen-
cias que derivan de la relación con los demás. Así, por ejemplo, no 
se puede dañar al otro para conseguir un objetivo en la vida o para 
defender los propios intereses; se debe actuar con caridad respetan-
do al prójimo y su conciencia, etc. Cuando estos principios básicos 
que ordenan la relación entre las personas no se observan, la convi-
vencia social queda gravemente deñada. Para regular las relaciones 
entre los miembros de la sociedad y, de este modo, promover el bien 
común, son necesarias las estructuras políticas. Sin una organiza-
ción de la convivencia éste es inalcanzable.

El fundamento del bien común es el respeto a los derechos de las 
personas. El estado tiene la obligación de garantizarlos. Sin embar-
go, el cambio en la idea de lo que son los derechos humanos que es-
tamos viviendo en la cultura actual, conduce a que los cristianos nos 
encontremos ante conflictos de conciencia entre el derecho a actuar 
según nuestras convicciones religiosas y morales y los nuevos “de-
rechos” que las autoridades reconocen y promueven. En su origen, 
los derechos humanos eran expresión de unos límites éticos que el 
estado debe respetar en su relación con las personas (por ejemplo: el 
estado no puede recurrir a la tortura; o no puede justificar la elimi-
nación de un ser humano inocente); también indican caminos para 
la consecución de una sociedad más justa (podemos hablar así del 
derecho a un trabajo o a una vivienda dignos, o del derecho a una 
asistencia sanitaria, etc.).

Actualmente se habla del “derecho” al aborto o a la eutanasia. 
Los deseos subjetivos adquieren de este modo una consideración de 
“derechos” que el estado debe poner al alcance de todos. Además, 
como el estado se considera “garante” de los mismos, promueve la 
ideología que los sustenta sirviéndose de todos los medios que el 
poder pone a su disposición y, promulga leyes que tienen un carácter 
coercitivo para que las personas y las instituciones actúen según es-
tos principios. De este modo, acaba convirtiéndose en una instancia 
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que pretende invadir la vida de las personas en todos los ámbitos y 
modelar su conciencia moral.

Un cristiano que quiera actuar de acuerdo con sus principios mo-
rales debe ser consciente de que no puede colaborar directamente a 
la realización de una acción que sea contraria a las exigencias del 
orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las 
enseñanzas del Evangelio (ni material ni intencionalmente, aprobán-
dola, por ejemplo); y que debe anteponer el dictado de su conciencia 
a lo ordenado o permitido por las leyes. Y es aquí donde pueden 
aparecer los conflictos de conciencia.

Ante esta situación, la Doctrina de la Iglesia enseña que la li-
bertad religiosa y de conciencia de los ciudadanos es un bien que 
los poderes deben salvaguardar siempre que no se ponga en peli-
gro la vida o la dignidad de las personas; que las autoridades deben 
mantener una neutralidad tanto en las cuestiones religiosas como en 
las opciones morales que se debaten en la sociedad; que no deben 
servirse de los medios públicos (que son de todos) para difundir una 
determinada concepción del ser humano o de la vida; y que su actu-
ación debe estar inspirada en el principio de subsidiariedad, es decir, 
que aquello que la sociedad promueve por sí sola no debe hacerlo 
el estado.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa

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

bisbe de Tortosa
Maig 2022

1.- St. Pere de Castellfort - Catí: acompanya a un nombrós grup 
de peregrins de Catí en el 700 aniversari de la Rogativa a St. 
Pere.

2-6.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.

3.- Tortosa, Col·legi diocesà Sagrada Família: participa en una 
convivència-col·loqui amb els alumnes de 2n de Batxillerat.
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4.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix la Missa d’acció 
de gràcies pel 75 aniversari de l’entronització de la Mare de 
Déu de Montserrat.

5.- Vinaròs: visita a l’equip de Caritas Interparroquial de 
Vinaròs en el marc del procés sinodal.

7.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: participa en els actes 
celebrats amb motiu de la benedicció i inauguració de les 
obres de rehabilitació de la façana de la Catedral de Tortosa.

 València, Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats: 
participa en la Salve solemne en motiu de la seua festivitat.

8.- Riba-roja, parròquia de Sant Bartomeu: presideix l’Eucaristia 
i administra el sagrament de la confirmació a un grup de 
joves.

 Jesús-Tortosa, Casa Mare de les Teresianes: es reuneix amb 
els membres de la Comissió diocesana del Sínode.

9-11.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.

13.- Cabanes i Vilanova d’Alcolea: visita a domicili a dos 
sacerdots jubilats de la diòcesi.

14.- Alcanar, Ermita del Remei: participa i acompanya a un 
nombrós grup de joves de diferents parròquies de la diòcesi 
en la Jornada diocesana organitzada per la Delegació de 
Joventut.

 Fatarella, parròquia de Sant Andreu: presideix l’Eucaristia 
i administra el sagrament de la Confirmació a un grup de 
joves.

 Gandesa, parròquia de l’Assumpció de Maria: presideix 
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a 
un grup de joves.

15.- Flix, parròquia de l’Assumpció de Maria: presideix 
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a 
un grup de joves.

16-20. Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.

16.- Tortosa, Parròquia dels Dolors: es reuneix amb els 
responsables nacionals de l’Acció Catòlica General.



294

17-18.- Tarragona, Santuari de la Mare de Déu de Loreto: participa 
en la reunió 248 de la Conferència Episcopal Tarraconense.

19.- Tortosa: visita a l’equip de Caritas Interparroquial de Tortosa 
en el marc del procés sinodal.

20.- Tortosa, Seminari diocesà: es reuneix amb els membres del 
Consell Episcopal.

 Tortosa, Palau Episcopal: es reuneix amb el Patronat de la 
Casa d’Acollida.

 Alfara de Carles, parròquia de St. Agustí, bisbe: presideix 
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a 
un grup de joves.

21.- Tortosa, parròquia de la Mare de Déu del Roser: presideix 
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a un 
grup de joves.

22.- Cervera del Maestre, parròquia de l’Assumpció de Maria: 
presideix l’Eucaristia i administra el sagrament de la 
Confirmació a un grup de joves.

 Pobla de Benifassà, Monestir de Sta. Maria de Benifassà: 
visita a la comunitat de germanes cartoixanes.

23-28.-Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.

26.- Tortosa, Residència diocesana St. Miquel: presideix 
l’Eucaristia i participa en la celebració de la festa de St. 
Miquel.

27.- Raval de Crist, parròquia del Sagrat Cor de Jesús: presideix 
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a un 
grup de joves.

28.- Xerta, parròquia de l’Assumpció de Maria: presideix 
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a 
un grup de joves.

29.- Campredó, parròquia de St. Joan Baptista: presideix 
l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a 
un grup de joves.

30-31.-Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
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Vicaria General

Commemoració dels 75 anys de l’Entronització
de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat

Dimecres dia 4 de maig la Catedral Santa Maria de Tortosa s’ha 
unit solemnement a la commemoració dels 75 anys de l’Entronitza-
ció de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat en el tron que el 
poble català li va dedicar amb tant d’entusiasme.

Promoguda per la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, 
en tots els Bisbats amb seu a Catalunya s’està vivint enguany l’efe-
mèride amb especial solemnitat.

La nostra Diòcesi ho ha celebrat aquest dimecres. Presidida pel 
sr Bisbe Mons Benavent i concelebrada pel Capítol Catedral, l’es-
glésia mare de la Diòcesi ha viscut aquesta festa amb la presencia 
destacada del P. Joan Mª Mayol, monjo de Montserrat i Director de 
la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat.

En lloc destacat al presbiteri hi era la imatge de la Moreneta que 
Tortosa venera amb especial devoció a l’ermita dedicada a ella que 
tant va estimar i promoure el canonge Dr. Joan Baptista Manyà. 
Devots montserratins, sobre tot de Tortosa i d’Amposta i d’altres 
poblacions del Bisbat, han participat en gran número a l’Eucaristia 
amb homilia intensa del Pastor Diocesà.

Al final de la Missa el P. Mayol, evocant la “Vetlla de Santa 
Maria” viscuda a Montserrat ara fa 75 anys, ens encoratjà a mantenir 
ben viva la flama de l’amor agraït a la Mare de Déu de Montserrat.

Amb fanalets encesos i cantant de tot cor el Virolai es va con-
cloure una Vetlla de Pregària viscuda amb devoció autènticament 
montserratina.

José-Luis Arín Roig
Vicari General i Degà del Capítol
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Crònica diocesana

Inauguració i benedicció
de la façana de la catedral de Tortosa,

novament restaurada
7 de maig de 2022

M. I. Josep Alanyà i Roig
Canonge arxiver
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El dissabte de la tercera setmana del temps pasqual, 7 de maig 
de 2022, la Diòcesi, la Ciutat de Tortosa i el Capítol Catedralici han 
viscut una jornada solemne per a gaudi de la generació present i me-
mòria per a les generacions futures amb la celebració litúrgica, aca-
dèmica, civil i folklòrica de la inauguració i benedicció de la façana 
novament restaurada de la Santa Església Catedral Basílica de Santa 
Maria de l’Estrella, l’Església Mare de totes les esglésies del bisbat.

En un dia fresc, serè i assolellat, la nova plaça de la Catedral, 
construïda damunt les restes arqueològiques romanes, visigòtiques, 
islàmiques i cristianes medievals existents a la façana fluvial de la 
riba dreta de l’Ebre, ha estat, amb l’escalinata catedralícia, l’escena-
ri ideal de l’acte acadèmic, civil i folklòric previ a l’acte religiós. A 
les 11 hores del matí, mentre el sol avançava des del Coll de l’Alma 
buscant sobrepassar la línia cimera de la torre de campanes inacaba-
da, en presència dels quatre gegants de la Ciutat i de l’àguila reial, 
símbol del municipi, el Grup d’Abanderats de Tortosa, vestits amb 
les gales dels dies grans, han obert l’acte amb llur desfilada i actu-
ació brillant a peu de façana, davant la porta major i les laterals de 
l’edifici més emblemàtic i monumental de Tortosa.

Ha presidit els actes l’Arquebisbe Monsenyor Bernardito Auza, 
Nunci de Sa Santedat a Espanya i Andorra, invitat pel nostre Bisbe 
Enrique Benavent Vidal, acompanyant-los en la festa el Cardenal 
Arquebisbe de Barcelona Monsenyor Joan Josep Omella Omella; el 
Cardenal Arquebisbe Emèrit de Barcelona, abans Bisbe de Tortosa, 
Monsenyor Lluís Martínez Sistach; Monsenyor Javier Salinas i 
Viñals, Bisbe Emèrit de Tortosa i Mallorca, ara Auxiliar de València; 
Monsenyor Romà Casanova i Casanova, Bisbe de Vic; Monsenyor 
Joan Piris i Frígola, Bisbe Emèrit de Lleida; Monsenyor Salvador 
Giménez i Valls, Bisbe de Lleida; i Monsenyor Xavier Vilanova i 
Pellisa, Bisbe Auxiliar de Barcelona.

Han participat, amb l’Alcaldessa de Tortosa, Senyora Meritxell 
Roigé i Pedrola, els membres del Consistori Municipal de Tortosa; 
el Subdelegat del Govern a Tarragona, Senyor Joan Sabaté i Borràs; 
el Senador i Alcalde Emèrit de Tortosa, Senyor Ferran Bel i Accensi; 
la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Senyora. 
Natàlia Garriga Ibáñez; la Delegada de Cultura a les Terres de l’Ebre, 
Senyora Victòria Almuni i Balada; la Senyora Rita Lorite Becerra, 
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Coordinadora del Programa de l’1,5 % Cultural, i la Senyora 
Alba Bellón, Directora de Programes Especials, del Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; el president de la Diputació 
de Castelló, Josep Pasqual Martí Garcia, i el diputat delegat dels 
Serveis d’Assistència al Ciutadà-SAC de la Diputació de Tarragona 
Joan Josep Garcia.

Entre els executors de les obres de restauració i consolidació de 
la façana barroca de la Catedral hi han estat presents els arquitectes 
Carles Brull i Andreu Alfonso; el restaurador Manuel Iglesias; la 
Senyora Mercè Ortí, directora gerent de l’empresa Estudio Métodos 
de la Restauración, S. L., (EMR), de València; la Senyora Ester Vera, 
arquitecte tècnic d’EMR; la Senyora Marisa Valera, cap d’obra; 
l’escultor José Miguel Abril, d’Alcanyís, i l’equip de restauradors 
format per Sandra Marín, Lidón Sales, Marina Prats, Misi Bruned, 
Roser Bonfill, Gerom Rouch, Anna Valls i els peons Víctor Espelta 
i Jordi Borràs.

Han presentat l’acte previ dels parlaments la senyora Sílvia 
Tejedor i el senyor Ximo Rambla, que, alternant-se, han desgranat 
la història de l’antic bisbat de Tortosa, les característiques i natura-
lesa arquitectònica, històrica i artística de la Catedral, les restaura-
cions interiors i exteriors de l’edifici, singularment de l’absis, i les 
actuacions successives d’urbanització dels entorns, principalment 
l’enderroc de les cases edificades enfront de la Seu, façana fluvial 
construïda damunt antiga muralla entre el temple i el riu.

Han donat la paraula al Degà del Capítol i Vicari General del 
Bisbat, Il·lm. Senyor José-Luis Arín Roig, a l’arquitecte Carles 
Brull, a l’alcaldessa Meritxell Roigé i al Bisbe diocesà. El Degà del 
Capítol ha exposat la doble missió dels canonges a la Catedral, la 
Casa de Déu per al poble de Déu, la casa pairal de l’Església dioce-
sana, casa de la sinodalitat: “la primera, el culte litúrgic a l’entorn 
de la càtedra episcopal, misses estacionals, ordenacions de preveres 
i diaques, la proclamació de la Paraula i l’ensenyament de la verta-
dera fe catòlica; la segona, custodiar, conservar i enriquir el patri-
moni històric, artístic i arquitectònic de la Catedral, que abans podia 
mantenir-se sense recórrer a les administracions públiques. Ara ens 
cal recórrer a la seva ajuda, que agraïm de cor y demanem que es 
puguin perllongar en el temps. Avui inaugurem la façana restaurada, 



299

el rostre que identifica la Catedral davant tothom, que crida l’aten-
ció i reclama l’admiració de la seva bellesa i que ens transporta a la 
contemplació de la Paraula de Déu i a l’estimació de la presència 
salvadora del Fill de Déu.” Ha acabat donant efusives gràcies, que 
tots hem reconegut ser molt merescudes, a les institucions civils que 
han fet real la restauració, singularment el Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana i, amb ell, la Generalitat de Catalunya, 
les diputacions de Tarragona i Castelló i l’Ajuntament de Tortosa.

A continuació ha fet el parlament l’arquitecte Carles Brull, direc-
tor de l’obra. Ha recordat que el mes d’abril de 2021, just 400 anys 
després de la col·locació de la primera pedra de la façana a la torre 
extrema del cantó de Remolins, es plantaven les bastides i comen-
çaven les obres de restauració. 400 anys sense cap restauració gene-
ral, un temps molt dilatat en què els elements arquitectònics es van 
anar embrutant, patint afectacions importants pel clima, els vents i 
principalment la humitat del riu, també afectacions de les guerres, 
principalment les de Successió i del Francès, a les quals corresponen 
els senyals o cicatrius, de xoc i esclat, de projectils d’artilleria. Les 
mutilacions parcials, bé que mínimes, causades per l’acció climàtica 
han fet necessària la consolidació i, en alguns casos, la substitució 
de pedres, com és el cas de la cornisa alta de la zona del campanar. 
La complexitat de la restauració ha requerit una bona planificació, 
que s’ha executat per carrers, començant per l’esquerre, seguint pel 
central i finalitzant pel dret. Aquesta planificació, conjunta, comple-
xa i equilibrada, ha comptat, en l’execució, amb la participació co-
ordinada de restauradors, escultors, pedrapiquers, ferrers, vitrallers, 
fusters i paletes. Restaurar requereix gent molt preparada i pacient 
per actuar sobre cornises, pilastres, capitells, arquitraus, fornícules 
i tots els elements decoratius, com marqueteries, angelets, volutes, 
relleus i altres. S’ha hagut de recórrer a la refecció de parts mal-
meses dels elements arquitectònics i escultòrics, bé que han estat 
respectats els senyals dels danys bèl·lics. Podem parlar, doncs, d’una 
restauració feta amb criteris històrics i arqueològics, com la magní-
fica façana ho mereix.

Cal remarcar la col·locació a la fornícula central, damunt el por-
tal major, de la imatge de la Mare de Déu de la Cinta, la restauració 
dels vitralls i el tractament i reforç de les portes de fusta i el seu 
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recobriment amb bandes de llautó daurat, que amb el temps aniran 
transformant-se per l’acció del clima, la humitat i la llum solar, ad-
quirint una noble pàtina més fosca. Així es garanteix la protecció 
de les portes de fusta, oferint aquestes un aspecte molt més digne, 
segons la tradició de les portes ferrades amb caràcter iconogràfic, 
bandes de llautó representant unes cintes entregirades pel vent amb 
inscripcions de textos llatins, relatives a la Mare de Déu de l’Estre-
lla, titular de la Catedral, i al relat de la Traditio Cinguli. 1.700 claus, 
col·locats en forma de piràmide, adornen les tres portes. La façana, 
inacabada, fou dissenyada pel mestre Martí d’Avària i va estar 130 
(1620-1757) anys en construcció. Avui, per primer cop, la podem 
veure amb aquest aspecte unitari, net i fantàstic. El referent és la 
façana de Sant Pere del Vaticà de Carlo Maderno, acabada només set 
anys abans de començar-se la nostra.

En tercer lloc ha pres la paraula la Sra. Alcaldessa de Tortosa, 
que ha remarcat el salt qualitatiu que és per a la Ciutat, d’un abans 
i un després, la visió total i frontal de la façana catedralícia, que do-
mina el riu i la resta de la Ciutat, com la Catedral és l’edifici que ha 
definit la imatge de la Ciutat i ha marcat l’ordenació del seu espai i 
ha ajudat la seva promoció. És un dia especial i històric que revela 
la transcendència patrimonial de la Ciutat. Llueix la imatge de la 
Mare de Déu de la Cinta que presideix el portal major i la façana. La 
Catedral, el castell i el riu Ebre es donen les mans en haver desapa-
regut les cases que tapaven la vista i poder així tenir una gran plaça 
als peus del frontis barroc de la Seu. Una plaça que amaga i prote-
geix un conjunt arqueològic de gran interès històric que desvetlla 
claus importants del desenvolupament de la Ciutat, integrat per les 
restes romanes, visigòtiques, islàmiques, medievals i renaixentistes 
del que hem conegut fins avui com la façana fluvial. Conjunt arque-
ològic que es pot visitar i que permet descobrir un món tortosí que 
ens era desconegut.

Finalment, ha fet el seu parlament, cloent així l’acte, el Bisbe 
de Tortosa Monsenyor Enrique Benavent, qui s’ha mostrat feliç, en 
aital dia de gran alegria, de veure que, en els nou anys que porta de 
prelat a la diòcesi, ultra les obres, que no es veuen, de manteniment 
de la Catedral i altres, aquesta obra li és singularment significativa, 
puix és un fet, i així ho diran i reconeixeran les generacions futures, 
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que es va fer quan ell era Bisbe de la diòcesi. L’obra que s’inaugura 
avui revela el compromís de l’Església en la defensa del patrimoni, 
allí on la fe es fa cultura, dignifica les persones y la Ciutat, com re-
vela la responsabilitat de mantenir i difondre el patrimoni al servei 
de la cultura i de la fe. Té un valor simbòlic, perquè aquella façana 
que gairebé no es veia abans, puix hi havia un mur davant l’escala, i 
l’aspecte que tenia la façana no convidava a mirar-la, ara, restaurada, 
ens convida a admirar-la, invita a entrar dins la catedral. En el fons 
això és l’Església, que ha de ser un signe que convidi els que la mi-
ren a entrar en el misteri de Déu. Amb la façana restaurada, tothom 
se sentirà cridat a visitar la Catedral, igualment que l’Església invita 
a entrar a adorar, conèixer i estimar els misteris del Senyor, fent que 
la llum de l’Evangeli llueixi en plenitud de bellesa i de fe. La façana 
és inacabada, afegint amb un clar somriure que ell no l’acabarà pas. 
Això és també l’Església, que s’ha de renovar i està sempre en cons-
trucció en benefici del món nou que espera de l’Església el missatge 
d’esperança, de fe i d’amor, i s’ha de renovar perquè la bellesa de 
l’Evangeli pugui brillar en ella amb una major claredat i els qui la 
veuen se sentin cridats a entrar en el misteri de Déu. L’Església és 
el temple dedicat a Déu format per persones. La restauració ha estat 
molt important per a la cultura, però, sobretot, ens ha de fer pensar 
als cristians quin testimoniatge hem de donar com Església davant 
el nostre món.

El Bisbe Enrique ha finalitzat el parlament expressant agraïments 
als cardenals, arquebisbes, bisbes i autoritats que en aquest dia ens 
han volgut acompanyar, puix demostren l’estima que ens tenen i la 
bona valoració del que hem fet. Una felicitació ben cordial, sincera 
i agraïda per l’obra ben feta als arquitectes, restauradors, tècnics, 
treballadors i empresa EMR, persones tècnicament molt competents 
que han tractat la Catedral i els seus elements amb delicadesa i amb 
una estimació molt gran, com si s’hagués establert un vincle estret 
entre ells i la Catedral, comprovat totes les vegades que ha pujat a 
la bastida per contemplar de prop el progrés de les obres i rebre, 
directa, la informació dels arquitectes, restauradors i altres tècnics 
actius a l’obra. Ha expressat un agraïment especial al Capítol de 
la Catedral i singularment al canonge Mn. Víctor Cardona, que ha 
fet en tot moment un puntual seguiment i un precís control, tràmits 
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burocràtics, visita de les obres, acció imprescindible en una obra tan 
gran, llarga i complexa.

Acabats els parlaments, s’ha fet el ball protocol·lari de l’Àguila 
de la Ciutat en honor del Nunci Auza i de les autoritats eclesiàsti-
ques i civils que l’acompanyaven, del qual han gaudit també, amb el 
ball de dues parelles dels gegants tortosins (Nabil i Zoraida; Rufo i 
Rubí) els assistents a l’acte que omplien la nova plaça catedralícia. 
Les dues parelles, que ja d’antic son presents en les processons del 
Corpus i de la Cinta, han representat el Ball de Gegants mentre els 
bisbes i els preveres han anat a revestir-se al Palau Episcopal per a 
la processó d’entrada, la benedicció i la santa missa concelebrada.

A les 12 hores, mentre sonaven les campanes de la Catedral, pre-
cedint-la els abanderats de la Ciutat, ha sortit del Palau del Bisbe la 
processó amb la creu catedralícia alçada i ha pujat fins al replà de 
les tres portalades. Allí, al peu de la porta major, el Nunci Apostòlic, 
assistit del diaca permanent Joan Manuel Borràs i del Canonge 
Prefecte de Litúrgia Pasqual Centelles Llop, ha recitat la pregària 
de benedicció i, havent aspergit i encensat la porta major, amb el 
Bisbe Enrique han procedit a fer l’obertura conjunta de les portes 
de 750 kg mentre repicaven les campanes de la Seu i un castell de 
focs donava a l’acte de l’obertura el color de la festa popular. Cal 
dir que la festa popular, la presència de les autoritats tortosines i la 
participació del Gegants, dels Abanderats i de la Cort de Bèsties de 
la Ciutat ens han recordat la gran festa que hi hagué quan es va col-
locar al bell mig de la capella major la gran pedra clau amb el relleu 
de la Coronació de la Mare de Déu del mestre Bartomeu Santalínea 
el diumenge 27 de setembre de 1439.

La santa missa solemne, presidida pel Nunci Apostòlic i conce-
lebrada pels cardenals arquebisbes i bisbes, el Capítol Catedralici i 
una representació del clergat diocesà, ha estat participada per una 
comunitat de fidels nombrosa, entre els quals hi havia una represen-
tació dels moviments apostòlics diocesans, destacant-hi la confraria 
de Nostra Senyora de la Cinta, que, l’any 2017, IV Centenari de la 
seva fundació pel bisbe Lluís de Tena, donà al Capítol la imatge de 
la Mare de Déu de la Cinta, escultura de 2,70 m, esculpida en marbre 
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de Carrara per l’escultor Marco Augusto Dueñas, que ara presideix 
la façana des de la fornícula central del portal major.

Ha dirigit els cants el rector de Tivissa, Mn. Rubén Garcia 
Molina; s’ha estrenat el salm responsorial propi del dia, dissabte 
de la tercera setmana del temps pasqual, Com podria retornar al 
Senyor tot el bé que m’ha fet, compost i cantat pel Canonge arxiver; 
i el Canonge organista, M. I. Víctor Manuel Cardona, ha interpretat 
a l’orgue digital d’Urbez Santana Roma el magnífic Offertorium de 
Cèsar Franck.

En l’homilia, el Nunci Apostòlic ha agraït a tots els qui han fet 
real la restauració de la façana i les portes, persones i institucions, 
els treballs realitzats i els recursos aportats. L’Església, cos místic 
de Crist, es fa present en cada diòcesi, en unió amb el Papa, en la 
celebració de l’Eucaristia a l’altar amb el Bisbe, que a la catedral té 
la càtedra des d’on ensenya, regeix i santifica la porció del poble de 
Déu que té encomanada, en unió amb tota l’Església, els membres 
de la qual son testimonis de l’Evangeli en el món, vivificats per l’Es-
perit Sant. Església domèstica, que no secta, reunida entorn de Pere, 
de qui el Papa Francesc és successor i a qui ell, el Nunci, representa, 
fent present el Papa en la celebració i comunicant, en nom d’ell, 
la felicitació per l’obra realitzada, donant a tots la seva benedicció 
i mostrant la seva proximitat personal. Pere, itinerant, visitava to-
tes les esglésies locals, i sant Pau anomena Església les comunitats 
locals. La Catedral, que té per titular la Mare de Déu, és la Mare 
de totes les esglésies de la diòcesi. En la persona del mateix Crist, 
present viu, ressuscitat, en cadascun dels creients i en la comunitat 
eclesial, quan celebra l’Eucaristia i escolta la Paraula, es fonamenta 
la fe, s’anima l’esperança i es vivifica l’amor. Només Ell té paraules 
de vida eterna. Ell és la Porta de l’Església, per on entrem a formar 
part del seu cos místic pel baptisme i on trobem el nodriment en el 
pa de l’Eucaristia que el Senyor ens ha deixat i en qui tenim posada 
tota l’esperança, perquè només ell, com diu sant Pere, el primat, en 
nom de tots, té paraules de vida eterna. Cal posar els ulls en Maria, 
titular de la Catedral. Ella, la Mare del Senyor, és també la nostra. El 
seu Fill és la porta i el pastor bo, que el Pare ens donà i ens obrí per 
poder entrar a la vida eterna. Maria és també Porta, Ianua Coeli, per 
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on Déu ha vingut a nosaltres, per on nosaltres entrem al seu espai 
diví. Ella és figura de l’Església, que, pel baptisme ens engendra a 
la vida divina. Hem de donar raó de la nostra esperança i esperar els 
fruits de la proclamació de l’Evangeli, que en el nostre món d’avui 
no és pas fàcil, però cal donar raó de la vida, de l’amor de Déu, de 
Jesucrist, de la fe, de la dignitat de la persona humana, del caràcter 
sagrat de cada vida, de la família i dels valors que són de Déu i digni-
fiquen l’home. Maria, representada en la imatge de Nostra Senyora 
de la Cinta que presideix el portal major, és model eclesial en la tas-
ca evangelitzadora. Li demanem que amb el seu amor maternal ens 
ajudi a testimoniar la fe en el nostre món. Gratitud en nom del Sant 
Pare a tots. Finalment, en la seva condició de filipí, ha fet esment del 
dominic tortosí sant Francesc Gil de Federich, màrtir al Tonquín, de 
qui ha donat unes pinzellades biogràfiques explicant la seva relació 
amb les illes Filipines, destacant-ne la seva docència a la universitat 
de Sant Tomàs, l’Alma Mater del Nunci.

Acabada la missa, mentre s’ha cantat l’Himne de la Mare de 
Déu de la Cinta, amb lletra de Joan Moreira i música del Beat Josep 
Maria Peris, els bisbes, els canonges i els preveres concelebrants han 
anat a l’entrada de la Catedral per descobrir la làpida commemorati-
va de la inauguració i benedicció de la façana novament restaurada, 
col·locada al costat dret de la portalada major segons que hom surt 
per la via sacra. El Canonge arxiver ha explicat les característiques 
de la làpida als assistents, n’ha llegit el text llatí i la seva traducció. 
Uns llargs i intensos aplaudiments han rubricat l’acte del descobri-
ment de la làpida fet conjuntament pel Nunci Apostòlic i pel Bisbe 
diocesà.

La làpida és de pedra d’Alcanyís, ha estat dissenyada per l’ar-
quitecte Carles Brull d’acord amb la proporció àuria, i esculpida 
per l’escultor José Miguel Abril, d’Alcanyís. Les seves dimensions 
son: 1,32 m d’alt x 0816 d’ample. La presideix el Crismó amb l’Al-
fa i l’Omega, incís i decorat en roig, flanquejat a un nivell inferior 
pels escuts heràldics del Papa Francesc i del Bisbe diocesà Enrique 
Benavent, i la clou l’Estrella de la Mare de Déu. Ocupa el cos de 
la làpida el text en llatí, redactat pel Canonge arxiver, M. I. Josep 
Alanyà i Roig:
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PONTIFICATVS PAPAE FRANCISCI : ANNO XO :
HENRICI BENAVENT : EPISCOPI DERTOSENSIS IXO :

ARCHIEPISCOPVS BERNADITVS AVZA :
NVNTIVS IN HISPANIA :

FRONTISPICIVM HVIVS ALMAE SEDIS :
NOVITER RESTAVRATVM :

IN DEI LAVDEM DEIPARAEQUE VIRGINIS HONOREM
INAVGVRAVIT ET BENEDIXIT

VII : MADII : ANNO DOMINI MMXXII

Traducció
L’ANY DESÈ DEL PONTIFICAT DEL PAPA FRANCESC :

EL NOVÈ D‘ENRIQUE BENAVENT : BISBE DE TORTOSA :
L’ARQUEBISBE BERNADITO AUZA :

NUNCI A ESPANYA :
HA INAUGURAT I BENEÏT

LA FAÇANA D’AQUESTA CATEDRAL :
ARA RESTAURADA :

A LLOANÇA DE DÉU I HONOR DE LA MARE DE DÉU
7 DE MAIG DE L’ANY DEL SENYOR 2022
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La solemnitat històrica ha acabat en un àpat de germanor servit al 
refectori del Seminari Diocesà de l’Assumpció. Amb unes paraules 
d’agraïment del Senyor Bisbe a tots els que han participat en la fes-
ta, s’ha donat per conclosa. La crònica que aquí acaba sigui per a la 
posteritat la memòria d’un gran dia i d’una gran obra.

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

La Catedral, “un signe viu
de la presencia de Déu en mig dels homes”

S’ha definit la Catedral com “un signe viu de la presència de 
Déu en mig dels homes”. És el que està cridada a ser i ho procura la 
nostra Catedral de Tortosa, Església Mare de la diòcesi tortosina: des 
d’Alcalà de Xivert fins l’Hospitalet de l’Infant, de sud a nord; per 
la part occidental: seguint la línia de Sant Mateu, Morella, Gandesa 
i Flix.

Tot el sant Poble de Déu que peregrina en aquestes terres, troba 
aquí, en aquesta Catedral, l’Alma Mater, la mare nutrícia en la que 
es pot menjar el Pa de la Paraula de Déu, es pot alimentar amb el 
Cos i la Sang de Crist en l’Eucaristia es por desenvolupar la Caritat 
fraterna en la unió dels germans al voltant de l’Altar de Crist, presi-
dits pel Bisbe diocesà que, en nom del Bon Pastor, camina darrera, 
en mif i davant el Poble fidel cap ala Casa del Pare on tenim la meta 
definitiva.

Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua... les solemnitats del Senyor i 
les principals de la seva Mare, Maria, són aquí celebrades amb tota 
la dignitat possible. Especialment la Missa Crismal en la que, presi-
dits pel Bisbe, tot el clergat diocesà renova les promeses sacerdotals 
i són beneïts els olis dels catecúmens i dels malalts i consagrat el 
Crisma que, durant l’any, seran usats arreu de la diòcesi per celebrar 
els sagraments propis.

Però en aquesta ocasió, és la mateixa Catedral la que ens convoca 
i ens aplega per beneir la seva façana netejada i restaurada recent-
ment. Y, així, la fesomia de la ciutat de Tortosa ha canviat. La nova 
plaça de la Catedral ha obert el primer temple diocesà de cara al 
riu, i les obres de la façana han permès apreciar una obra gairebé 
oblidada: gegantina, amb diversitat de colors per les diferents pedres 
–la sorrenca de Flix– la pedra d’Amposta i Campredó, el jaspi de la 
cantera de la Cinta de Tortosa, el marbre negre d’Escala Dei, el mar-
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bre blanc..., façana delicada en la composició, brillant en l’execució, 
precisa en les escultures, deliciosa en els frisos i ornamentacions.

Quan la mirem, veiem que la façana barroca de la Catedral està 
estructurada de tal manera que s’assembla a un gran retaule. Darrera 
del qual hi trobem les belles naus gòtiques de la basílica. Esvelta, 
lluminosa, acollidora, elegant. La formosor i grandesa de la façana 
ens conviden a mirar amb més profunditat i finor i, principalment, 
ens conviden a entrar a l’església de la que és porta major, per tro-
bar-nos amb quelcom més gran i més autèntic: l’Eucaristia que ce-
lebrem en el seu altar i que no està closa en sí mateixa, sinó que és 
el llindar per mitjà del qual l’Església, que està en aquest món, té 
accés permanent al món de Déu i per ell a la comunió i servei amb 
els germans, especialment els més necessitats

Sí, una obra necessària que ha posat en relleu, una altra vegada, 
la magnificència del nostre primer temple diocesà. Una obra que 
invita a contemplar i així entrar en l’interior de cadascú, per desco-
brir, per mitjà de tanta bellesa, la mà del Creador, la petjada del Fill 
Restaurador i el dit de l’Esperit vivificador.

Una bellesa que és admiració del turisme, orgull dels diocesans, 
sorpresa dels tortosins. Quin canvi! Quantes mirades! Quanta gent 
fotografiant-se a la façana! Per tot això, és de justícia agrair i felici-
tar-nos per l’obra realitzada. Felicitar i agrair a Déu per poder haver 
dut a terme l’obra seguit el calendari previst i sense cap preocupació 
de salut. Felicitar i agrair als arquitectes i restauradors. Carles Brull, 
Andreu Alonso i Manel Iglesias- a l’empresa que ha dut a terme 
l’obra-, a l’empresa que ha dut a terme l’obra –EMR– i especial-
ment ales restauradores i treballadors que han dut a terme el projec-
te aprovat. No es poden resumir en aquestes ratlles tots i totes les 
que han fet possible aquesta neteja i restauració, però no vull tancar 
aquestes ratlles sense citar a l’Ajuntament de Tortosa; la Diputació 
de Tarragona; la Generalitat de Catalunya i, en concret, la conselle-
ria de Cultura; i, especialment, agrair al programa de l’1, 5% cultural 
del Ministerio de Transportes, Movilidad i Agenda Urbana; sense la 
seva ajuda no haguéssim pogut realitzar tota l’obra i finalitzar-la en 
un any.

I acabo destacant dues novetats. La primera és la protecció de les 
portes de la façana amb tires de llautó, recordant la Mare de Déu de 
la Cinta –patrona de la Ciutat– y la donació del seu cíngol amb el 
text del lliurament i recordant, també, la Mare de Déu de l’Estrella 
–titular del Retaule de l’Altar Major– amb les claus de les portes 
amb forma d’estrella i els primers versos de l’Ave Maris Stella. La 



308

segona és la imatge de la Mare de Déu de la Cinta que presideix la 
façana i la plaça des del passat mes d’agost de 2021.

A Maria, sota el títol de l’Estrella i de la Cinta li encomanem 
“la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa” de tots els diocesans, 
especialment dels pobres i de tots els que sofreixen. I li demanem 
que giri vers nosaltres els seus ulls de misericòrdia i ens doni els seu 
Fill, Jesús.

†  Enrique Benavent Vidal 
Bisbe de Tortosa

La façana, una ambiciosa construcció inacabada

La façana de la Catedral fou de les darreres parts del temple que 
es va edificar. La seva construcció s’inicià a començaments de l’any 
1921 segons les traces del mestre d’obra Martí d’Abària, però fou 
modificat pels que els succeïen en aquesta tasca fins l’any 1757 en 
què la façana assolí una configuració propera a l’actual.

Es tracta d’una ambiciosa construcció inacabada, ja que mai van 
arribar-se a construir els dos campanars simètrics i un cos superior 
a la part central que els diferents projectes inicialment havien con-
templant. Tot i així la façana és una esplèndida obra d’arquitectura, 
d’un gran valor patrimonial i artístic. Hi ha unanimitat entre els es-
pecialistes en considerar-la un exemple únic de l’arquitectura de la 
seva època (segles XVII-XVIII) al nostre país i a tota la península 
ibèrica, tant pel que fa les seves gegantines proporcions com a la 
riquesa i qualitat de la factura dels seus elements arquitectònics i 
ornamentals. Per trobar paral·lels equiparables en aquets aspectes 
cal cercar-los en les construccions de les grans basíliques dels segles 
XVI i XVII de la ciutat de Roma, amb les que sens dubte es van 
inspirar ells diferents mestres d’obra que van intervenir en la seva 
construcció

Cada pany de façana comprès entre aquestes presenta una super-
posició vertical d’obertures i/o fornícules que destaca per la finor de 
la seva factura i la varietat cromàtica i riquesa dels seus materials: el 
sumptuós jaspi de la Cinta local, mabre negre procedent dels antics 
dominis de la Cartoixa d’Escaladei, i altres de color blanc o ocre. 
Testes d’àngels, canelobres, uns obeliscs, urnes i altres elements ar-
quitectònics propis de l’estil barroc, com columnetes salomòniques, 



309

frontons corbs o partits formen el seu ampli repertori decoratiu. Tres 
portes té la façana distribuïdes en sengles crugies centrals franque-
jades totes elles per columnes d’ordi corinti i amb llindes decorades 
amb marqueteries de marbres de colors de gran mèrit artístic. La del 
mig de majors dimensions que les altres està coronada per un frontó 
corb, sobre el que es recolza la fornícula, i els rics ornaments que 
l’envolten, on s’ha emplaçat, dintre de l’actuació que avui s’inaugu-
ra, una nova imatge de la Mare de Deu de la Cinta

Les Obres de restauració de la façana

Els més de quatre segles transcorreguts des de l’inici de la cons-
trucció de la façana, sense que mai s’hagués fet cap operació de 
neteja o restauració de la façana, més enllà d’algunes reparacions de 
reduït, havien fet que sobre els seus paraments elements arquitectò-
nics i decoratius, s’acumulessin importants dipòsits de brutícia. El 
pas del temps també havia provocat la degradació d’alguns d’aquets 
elements de pedra sorrenca i marbre, i alguns estralls, sobre la cons-
trucció, d’alguns episodis bèl·lics (especialment del segle XIX) mai 
havien estat del tot reparats. Tot plegat havia fet que els seus reals va-
lors patrimonials i artístics quedessin aparentment ocults o minvats

La restauració i neteja de la façana ha durat prop d’un any i en ella 
han participat, entre d’altres, una desena de restauradors, un paleta, 
un picapedrer, un fuster, un ferrer i llauners dirigits per dos arqui-
tectes i un especialista en restauració i conservació de monuments.

Els treballs han consistit en la neteja minuciosa dels paraments 
i elements de pedra, utilitzant tècniques específiques adients a cada 
material o grau d’adherència dels dipòsits de brutícia, per no afectar 
les pàtines naturals o restes de pintures localitzades a sota en alguns 
casos. També s’han reintegrat algunes parts trencades aplicat tracta-
ments de conservació als elements de ferro. A més s’han restaurat 
dues vidrieres emplomades de la façana i millorat i dignificat els 
tancaments de la resta d’obertures. En aquest darrer sentit cal fer 
menció especial al revestiment de les tres portes que abans d’aquesta 
intervenció presentaven un estat i aspecte poc apropiat al que cor-
respon a una construcció d’aquesta rellevància i valor patrimonials

Carles Brull i Andreu Alfonso
Arquitectes
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Recull de notícies
publicades al setmanari “Vida diocesana”

Maig 2022

Recés de Quaresma.

El dissabte 2 d’abril, es celebrà a Centre d’Espiritualitat Sant 
Enric d’Ossó de les Teresianes- Jesús, un Recés de Quaresma en el 
qual van participar-hi noranta-dues persones de la nostra diòcesi. El 
ponent va ser el P. Raül Saiz Rodríguez, de la Companyia de Jesús. 
El Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, i alguns preveres ens van 
acompanyar tota la jornada.

Tot seguit Mn. Emilio Igual dirigí la pregària. A continuació vam 
resar la pregària del Sínode i el Parenostre. Després Maria Palau, 
membre de la Comissió Diocesana del Sínode, donà algunes in-
formacions: a) La data límit per enviar les Aportacions del Sínode 
és el dissabte 30 d’abril. Una vegada feta la síntesi, la Comissió 
Diocesana ho farà arribar a la CEE. b) El dissabte 4 de juny, vigília 
de Pentecosta, tindrem una Jornada Diocesana a Tortosa, des de les 
6 de la tarda, fins a les 11 de la nit. Serà una vetlla de pregària. c) 
Us animo a respondre una enquesta que va adreçada a gent que no 
és practicant. És una manera senzilla d’escoltar el poble. Tot seguit 
comentà la programació del Recés i presentà el ponent, qui agraí la 
nostra presència. El P. Raül Saiz distribuí les intervencions en tres 
apartats: 1) Caminem junts en la Quaresma. 2) Unint el nostre cami-
nar. 3) Caminar des de l’alegria.

Finalment la celebració de l’Eucaristia, presidida pel nostre bis-
be Enrique i concelebrada per tres sacerdots. Maria Joana Querol 
Beltrán

Jornada d’animadors 2022.

El passat dissabte 26 de març es va celebrar a la Cova de Sant 
Ignasi la VII Jornada d’Animadors sota el lema: Aixeca’t, per a veu-
re des del Crist. Una cinquantena d’acompanyants de joves i adoles-
cents dels bisbats de tota Catalunya van citar-se a Manresa per com-
partir i reflexionar sobre el seu paper com a animadors. La jornada, 
organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), va desen-
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volupar-se en el context de l’any ignasià i el sínode de la Sinodalitat. 
La sessió va iniciar amb la benvinguda i pregària dirigida per Mn. 
Carlos Bosch, director del SIJ.

A continuació va iniciar la formació amb el testimoni d’en Luis 
Jordà, coordinador de MAG+S.CAT. Prenent St. Ignasi com a refe-
rent, vam comptar amb la ponència de l’Enric Puiggròs SJ., delegat 
Jesuïtes Catalunya, que prenia com a títol: Veure noves totes les co-
ses en Crist, vers una pedagogia pastoral.

En acabar les xerrades del matí els participants van pregar al 
Santuari de la Cova i van gaudir de la visita guiada. Seguidament es 
va fer un dinar de germanor.

La jornada va acabar amb el treball de grups a primera hora de 
la tarda i la posada en comú i finalitzà amb una oració en què es van 
encomanar a Déu els fruits abundosos de la jornada i de les properes 
trobades previstes. Mn. Gerard Reverté

El Col·legi Diocesà celebra la Festa Patronal.

El diumenge dia 3 d’abril vam celebrar la Festa patronal, una 
data molt especial per al nostre Col·legi. La celebració va comptar 
amb l’assistència de famílies de totes les etapes, a més de professo-
rat i personal del centre.

L’acte principal és la missa, oficiada per Mons. Enrique Benavent. 
Durant l’eucaristia, diversos alumnes van participar en determinats 
moments de la celebració, especialment, els de 2n de Batxillerat, ja 
que és el seu últim any amb nosaltres. Molts d’ells, porten gairebé 
tota la seva vida al col·legi i, a més dels aprenentatges acadèmics, 
també s’enduran el creixement com a persones. Cinta Jiménez

Jornada de l’Esperit en un nou curs Alpha.

Us portem la notícia de la Jornada de l’Esperit dins del Curs 
Alpha que hem fet, novament, al Santuari de la Mare de Déu del 
Loreto, a Tarragona. La novetat d’aquest curs és que, per primera 
vegada l’hem fet a Vandellòs, on hi participen gent del poble i uns 
pocs convidats que viuen a Miami-Platja, coordinats i servits per 
l’equip de l’Hospitalet de l’Infant, esperant que en surti també un 
equip a Vandellòs i aquest sigui el primer de molts altres. El dia ens 
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va acompanyar radiant i la convivència va ser genial. El matí el vam 
dedicar a dues xerrades, a passejar i al treball en grups. Després 
del dinar (com sempre, excel·lent) vam tenir la xerrada sobre “Com 
omplir-se de l’Esperit Sant”, per passar tot seguit a la pregària de 
l’Esperit Sant, que va ser molt profunda i emotiva. Abans de recollir, 
vam fer una petita posada en comú i ens vam emplaçar a continuar 
les trobades que falten fins a finals d’abril, que reprendrem passada 
la Setmana Santa. Mn. Jordi Salvadó

Pregó de Setmana Santa 2022.

El dia 9 d’abril, vigília del Diumenge de Rams, va tenir lloc a 
les 20’30 hores, al Centre d’Interpretació de la Setmana Santa de 
Tortosa, el Pregó a càrrec de l’Excm. i Rvdm. Mons. Javier Vilanova 
Pellisa, bisbe auxiliar de Barcelona. A la presidència hi eren la Sra. 
Meritxell Roigé Pedrola, Alcaldessa de la ciutat de Tortosa, la Sra. 
Cinta Fontanet Ramírez, Presidenta de l’Agrupació de Confraries i 
el Pregoner Mons. Javier Vilanova.

La primera en intervenir fou Cinta Fontanet i tot seguit l’alcal-
dessa de Tortosa ens adreçà la paraula. Totes dues van coincidir 
en l’alegria pel retrobament i la recuperació de la Setmana Santa 
després dels dos anys de pandèmia. En acabar, prengué la paraula 
Mons. Javier Vilanova, el pregoner, que va voler destacar l’admi-
ració que sentia pel poble tortosí, per la seua fe i il·lusió a l’hora 
de viure els misteris de la Passió, Mort i Resurrecció del Senyor i 
d’acompanyar a la Verge Dolorosa; i, tot seguit passà a exposar el 
seu propi Via creu, sortit des del cor, format per deu estacions cadas-
cuna de les quals amb els seus corresponents testimonis: Amor de 
Déu; Trobar a Crist és trobar l’Amor; L’Amor és sentenciat a mort; 
Les dones ploren en veure al qui tant estimen carregat amb el pes de 
la Creu; El Cirineu ajuda Jesús a portar la Creu; Invitats a portar el 
pes de la nostra Creu; L’Amor mort en creu; La Mare Dolorosa és la 
Mare de l’Amor més gran; Resurrecció; i La vostra fe, la vostra vida, 
és un testimoni d’amor. La vostra fe, la vostra vida, és un testimo-
ni d’amor. Acabà demanant a les confraries que no oblidessin mai 
la seua ànima: la FE en Jesucrist. Aquestes l’obsequiaren amb un 
petit record de la Setmana Santa: una “vesta”. Maria Joana Querol 
Beltrán
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Reunió del Consell Pastoral Diocesà.

El dissabte, 9 d’abril, a les 11 hores, ens vam reunir al Seminari 
el Consell Pastoral Diocesà, presidits pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique 
Benavent Vidal. El motiu de la reunió era acabar de treballar l’apar-
tat FEM MEMÒRIA SINODAL.

S’inicià la reunió del CPD amb el res litúrgic de l’Hora de Tèrcia. 
Tot seguit unes paraules de salutació del Sr. Bisbe. Com Església di-
ocesana, vam contestar per escrit a casa, les següents preguntes que 
ens presenta el material sinodal per a la reflexió i el diàleg:

– Quines ferides han revelat?

– En quina part d’aquestes experiències ressona la veu de 
l’Esperit Sant?

– Quins són els punts a confirmar, les perspectives de canvi, 
els passos a donar?

Després de la intervenció en cada apartat de cadascun dels 
membres del Consell, el Sr. Bisbe també va fer el seu comentari 
il·luminador com a pare i pastor de la diòcesi, fent les seues aporta-
cions a les tres preguntes. Una vegada fetes les aportacions i comen-
tades, es donà per finalitzada la reunió del Consell Pastoral Diocesà. 
El Sr. Bisbe ens donà les gràcies per la nostra assistència i ens desitjà 
una bona Setmana Santa i una bona Pasqua de Resurrecció. Maria 
Joana Querol Beltrán. Secretària del Consell Pastoral Diocesà

Trobada de confirmació i joves a Càlig.

El Dissabte Sant pel matí, un grup d’uns 40 adolescents i joves 
de confirmació i post-confirmació de les parròquies de l’Arxipres-
tat del Baix Maestrat, acompanyats pels seus catequistes, seguint la 
proposta i el material preparat per la delegació de joves, ens hem 
aplegat a Càlig per a conèixer-nos i poder fer un viacrucis fins a la 
ermita dels Socors.

Després hem fet un treball de grup i hem cantat l’hora dels adeus. 
Ha sigut un matí senzill però intens. En acabar, hem tornat cadas-
cú al seu poble, convidant als joves a la Vetlla Pasqual. Molt bona 
Pasqua a tots! Els Catequistes
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Santa Seu

Sant Pare

Mensaje del Santo Padre Francisco
para la 108º Jornada Mundial

del migrante y del refugiado 2022
(25 de septiembre de 2022)

Construir el futuro con los migrantes y los refugiados

«No tenemos aquí abajo una ciudad permanente,
sino que buscamos la futura» (Hb 13,14).

Queridos hermanos y hermanas:

El sentido último de nuestro “viaje” en este mundo es la búsqueda 
de la verdadera patria, el Reino de Dios inaugurado por Jesucristo, 
que encontrará su plena realización cuando Él vuelva en su gloria. 
Su Reino aún no se ha cumplido, pero ya está presente en aquellos 
que han acogido la salvación. «El Reino de Dios está en nosotros. 
Aunque todavía sea escatológico, sea el futuro del mundo, de la hu-
manidad, se encuentra al mismo tiempo en nosotros». [1]

La ciudad futura es una «ciudad de sólidos cimientos, cuyo ar-
quitecto y constructor es Dios» (Hb 11,10). Su proyecto prevé una 
intensa obra de edificación, en la que todos debemos sentirnos com-
prometidos personalmente. Se trata de un trabajo minucioso de 
conversión personal y de transformación de la realidad, para que se 
adapte cada vez más al plan divino. Los dramas de la historia nos 
recuerdan cuán lejos estamos todavía de alcanzar nuestra meta, la 
Nueva Jerusalén, «morada de Dios entre los hombres» (Ap 21,3). 
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Pero no por eso debemos desanimarnos. A la luz de lo que hemos 
aprendido en las tribulaciones de los últimos tiempos, estamos lla-
mados a renovar nuestro compromiso para la construcción de un 
futuro más acorde con el plan de Dios, de un mundo donde todos 
podamos vivir dignamente en paz.

«Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos 
un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia» (2 P 
3,13). La justicia es uno de los elementos constitutivos del Reino de 
Dios. En la búsqueda cotidiana de su voluntad, ésta debe edificarse 
con paciencia, sacrificio y determinación, para que todos los que 
tienen hambre y sed de ella sean saciados (cf. Mt 5,6). La justicia 
del Reino debe entenderse como la realización del orden divino, de 
su armonioso designio, según el cual, en Cristo muerto y resucitado, 
toda la creación vuelve a ser “buena” y la humanidad “muy buena” 
(cf. Gn 1,1-31). Sin embargo, para que reine esta maravillosa ar-
monía, es necesario acoger la salvación de Cristo, su Evangelio de 
amor, para que se eliminen las desigualdades y las discriminaciones 
del mundo presente.

Nadie debe ser excluido. Su proyecto es esencialmente inclusivo 
y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias existenciales. 
Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados, desplazados y vícti-
mas de la trata. Es con ellos que Dios quiere edificar su Reino, por-
que sin ellos no sería el Reino que Dios quiere. La inclusión de las 
personas más vulnerables es una condición necesaria para obtener la 
plena ciudadanía. De hecho, dice el Señor: «Vengan, benditos de mi 
Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el 
comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de 
comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me aloja-
ron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me 
vinieron a ver» (Mt 25,34-36).

Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa 
también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar 
al proceso de edificación. Me gusta ver este enfoque del fenómeno 
migratorio en una visión profética de Isaías, en la que los extranjeros 
no figuran como invasores y destructores, sino como trabajadores 
bien dispuestos que reconstruyen las murallas de la Nueva Jerusalén, 
la Jerusalén abierta a todos los pueblos (cf. Is 60,10-11).

En la misma profecía, la llegada de los extranjeros se presenta 
como fuente de enriquecimiento: «Se volcarán sobre ti los tesoros 
del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti» (60,5). De 
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hecho, la historia nos enseña que la aportación de los migrantes y re-
fugiados ha sido fundamental para el crecimiento social y económi-
co de nuestras sociedades. Y lo sigue siendo también hoy. Su trabajo, 
su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen 
a las comunidades que los acogen. Pero esta aportación podría ser 
mucho mayor si se valorara y se apoyara mediante programas espe-
cíficos. Se trata de un enorme potencial, pronto a manifestarse, si se 
le ofrece la oportunidad.

Los habitantes de la Nueva Jerusalén –sigue profetizando Isaías– 
mantienen siempre las puertas de la ciudad abiertas de par en par, 
para que puedan entrar los extranjeros con sus dones: «Tus puertas 
estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para 
que te traigan las riquezas de las naciones» (60,11). La presencia 
de los migrantes y los refugiados representa un enorme reto, pero 
también una oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para 
todos. Gracias a ellos tenemos la oportunidad de conocer mejor el 
mundo y la belleza de su diversidad. Podemos madurar en humani-
dad y construir juntos un “nosotros” más grande. En la disponibili-
dad recíproca se generan espacios de confrontación fecunda entre 
visiones y tradiciones diferentes, que abren la mente a perspectivas 
nuevas. Descubrimos también la riqueza que encierran religiones y 
espiritualidades desconocidas para nosotros, y esto nos estimula a 
profundizar nuestras propias convicciones.

En la Jerusalén de las gentes, el templo del Señor se embellece 
cada vez más gracias a las ofrendas que llegan de tierras extranjeras: 
«En ti se congregarán todos los rebaños de Quedar, los carneros de 
Nebaiot estarán a tu servicio: subirán como ofrenda aceptable sobre 
mi altar y yo glorificaré mi Casa gloriosa» (60,7). En esta perspecti-
va, la llegada de migrantes y refugiados católicos ofrece energía nu-
eva a la vida eclesial de las comunidades que los acogen. Ellos son 
a menudo portadores de dinámicas revitalizantes y animadores de 
celebraciones vibrantes. Compartir expresiones de fe y devociones 
diferentes representa una ocasión privilegiada para vivir con mayor 
plenitud la catolicidad del pueblo de Dios.

Queridos hermanos y hermanas, y especialmente ustedes, jóve-
nes, si queremos cooperar con nuestro Padre celestial en la construc-
ción del futuro, hagámoslo junto con nuestros hermanos y hermanas 
migrantes y refugiados. ¡Construyámoslo hoy! Porque el futuro em-
pieza hoy, y empieza por cada uno de nosotros. No podemos dejar 
a las próximas generaciones la responsabilidad de decisiones que es 
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necesario tomar ahora, para que el proyecto de Dios sobre el mundo 
pueda realizarse y venga su Reino de justicia, de fraternidad y de 
paz.

Oración
Señor, haznos portadores de esperanza,
para que donde haya oscuridad reine tu luz,
y donde haya resignación renazca la confianza en el futuro.
Señor, haznos instrumentos de tu justicia,
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad,
y donde haya codicia, florezca la comunión.
Señor, haznos constructores de tu Reino
junto con los migrantes y los refugiados
y con todos los habitantes de las periferias.
Señor, haz que aprendamos cuán bello es
vivir como hermanos y hermanas. Amén.
Roma, San Juan de Letrán, 9 de mayo de 2022

FRANCISCO
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Conferència Episcopal 
Espanyola

Comissió per a la Doctrina de la fe

Nota doctrinal sobre la objeción de conciencia:
“Para la libertad nos ha liberado Cristo” (Gal 5, 1)

8 de abril de 2022

Esta nota doctrinal fue aprobada por los obispos miembros de la 
Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe en su reunión CCLVI 
de 1 de febrero de 2022 y la Comisión Permanente de la CEE auto-
rizó su publicación en su CCLVIII reunión de los días 8-9 de marzo 
de 2022.

I. Justificación de la presente nota

1.- El ser humano se caracteriza por tener conciencia de su propia 
dignidad y de que la salvaguarda de la misma está unida al respeto 
de su libertad. La convicción de que ambas son inseparables y de 
que todos los seres humanos, sea cual sea su situación económica 
o social, tienen la misma dignidad y, por ello, derecho a vivir en li-
bertad, constituye uno de los avances más importantes en la historia 
de la humanidad: «Jamás tuvieron los hombres un sentido tan agudo 
de la libertad como hoy» (1). La aspiración a vivir en libertad está 
inscrita en el corazón del hombre.

2.- La libertad no se puede separar de los otros derechos huma-
nos, que son universales e inviolables. Por tanto, requieren ser tutela-
dos en su conjunto, hasta el punto de que «una protección parcial de 
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ellos equivaldría a su no reconocimiento» (2). La raíz de los mismos 
«se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano» 
(3), y su fuente última «no se encuentra en la mera voluntad de los 
seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, 
sino en el hombre mismo y en Dios su creador» (4). En los docu-
mentos del Magisterio de la Iglesia encontramos enumeraciones de 
estos derechos (5). El primero de todos es el derecho a la vida desde 
su concepción hasta su conclusión natural, que «condiciona el ejer-
cicio de cualquier otro derecho y comporta, en particular, la ilicitud 
de toda forma de aborto provocado y de eutanasia» (6). El derecho 
a la libertad religiosa es también fundamental, pues es «un signo 
emblemático del auténtico progreso del hombre en todo régimen, en 
toda sociedad, sistema o ambiente» (7).

3.- En el proceso que condujo a la formulación y a la proclama-
ción de los derechos del hombre, estos se concebían como expre-
sión de unos límites éticos que el Estado no puede traspasar en su 
relación con las personas. Eran una defensa frente a las tentaciones 
totalitarias y a la tendencia que los poderes públicos tienen a invadir 
la vida de las personas en todos los ámbitos, o de disponer de ella 
en función de sus propios intereses. Por ello, la Iglesia los valora 
como una «extraordinaria ocasión que nuestro tiempo ofrece para 
que, mediante su consolidación, la dignidad humana sea reconocida 
más eficazmente y promovida universalmente» (8). En la doctrina 
católica, además, son vistos como expresión de las normas morales 
básicas que en toda ocasión y circunstancia deben respetarse (9), y 
del camino para la consecución de una vida más digna y una socie-
dad más justa (10).

4.- En las últimas décadas se está imponiendo una nueva visión 
de los derechos humanos. Vivimos en un ambiente cultural caracte-
rizado por un individualismo que no quiere aceptar ningún límite éti-
co. Esto ha conducido a que se reconozcan por parte de los poderes 
públicos unos nuevos “derechos” que, en realidad, son la manifesta-
ción de deseos subjetivos. De este modo, estos deseos se convierten 
en fuente de derecho, aunque su realización implique la negación de 
auténticos derechos básicos de otros seres humanos. Esto ha tenido 
consecuencias en la legislación: comportamientos que eran tolera-
dos mediante una “despenalización” adquieren la consideración de 
“derechos” que deben ser protegidos y promovidos.
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5.- Recientemente hemos asistido en nuestro país a la aprobación 
de la ley que permite la práctica de la eutanasia y la considera como 
un derecho de la persona. Es un paso más en el conjunto de leyes 
que conducen a que la vida humana quede gravemente desprotegida 
(11). También se han aprobado leyes que se inspiran en principios 
antropológicos que absolutizan la voluntad humana, o en ideologías 
que no reconocen la naturaleza del ser humano que le ha sido dada 
en la creación, y que debe ser la fuente de toda moralidad. En estas 
leyes se promueve, además, la imposición de estos principios en los 
planes educativos, y se restringe el derecho a la objeción de con-
ciencia tanto de las personas como de las instituciones educativas, 
sanitarias o de asistencia social, con lo que se limita el ejercicio de 
la libertad.

6.- Esto nos lleva a pensar que, si bien es cierto que nunca el ser 
humano ha tenido un sentido tan acusado de la propia libertad, esta 
estará siempre amenazada por estados y grupos de poder que no 
dudan en utilizar cualquier medio para influir en la conciencia de 
las personas, para difundir determinadas ideologías o para defender 
los propios intereses. Actualmente tenemos la sensación de que se 
“toleran” algunos derechos humanos como si se tratara de una con-
cesión “graciosa”, de que se recortan progresivamente, y de que se 
promueven valores contrarios a las convicciones religiosas de am-
plios grupos de la sociedad. La utilización del poder para modelar 
la conciencia moral de las personas constituye una amenaza para la 
libertad.

7.- En continuidad con las enseñanzas de esta CEE expresadas 
en la instrucción pastoral «La verdad os hará libres» (Jn 8,32) (12); 
y de acuerdo con la carta de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe Samaritanus bonus, en la que se pide «una toma de posición 
clara y unitaria por parte de las conferencias episcopales, las iglesias 
locales, así como de las instituciones católicas para tutelar el propio 
derecho a la objeción de conciencia en los contextos legislativos que 
prevén la eutanasia y el suicidio» (13); en la presente nota queremos 
recordar los principios morales que los católicos debemos tener pre-
sentes para decidir sobre nuestra actuación ante estas leyes y otras 
semejantes, y que cualquier estado o persona comprometidos en la 
defensa de los derechos humanos pensamos que deberían respetar.
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II. La libertad religiosa y de conciencia

1.- La libertad, que consiste en «el poder, radicado en la razón y 
en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de 
ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas» (14), es una carac-
terística esencial del ser humano dada por Dios en el momento de 
su creación (15). Es el «signo eminente de su imagen divina» (16) 
y, por ello, la expresión máxima de la dignidad que le es propia. Al 
crear al ser humano dotado de libertad, Dios quiere que este lo bus-
que y se adhiera a él sin coacciones para que, de este modo, «llegue 
a la plena y feliz perfección» (17). Estamos, por tanto, ante algo 
de lo que ningún poder humano puede lícitamente privarnos: «Toda 
persona humana, creada a imagen de Dios, tiene el derecho natural 
de ser reconocida como libre y responsable» (18).

2.- Esta característica esencial del ser humano no se entiende 
como una ausencia de toda ley moral que indique límites a su actu-
ación, o como «una licencia para hacer todo lo que agrada, aunque 
sea malo» (19). El ser humano no se ha dado a sí mismo la existen-
cia, por lo que ejerce correctamente su libertad cuando reconoce 
su radical dependencia de Dios, vive en permanente apertura a él y 
busca cumplir su voluntad. Además, ha sido creado como miembro 
de la gran familia humana, por lo que el ejercicio de su libertad está 
condicionado por las relaciones que configuran su existencia: con 
los otros seres humanos, con la naturaleza y consigo mismo. La li-
bertad no puede ser entendida como un derecho a actuar al margen 
de toda exigencia moral.

3.- El respeto a la libertad de todas las personas, que constituye 
una obligación de los poderes públicos, se manifiesta, sobre todo, 
en la defensa de la libertad religiosa y de conciencia: «El derecho al 
ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad 
de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa» 
(20). Vivimos inmersos en una cultura que no valora lo religioso 
como un factor positivo para el desarrollo de las personas y las so-
ciedades. El principio que está en la base de muchas leyes que se 
aprueban es que todos debemos vivir como si Dios no existiese. Se 
tiende a minusvalorar lo religioso, a reducirlo a algo meramente pri-
vado y a negar la relevancia pública de la fe. Esto lleva a considerar 
la libertad religiosa como un derecho secundario.
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4.- Sin embargo, estamos ante un derecho fundamental porque el 
hombre es un ser abierto a la trascendencia y porque afecta a lo más 
íntimo y profundo de su ser, que es la conciencia. Por tanto, cuando 
no es respetado, se atenta contra lo más sagrado del ser humano, y 
cuando lo es, se está protegiendo la dignidad de la persona humana 
en su raíz. Se trata de un derecho que tiene un estatuto especial y 
que debe ser reconocido y protegido dentro de los límites del bien 
común y del orden público (21). Podemos afirmar, por tanto, que 
la salvaguarda del derecho a la libertad religiosa y de conciencia 
constituye un indicador para verificar el respeto a los otros derechos 
humanos. Si no se garantiza eficazmente, es que no se cree de verdad 
en ellos.

5.- En virtud del derecho a la libertad religiosa, «no se obligue a 
nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe confor-
me a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro 
de los debidos límites» (22). Este derecho no debe entenderse en un 
sentido minimalista reduciéndolo a una tolerancia o libertad de culto 
(23). Además de la libertad de culto, exige el reconocimiento positi-
vo del derecho de toda persona a ordenar las propias acciones y las 
propias decisiones morales según la verdad (24); del derecho de los 
padres a educar a los hijos según las propias convicciones religiosas 
y todo lo que conlleva la vivencia de las mismas, especialmente en 
la vida social y en el comportamiento moral; de las comunidades 
religiosas a organizarse para una vivencia de la propia religión en 
todos los ámbitos; de todos a profesar públicamente la propia fe y a 
anunciar a otros el propio mensaje religioso.

6.- La obligación, por parte de los poderes públicos, de tutelar la 
libertad religiosa de todos los ciudadanos (25), no excluye que esta 
deba ser regulada en el ordenamiento jurídico. Esta regulación ha de 
inspirarse en una valoración positiva de lo que las religiones aportan 
a la sociedad, en la salvaguarda del orden público y en la búsqueda 
del bien común, que consiste en «la suma de aquellas condiciones de 
vida social mediante las cuales los hombres pueden conseguir más 
plena y rápidamente su perfección» y, sobre todo, «en el respeto a 
los derechos de la persona humana» (26). Una legislación apropiada 
sobre la libertad religiosa debe partir del principio fundamental de 
que esta «no debe restringirse, a no ser que sea necesario y en la 
medida en que lo sea» (27).
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7.- En la regulación de este derecho, el Estado debería observar 
algunos principios: 1. Procurar la igualdad jurídica de los ciudada-
nos y evitar las discriminaciones que tengan como fundamento la 
religión. 2. Reconocer los derechos de las instituciones y de grupos 
constituidos por miembros de una determinada religión para la prác-
tica de la misma. 3. Prohibir todo aquello que, aun siendo ordenado 
directamente por preceptos o inspirándose en principios religiosos, 
suponga un atentado a los derechos y a la dignidad de las personas, 
o ponga en peligro sus vidas. Desde estos principios, las leyes han 
de garantizar el derecho de todo hombre «de actuar en conciencia y 
libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales» (28).

III. La dignidad de la conciencia

1.- En el ejercicio de su libertad, cada persona debe tomar aque-
llas decisiones que conducen a la consecución del bien común de la 
sociedad y de su propio bien personal. Por ello, el ser humano que, 
al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, es una criatura 
libre, tiene la obligación moral de buscar la verdad, pues solo la ver-
dad es el camino que conduce a la justicia y al bien. Esta obligación 
nace del hecho de que el hombre, al no haberse creado a sí mismo, 
tampoco es creador de los valores, por lo que el bien y el mal no 
dependen de su voluntad. Su tarea consiste en discernir cómo debe 
actuar en las múltiples situaciones en las que se puede encontrar y 
que le llevan a tomar decisiones concretas (29).

2.- Para que pueda conocer en cada momento lo que es bueno o 
malo, junto al don de la libertad, Dios ha dotado al ser humano de la 
conciencia, que es «el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, 
en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de 
ella» (30). Decidir y actuar según la propia conciencia constituye la 
prueba más grande de una libertad madura y es una condición para 
la moralidad de las propias acciones. Estamos ante el elemento más 
personal de cada ser humano, que hace de él una criatura única y 
responsable ante Dios de sus actos. La conciencia, aunque no sea 
infalible y pueda incurrir en el error, es la «norma próxima de la 
moralidad personal» (31), por lo que todos debemos actuar en con-
formidad con los juicios que emanan de ella (32).
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3.- El hombre en su conciencia descubre una ley fundamental 
«que no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz 
resuena en los oídos de su corazón, llamándolo a amar y hacer el 
bien y a evitar el mal» (33). Esta ley es la fuente de todas las normas 
morales, por lo que en la obediencia a ella encontramos el principio 
de la moralidad. El ser humano «está obligado a seguir fielmente 
lo que sabe que es justo y recto» (34). Si obra así, está actuando 
de acuerdo con su dignidad (35). En cambio, cuando sus actos no 
están inspirados en la búsqueda de la verdad y el deseo de adecuarse 
a las normas morales objetivas, con facilidad se deja llevar por los 
propios deseos e intereses egoístas, y «poco a poco, por el hábito del 
pecado, la conciencia se queda casi ciega» (36).

4.- Actuar según la propia conciencia no siempre es fácil: exige 
la percepción de los principios fundamentales de moralidad, su apli-
cación a las circunstancias concretas mediante el discernimiento, y 
la formación de un juicio sobre los actos que se van a realizar. A me-
nudo se viven situaciones que hacen el juicio moral menos seguro; 
frecuentemente el hombre está sometido a influencias del ambiente 
cultural en que vive, a presiones que le vienen desde el exterior y a 
sus propios deseos. Todo esto puede llegar a oscurecer sus juicios 
morales e inducir al error a causa de la ignorancia. Sin embargo, 
cuando esta no es culpable, «la conciencia no pierde su dignidad» 
(37), pues buscar los caminos para formarse un juicio moral y actuar 
de acuerdo con sus dictados es más digno del ser humano que pres-
cindir de la pregunta por la moralidad de sus actos.

IV. La función del Estado

1.- El ser humano es, por naturaleza, un ser social. Por ello, en 
sus decisiones morales no debe buscar únicamente el propio bien, 
sino el de todos. En sus actos ha de tener en cuenta unos principios 
básicos de moralidad: hacer a los demás lo que le gustaría que le hi-
cieran a él; no hacer un mal para obtener un bien; actuar con caridad 
respetando al prójimo y su conciencia, etc. Para regular las relaci-
ones entre los miembros de la sociedad son necesarias las estructu-
ras políticas. La comunidad política «deriva de la naturaleza de las 
personas» y es, por tanto, «una realidad connatural a los hombres» 
(38). Su finalidad es favorecer el crecimiento más pleno de todos los 
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miembros de la sociedad y promover, de este modo, el bien común, 
algo que es inalcanzable para cada individuo sin una organización 
de la convivencia.

2.- En su servicio al bien común, los poderes públicos han de res-
petar la autonomía de las personas, por lo que en ningún momento se 
puede prohibir que cada cual se forme su propia opinión sobre aque-
llos temas que afectan a la vida social. Tampoco se pueden impedir 
las iniciativas que nacen de la sociedad y que buscan el bien común 
de todos. Cuando en la comunidad política se defienden los derechos 
humanos y se crea un ambiente favorable para que los ciudadanos 
los ejerzan, ya se está contribuyendo al bien común (39).

3.- La autoridad es un instrumento de coordinación al servicio 
de la sociedad. Su ejercicio no puede ser absoluto y se ha de reali-
zar dentro de los límites del respeto a la persona y a sus derechos. 
Tampoco puede convertirse en una instancia que pretenda invadir o 
regular todos los aspectos de la vida de las personas y de las famili-
as. Los poderes públicos, que tienen como misión favorecer la vida 
ordenada en la sociedad, no pueden anular o suplantar las iniciativas 
particulares, aunque deben regularlas para que sirvan al bien común. 
Tanto en la vida económica como en la vida social «la acción del 
Estado y de los demás poderes públicos debe conformarse al princi-
pio de subsidiariedad» (40).

4.- Estos principios han de ser tenidos en cuenta en aquellas cu-
estiones que afectan a la libertad religiosa y de conciencia de las 
personas. El Estado puede ordenar el ejercicio de la libertad religio-
sa, para que esta pueda desplegarse en respeto a las demás libertades 
y favorecer la convivencia social. Esta regulación puede justificar 
la prohibición de ciertas prácticas religiosas, pero no porque sean 
religiosas, sino porque sean contrarias al respeto, a la dignidad o 
integridad de las personas, o porque pongan en peligro alguno de los 
derechos fundamentales. Del mismo modo que el Estado no puede 
ser parcial en materia religiosa (41), tampoco puede constituirse en 
promotor de valores o de ideologías contrarias a las creencias de 
una parte de la sociedad. La neutralidad exigida en materia religiosa 
se extiende a las opciones morales que se debaten en la sociedad. 
Cuando el poder se sirve de los medios de los que dispone para di-
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fundir una determinada concepción del ser humano o de la vida, se 
está extralimitando en sus funciones.

V. La objeción de conciencia

1.- «El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las 
prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son 
contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos funda-
mentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio» (42). La 
objeción de conciencia supone que una persona antepone el dictado 
de su propia conciencia a lo ordenado o permitido por las leyes. Esto 
no justifica cualquier desobediencia a las normas promulgadas por 
las autoridades legítimas. Se debe ejercer respecto a aquellas que 
atentan directamente contra elementos esenciales de la propia reli-
gión o que sean «contrarias al derecho natural en cuanto que minan 
los fundamentos mismos de la dignidad humana y de una conviven-
cia basada en la justicia» (43).

2.- Además de ser un deber moral, es también un «derecho funda-
mental e inviolable de toda persona, esencial para el bien común de 
toda la sociedad» (44), que el Estado tiene obligación de reconocer, 
respetar y valorar positivamente en la legislación (45). No es una 
concesión del poder, sino un derecho pre-político, consecuencia di-
recta del reconocimiento de la libertad religiosa, de pensamiento y 
de conciencia. Por ello, el Estado no debe restringirlo o minimizarlo 
con el pretexto de garantizar el acceso de las personas a ciertas prác-
ticas reconocidas legalmente, y presentarlo como un atentado contra 
“los derechos” de los demás. Una justa regulación de la objeción de 
conciencia exige que se garantice que aquellos que recurren a ella no 
serán objeto de discriminación social o laboral (46). La elaboración 
de un registro de objetores a determinados actos permitidos por la 
ley atenta contra el derecho de todo ciudadano a no ser obligado a 
declarar sobre sus propias convicciones religiosas o ideológicas. De 
todos modos, donde legalmente se exija este requisito «los agentes 
sanitarios no deben vacilar en pedirla (la objeción de conciencia) 
como derecho propio y como contribución específica al bien co-
mún» (47)
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3.- En cumplimiento de este deber moral, el cristiano no «debe 
prestar la colaboración, ni siquiera formal, a aquellas prácticas que, 
aun siendo admitidas por la legislación civil, están en contraste con 
la ley de Dios» (48). Puesto que el derecho a la vida tiene un carácter 
absoluto y nadie puede decidir por sí mismo sobre la vida de otro ser 
humano ni tampoco sobre la propia, «ante las leyes que legitiman 
la eutanasia o el suicidio asistido, se debe negar siempre cualquier 
cooperación formal o material inmediata» (49). Esta «se produce 
cuando la acción realizada, o por su misma naturaleza o por la confi-
guración que asume en un contexto concreto, se califica como cola-
boración directa en un acto contra la vida humana inocente o como 
participación en la intención inmoral del agente principal» (50). Esta 
cooperación convierte a la persona que la realiza en corresponsable 
(51) y no se puede justificar invocando el respeto a la libertad y a los 
“derechos” de los otros (52), ni apoyándose en que están previstos y 
autorizados por la ley civil.

4.- Por ello, los católicos estamos absolutamente obligados a 
objetar en aquellas acciones que, estando aprobadas por las leyes, 
tengan como consecuencia la eliminación de una vida humana en su 
comienzo o en su término: «El aborto y la eutanasia son crímenes 
que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este 
tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, 
por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de opo-
nerse a ellas mediante la objeción de conciencia» (53). Aunque no 
todas las formas de colaboración contribuyen del mismo modo a la 
realización de estos actos moralmente ilícitos, deben evitarse, en la 
medida de lo posible, aquellas acciones que puedan inducir a pensar 
que se están aprobando.

5.- Actualmente, los católicos que tienen responsabilidades en 
instituciones del Estado, con frecuencia se ven sometidos a con-
flictos de conciencia ante iniciativas legislativas que contradicen 
principios morales básicos. Puesto que el deber más importante de 
una sociedad es el de cuidar a la persona humana (54), no pueden 
promover positivamente leyes que cuestionen el valor de la vida hu-
mana, ni apoyar con su voto propuestas que hayan sido presentadas 
por otros. Su deber como cristianos es «tutelar el derecho primario 
a la vida desde su concepción hasta su término natural» (55), por lo 
que tienen la «precisa obligación de oponerse a estas leyes» (56). 
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Esto no impide que, cuando no fuera posible abrogar las que están 
en vigor o evitar la aprobación de otras, quedando clara su absoluta 
oposición personal, puedan «lícitamente ofrecer su apoyo a propu-
estas encaminadas a limitar los daños de estas leyes y disminuir así 
los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad 
pública» (57).

6.- Aunque las decisiones morales corresponden a cada persona, 
el derecho a la libertad de conciencia, por analogía, se puede atri-
buir también a aquellas comunidades o instituciones creadas por los 
miembros de una misma religión para vivir mejor su fe, anunciarla 
o servir a la sociedad de acuerdo con sus convicciones. Estas tienen 
una serie de valores y principios que les confieren una identidad 
propia e inspiran su actuación. Por este hecho no dejan de prestar 
un servicio a la sociedad. Es legítima, por tanto, la objeción de con-
ciencia institucional a aquellas leyes que contradicen su ideario. El 
Estado tiene el deber de reconocer este derecho. Si no lo hace, pone 
en peligro la libertad religiosa y de conciencia. Nos alegra constatar 
que algunas instituciones de la sociedad civil que han abordado esta 
cuestión desde otras perspectivas y se han pronunciado sobre ella, 
coincidan con nosotros en este punto (58).

7.- Las instituciones sanitarias católicas, que «constituyen un 
signo concreto del modo con el que la comunidad eclesial, tras el 
ejemplo del buen samaritano, se hace cargo de los enfermos» (59), 
están llamadas a ejercer su misión desde «el respeto a los valores 
fundamentales y a aquellos cristianos constitutivos de su identidad, 
mediante la abstención de comportamientos de evidente ilicitud mo-
ral» (60). Por ello, no se deben plegar a las fuertes presiones polí-
ticas y económicas que les inducen a aceptar la práctica del aborto 
o de la eutanasia. Tampoco es éticamente aceptable «una colabora-
ción institucional con otras estructuras hospitalarias hacia las que 
orientar y dirigir a las personas que piden la eutanasia. Semejantes 
elecciones no pueden ser moralmente admitidas ni apoyadas en su 
realización concreta, aunque sean legalmente posibles» (61). Esto 
supondría una colaboración con el mal.

8.- Actualmente estamos asistiendo a la difusión de antropologías 
contrarias a la visión cristiana del hombre, de la sexualidad, del ma-
trimonio y de la familia, que tiene como consecuencia la normaliza-
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ción de ciertos comportamientos morales opuestos a las exigencias 
de la ley de Dios. Frecuentemente estas ideologías son promovidas 
por los poderes públicos y se impone su difusión en centros edu-
cativos mediante leyes que tienen un carácter coercitivo. Se piensa 
que su imposición constituye el medio para evitar los delitos de odio 
hacia ciertos grupos o personas debido a sus características. El deber 
de los cristianos de respetar la dignidad de cualquier ser humano, de 
amarlo como a un hermano y de apoyarlo en cualquier circunstancia 
de su vida, no implica la asunción de principios antropológicos con-
trarios a la visión cristiana del hombre. Dado que la libertad religio-
sa y de conciencia es un derecho fundamental, los católicos tienen el 
deber de oponerse a la imposición de estas ideologías. Este deber lo 
han de ejercer, en primer lugar, los padres que, por ser los primeros 
educadores de sus hijos, tienen el derecho de formarlos de acuerdo 
con sus convicciones religiosas y morales, y de elegir las institucio-
nes educativas que estén de acuerdo con ellas, cuya identidad ha de 
ser garantizada.

VI. La libertad cristiana

1.- La libertad humana no es únicamente una “libertad amenaza-
da”, sino que es también una “libertad herida” por el pecado. Si el 
hombre ha sido creado libre para que pudiera buscar a Dios y adhe-
rirse a él sin coacciones, el pecado lo ha llevado a la desobediencia a 
Dios y ha provocado en él una división interior. El ser humano expe-
rimenta constantemente que no hace el bien que quiere, sino el mal 
que aborrece (cf. Rom 7, 15), y que vive sujeto a sus pasiones y a sus 
deseos. El pecado es fuente de esclavitud interior para él, porque lo 
arrastra a hacer todo aquello que lo lleva a la muerte. La idea de una 
libertad autosuficiente o de un hombre que por sus propias fuerzas 
es capaz de hacer siempre el bien y buscar la justicia, no responde ni 
a la propia experiencia ni a la historia de la humanidad. Además de 
esta impotencia, el ser humano experimenta también lo que significa 
vivir sin esperanza porque el miedo a la muerte, que es el horizonte 
último de su existencia, lo domina y lo incapacita también para ejer-
cer su libertad con todas sus consecuencias. El pecado, que conduce 
a la muerte e impide amar a Dios con todo el corazón y obedecer su 
voluntad, ha herido la libertad humana.
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2.- «Si el Hijo de Dios os hace libres, seréis realmente libres» 
(Jn 8, 36). El conocimiento de Cristo nos abre a la libertad plena y 
verdadera: «Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discí-
pulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres» (Jn 8, 
32). El encuentro con el Señor es un acontecimiento de gracia que 
nos permite participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios (cf. 
Rom 8, 21) y vivir una nueva existencia caracterizada por la fe, la 
esperanza y la caridad.

3.- El pecado es la negativa por parte del hombre a reconocer a 
Dios como Señor, a glorificarlo y a darle gracias. En cambio, la fe 
es obediencia a Dios. Si el hombre por el pecado lo ha rechazado, 
por la fe llega a reconocerlo como a su Señor. Y es obedeciéndolo 
como el hombre se libera de la esclavitud de las apetencias que el 
pecado despierta en él. La fe fructifica en la esperanza. La muerte es 
el horizonte amenazador de la vida del hombre. El miedo a la muerte 
lo domina, hasta el punto de que todo lo que hace es para liberarse 
de ella. El drama del hombre consiste en que, a pesar de su esfuerzo, 
nunca lo podrá conseguir por sí mismo. En su resurrección, Cristo 
nos ha abierto un horizonte de vida. Gracias al Misterio pascual el 
temor a la muerte que nos esclaviza se ha desvanecido. Esta esperan-
za confiere al creyente la fuerza necesaria para afrontar las pruebas y 
los sufrimientos del tiempo presente, sin perder la confianza en Dios 
y la alegría de quien se siente unido a Cristo. El amor es la expresión 
más evidente de la libertad cristiana. El creyente, que se sabe amado 
y salvado por Dios, por amor a él y con un sentimiento de gratitud, 
cumple su voluntad, no por miedo al castigo, sino impulsado por la 
caridad que el Espíritu Santo ha derramado en su corazón (cf. Rom 
5, 5).

4.- Esta libertad que tiene su origen en Cristo da fuerza para su-
perar las dificultades con las que el creyente puede encontrarse para 
actuar en coherencia con su fe (62). Los valores que se están gene-
ralizando en nuestra cultura y las leyes que se están aprobando en 
nuestras sociedades occidentales sitúan a los creyentes ante proble-
mas difíciles de conciencia. Frecuentemente nos encontramos ante 
opciones dolorosas, que exigen sacrificios en la vida profesional e 
incluso en la vida familiar. «Es precisamente en la obediencia a Dios 
–a quien solo se debe aquel temor que es el reconocimiento de su ab-
soluta soberanía– de donde nacen la fuerza y el valor para resistir a 
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las leyes injustas de los hombres» (63). Quien no se deja vencer por 
el miedo está recorriendo el camino que lo conduce a la verdadera 
libertad que únicamente se encuentra en Cristo (64).

Madrid, 25 de marzo de 2022, solemnidad de la Anunciación del 
Señor
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Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 248 de la CET
Barcelona, 19 de maig de 2022

Els dies 17 i 18 de maig de 2022 ha tingut lloc la reunió n. 248 
de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), al santuari de la 
Mare de Déu de Loreto (Tarragona). Hi han assistit per primer cop 
Mons. Francesc Conesa, bisbe de Solsona, i Mn. Lluís Suñer, admi-
nistrador diocesà de Girona. Els bisbes han pregat pel repòs etern de 
Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona que va morir el 12 
de febrer, i Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona que va morir el 
passat 31 de març.

1.- Els bisbes han rebut la visita de la comissió permanent de 
l’Acció Catòlica General (ACG): Sra. Eva Fernández, presidenta ge-
neral; Mn. José Antonio Cano, consiliari general; Sra. Immaculada 
López, responsable del sector infància; Sr. Francisco Ramírez, res-
ponsable del sector joves; Sra. Angelines Morales, responsable del 
sector adults. També hi ha assistit la Dra. Cori Casanova, presidenta 
diocesana de l’ACG de Barcelona. Els bisbes han estat informats 
sobre la identitat i missió d’aquesta associació laical: s’ofereix als 
laics habituals de les parròquies; es formen equips de vida on com-
partir la fe, revisar la vida i prendre impuls per a la missió d’ésser 
sal i llum enmig del món; assumeix els plans pastorals diocesans en 
estreta vinculació amb els bisbes; educa infants, joves i adults inte-
grant en el procés la dimensió familiar; dota d’instruments formatius 
que conjuguen la Paraula de Déu, els continguts del Catecisme de 
l’Església Catòlica, el Magisteri de l’Església i la vida mateixa. Es 
tracta d’un procés gradual i equilibrat que cerca la unitat fe-vida. 
Els bisbes han estat invitats a la Trobada de laics de parròquia i IV 
Assemblea de l’ACG que tindrà lloc del 21 al 24 de juliol vinent a 
la ciutat de Barcelona i que tindrà per lema: Anunciar Jesucrist amb 
obres i paraules.

2.- El Sr. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ha pre-
sentat als bisbes diverses publicacions: Informe sobre exclusió i des-
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envolupament social a Catalunya de la Fundació FOESSA; L’ètica 
i Càritas Catalunya, en relació al codi ètic de Càritas Catalunya, 
el codi de conducta dels agents de Càritas Catalunya i l’ideari ètic 
per a la relació de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya amb 
empreses i altres entitats; Informe sobre l’impacte de la Covid-19, 
tercera onada, en relació a l’habitatge, la bretxa digital, els menors 
d’edat i el rendiment escolar, les relacions socials, els impactes de 
la Covid en la salut i la mirada al futur; Reglament de Règim Intern 
de Càritas Catalunya. Els bisbes també han estat informats sobre 
la situació de les persones ateses provinents del conflicte bèl·lic a 
Ucraïna. Finalment han dialogat sobre algunes propostes d’accions 
estratègiques 2022-2024 de Càritas Catalunya.

3.- Mons. Joan Enric Vives, bisbe president de la Comissió 
Interdiocesana de Litúrgia (CIL) i Mn. Joan Baburés, coordinador de 
la CIL, han comunicat que es publicarà una nova edició del Missal 
Romà en llengua catalana. Aquesta renovada versió ha rebut de la 
Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments la 
preceptiva confirmació el passat 22 de febrer de 2022. El Dr. Ramon 
Corts, director de l’editorial Balmes, ha notificat que l’edició és a 
càrrec dels coeditors litúrgics –editorial Balmes i Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat– amb il·lustracions de l’artista jesuïta P. 
Rupnik, SJ. El desig és que aquesta nova edició del Missal Romà 
en català es pugui començar a utilitzar a partir del primer diumenge 
d’Advent, el dia 27 de novembre de 2022.

4.- Mons. Salvador Cristau, bisbe president del Secretariat 
Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) i Mn. Joan Manuel Bajo, 
director del SIPS, Mn. Sebastià Aupí i la Dra. Carmen Benito, mem-
bres de l’equip permanent del SIPS, han exposat la situació de la pas-
toral de la salut dins l’àmbit hospitalari i sociosanitari. L’hospital és 
un lloc privilegiat per a l’evangelització. Una de les diverses iniciati-
ves impulsades pel SIPS és el curs d’expert universitari en acompa-
nyament al procés de malaltia, adequat per a formar agents de pasto-
ral de la salut. Des del SIPS vetllen per la revisió i actualització dels 
convenis hospitalaris en relació amb la Comissió Interdepartamental 
de Seguiment de l’Assistència Religiosa Catòlica en els centres in-
closos en la xarxa d’internament d’utilització pública de Catalunya.
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5.- Els bisbes han rebut la visita de Mn. Bruno Bérchez, col-
laborador de l’equip de l’àrea de primer anunci de la Comissió epis-
copal per a l’evangelització de la CEE, que els ha informat sobre el 
treball que va duent a terme aquest equip, així com sobre una prope-
ra trobada adreçada a responsables diocesans.

6.- També s’han tractat diversos aspectes d’alguns àmbits de la 
pastoral com ara l’ensenyament de la religió catòlica, la pastoral 
de joventut –en relació a la peregrinació europea de joves que tin-
drà lloc a Santiago de Compostel·la l’estiu vinent–, i la propera X 
Trobada Mundial de les Famílies, del 22 al 26 de juny, amb celebra-
cions a cada diòcesi i en comunió amb l’encontre que tindrà lloc en 
les mateixes dates a Roma.
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