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Homilia del Sr. Bisbe
en la celebració del Corpus Christi
Santa Església Catedral de Tortosa,
19 de juny de 2022
- Lectures:
1ª: Gn 14,18-20
Salm: 109, 1-4
2ª: 1Co 11, 23-26
Ev: Lc 9, 11b-17
Il.lm. Sr. vicari general de la Diòcesi
MM.II. Sr. membres del Capítol catedralici
Il·lma. Sra. Alcaldessa de la ciutat, regidors de l’Ajuntament de Tortosa i autoritats
Reial Arxiconfraria i Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta
Saludo de manera especial al grup de xiquets i xiquetes que heu rebut l’Eucaristia per primera
vegada i que avui participeu, aquí en la Catedral, de la missa i de la processó del Corpus Christi
Germanes i germans tots en el Senyor
1.- La grandesa de l’Eucaristia
Avui, que celebrem la solemnitat del Corpus Christi, l’Església ens convida a no oblidar la
importància que la Eucaristia hauria de tindre en la vida de tots els batejats. És significatiu que no
tenim ninguna festa de l’any litúrgic dedicada a cap altre sagrament, perquè els sagraments son
celebracions de l’Església. En ells, el Senyor es fa present en el moment de la celebració. També en
l’Eucaristia, al celebrar el memorial del Senyor i repetir el gest que Ell va fer en la última cena amb
els seus deixebles, el Senyor es fa present. Però, com ens va recordar el papa sant Pau VI,
l’Eucaristia té una singularitat que la fa diferent dels altres sagraments: la presència del Senyor no
es redueix al moment de la celebració. Ell ve per quedar-se amb nosaltres i així acompanyar-nos en
el camí de la vida; per a estar prop de nosaltres i donar-nos la possibilitat de que ens acostem a Ell
cada dia; perquè puguem créixer en la seua amistat. L’Eucaristia és el sagrament de la presència
real del Senyor en el món. Es per això que celebrem aquesta solemnitat: per confessar la nostra fe
en eixa presència real del Senyor; per agrair-li aquest gest d’amor i d’amistat; per anunciar al món
que Ell no és algú llunyà; per recordar a tots que únicament Ell és digne d’adoració. Amb la
celebració d’aquesta solemnitat estem també confessant que aquest sagrament és el tresor més
valuós de l’Església, perquè en ell s’amaga, sota les especies del pa i del vi, tot el bé espiritual de
l’Església, que és Crist, la nostra pasqua, Pa viu i veritable que ens dona la Vida eterna.
Celebrem aquesta festivitat amb goig perquè ella ens porta al centre de la nostra fe, a allò sense el
qual, la fe s’afebleix i acaba morint. La poca valoració de l’Eucaristia és el signe més clar d’una fe
dèbil. Que avui s’enforteixi la nostra fe i l’alegria de sentir-nos deixebles i amics del Senyor.
2.- El sagrament de l’Església
La segona lectura ens porta a l’origen de l’Eucaristia, que no està en els deixebles, sinó en el
Senyor. No és un sagrament que l’Església ha inventat, sinó quelcom que ha rebut del mateix Crist
i ha conservat al llarg dels segles per fidelitat a Ell. En l’Eucaristia s’acompleix el principi de la
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Tradició de l’Església. Quan l’Església la celebra, no fa altra cosa que allò que el Senyor li va
manar; que els apòstols varen ensenyar i que Ella ha perpetuat.
De fet, el relat de la seua institució que Sant Pau ens transmet en la 1ª Carta als cristians de Corint
comença amb aquestes paraules: “Germans, aquesta tradició que jo he rebut i que us he transmès a
vosaltres, ve del Senyor” (1Co 11, 23). Una fórmula semblant empra Sant Pau en la mateixa carta
quan indica l’essencial del missatge que ell anuncia: “Us vaig transmetre el mateix ensenyament
que jo mateix havia rebut, és a dir, que Crist morí pels nostres pecats, que fou sepultat i que al
tercer dia ressuscità (1Co 15, 3-4)”.
Pau és conscient que ell no ha inventat la fe i tampoc l’Eucaristia. Tot ve del Senyor: d’Ell ho hem
rebut i per això ho transmetem tal com ho hem rebut. La regla de la fe i la celebració de l’Eucaristia
són els dos elements que sostenen l’Església, precisament perquè no són obra seua, sinó del
Senyor. Quan en l’Església donem més importància a les nostres opinions que a la regla de la fe;
quan valorem més el que nosaltres fem que allò que el Senyor fa en el nostre cor; poc a poc
l’Església va desfent-se. Les febleses que tenim no són més que una conseqüència de la poca
valoració de l’Eucaristia: per a molts batejats, qualsevol cosa és més important el diumenge que la
celebració eucarística. Quan es valora la vida sacramental, l’Església creix en santedat, en
testimoniatge de la fe, en caritat i en comunió. I és així per una raó: perquè posem al Senyor en el
centre de la nostra vida cristiana.
3.- Doneu-los de menjar vosaltres mateixos
En la paraula de Déu que acabem d’escoltar, hem vist dos gestos de Jesús que manifesten un cor
ple d’amor. En l’Evangeli, alimenta a una gentada que no té res per menjar; sent compassió d’ells i
mana als deixebles que els donen allò que necessiten. En la segona lectura hem vist com el Senyor
es dona Ell mateix com aliment als seus deixebles. Tot neix del mateix amor. Són dos gestos
inseparables. La multiplicació dels pans anuncia la institució de l’Eucaristia que els deixebles
hauran de perpetuar al llarg dels segles i que és l’aliment de vida eterna. L’Eucaristia ens empenta
a donar l’aliment als qui estan necessitats; a tota la humanitat. L’amor de Crist és per a tots i ningú
no està exclòs del seu cor; qui l’experimenta se sent mogut a estimar.
Per això, avui, dia del Corpus, celebrem la jornada de Càritas, una realitat eclesial per a que l’amor
de Crist arribe a tothom. Vull agrair el treball de les més de 700 persones compromeses en la seua
tasca en les 35 seus que hi ha al bisbat, que al llarg de l’any passat van acollir, atendre i
acompanyar més de 9000 persones. Gràcies a tots els qui amb la vostra generositat ho heu fet
possible. Tal vegada, per a molts això és el més important que fa l’Església i ho contraposen a la
celebració de l’Eucaristia, però nosaltres no ho podem separar. L’Eucaristia és la font de l’amor;
Ella ens arrossega a estimar els altres. Estic convençut que, quan més estiga l’Eucaristia en el
centre de la vida de l’Església, més fort serà l’amor amb el que estimem a tothom i, de forma
especial, a aquells que més ho necessiten.
4.- Una Església en camí
Al llarg del curs que ara estem acabant, molts cristians de la nostra diòcesi han participat en el
procés sinodal al qual hem estat convocats pel papa Francesc. El logo que haureu vist en els cartells
de moltes parròquies, presenta l’Església com un poble en camí. Però no caminem sols: si fos així,
no sabríem cap on hem d’anar. Caminem acompanyats pel Senyor. Ell és el Camí que ens mostra la
Veritat i ens condueix a la Vida. Això és el que expressarem quan acabarem la celebració:
mostrarem a tots que som un poble en camí, que anem contents i confiats perquè tenim la certesa
que Jesús ens acompanya. Avui no som nosaltres els qui l’acompanyarem: és Ell qui ens
acompanya i ens guia.
Sortim als carrers també per manifestar que Crist ha donat la vida per tots i que vol arribar amb el
seu amor i la seua benedicció a tots aquells que estan necessitats d’eixe amor. Ningú no està exclòs
del seu cor: Ell és aliment per al famolenc; aigua viva per l’assedegat; consol per al qui pateix;
llum per a qui es troba a les fosques; pau per a qui està torbat; amor per a qui no té a ningú que
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l’estime. Per això, avui volem dir a tots: no tingueu por, obriu el vostre cor, les vostres cases i les
vostres famílies al Senyor; no sigueu indiferents al seu amor. Ell és el Pa de Vida.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Un nou curs pastoral
(PARAULES DE VIDA – 4– setembre- 2022)
Amb l'inici del mes de setembre reprenem a poc a poc el ritme normal de la nostra vida.
Aquells que hem pogut gaudir d'uns dies de vacances hem tornat al nostre lloc de treball; d'aquí a
uns dies els xiquets i joves començaran el nou curs escolar; en les parròquies s'organitzarà la
catequesi i es programaran les diferents activitats pastorals. En la diòcesi hem planificat l'agenda
d'activitats que realitzarem al llarg del curs i que està disponible per a tots en les vostres parròquies.
Esperem que la situació de pandèmia que estem vivint ens permeta poder realitzar-les amb tota
normalitat. Us convido als qui esteu implicats en alguna activitat en les vostres parròquies
(catequesis, caritas, grups de formació, pastoral familiar, grups juvenils…) a participar en elles. Les
trobades entre els qui sentim com a pròpia la missió d'anunciar l'Evangeli ens ajuden a viure el
nostre compromís amb més il·lusió.
El curs passat va estar marcat per la fase diocesana del sínode universal convocat pel papa
Francesc. En la Vigília de la solemnitat de Pentecosta vam celebrar l'assemblea diocesana de
clausura amb una trobada en la qual es va exposar la síntesi de les aportacions dels grups que
havien reflexionat al llarg del curs passat; vam celebrar una solemne Vigília d'oració en la catedral
i compartirem una celebració festiva. Aquell esdeveniment que ens va infondre esperança a tots els
qui participarem en ell no hauria de ser un moment bonic que simplement queda en el record.
L'Esperit Sant és qui guia l'Església. El procés sinodal no és per a que nosaltres fem els nostres
propis projectes, sinó per a que ens posem a l'escolta de l'Esperit i ens deixem guiar per Ell. Al
començament del nou curs és bo que ens preguntem què ens diu en aquest moment de la vida de
l'Església.
El signe d'una Església conduïda per l'Esperit és la santedat. Els qui ens sentim cridats a
participar en la missió eclesial no podem oblidar que el primer compromís és respondre a la
vocació a la santedat a la qual estem cridats tots els batejats. Un compromís a l'Església que no
estiga acompanyat per aquesta inquietud no pot ser evangelitzador, perquè no respon a la veritat
d'una vida cristiana.
Vivim en uns moments en els quals moltes vegades sentim més el pes de les dificultats per a
l’evangelització que els fruits de l'esforç i del treball. Us convido a demanar a l'Esperit que faça de
nosaltres una Església esperançada. Les adversitats poden impedir-nos veure les realitats
d'autèntica vida cristiana que hi ha entre nosaltres. Els ulls de la fe ens porten a veure els fruits que
l'Evangeli produeix entre nosaltres. No ens deixem envair pel desànim.
L'Esperit Sant és el creador de la comunió a l'Església i el fonament de la seua unitat. Com
en qualsevol família, entre nosaltres pot haver-hi diferències. No obstant això, quan l'amor és
autèntic, aquestes no es converteixen en divisions i ens enriqueixen a tots. Que el curs que ara
comencem ens ajude a créixer en la comunió entre nosaltres.
+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
Escolta la veu de la creació
(PARAULES DE VIDA – 11– setembre- 2022)
El passat 1 de setembre, amb la Jornada Mundial d'Oració per la Cura de la Creació, va
començar el Temps de la Creació, que finalitzarà el dia 4 d'octubre, festa de sant Francesc d’Assís.
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Es tracta d'una iniciativa inspirada pel Patriarcat ecumènic de Constantinoble, a la qual s'ha sumat
l'Església catòlica i altres confessions cristianes. Durant aquest període els cristians renovem la
nostra fe en el Déu Creador i reafirmem el nostre compromís de defensar la casa comuna de tots els
homes orant i conscienciant-nos de la necessitat d'assumir un estil de vida més respectuós amb la
natura i, en conseqüència, més solidari amb tots els éssers humans, especialment amb aquells que,
per la seua situació de pobresa, més pateixen els efectes de la sobreexplotació abusiva dels recursos
naturals del planeta.
El lema d'enguany constitueix una invitació a escoltar la veu de la creació. Es tracta de
superar la mirada utilitarista que tenen de la natura, els qui únicament es preocupen pels seus
interessos econòmics, i així, acostar-nos a ella amb els ulls de la fe que permeten veure la presència
de Déu en la seua obra. Aquesta manera de contemplar les criatures, que naix de la consciència que
“per la Paraula tot ha vingut a l’existència, i res del que existeix no hi ha vingut sense ella” (Jn 1,
3), ens impulsa a estimar totes les criatures, conscients que hi ha una “preciosa comunió” amb els
altres éssers de l'univers (Encíclica Laudato si’, 220); i a enaltir Déu amb totes les seues criatures,
desitjosos “que tot el que respira lloï el Senyor” (Sal 150, 6). Quan Déu va acabar l'obra de la
creació, en contemplar el que havia fet, va veure que “tot” era “molt bo” (Gn 1, 31). Els cristians
hem de mirar la Creació des de la consciència que en ella es reflecteix la saviesa i la bondat de
Déu.
Però el Papa ens recorda en el seu missatge que aquest cant de lloança sovint va
acompanyat “per un cor de clams amargs”: els excessos consumistes són la causa d'abusos i
destrucció; les persones i els pobles més pobres són els que més pateixen l'impacte de les sequeres,
inundacions, onades de calor i altres fenòmens meteorològics cada vegada més intensos i freqüents.
A causa dels interessos econòmics d'empreses que actuen sense cap escrúpol ètic, els territoris que
molts pobles han cuidat i conservat al llarg dels segles estan sent envaïts i devastats. Hem de saber
sentir el crit de dolor de tots aquells que en el nostre món pateixen les conseqüències d'un ús abusiu
dels recursos naturals.
Per això aquest Temps de la Creació hauria de ser un temps de “conversió ecològica”, que
ens porte a un canvi d'estil de vida. La nova relació amb Déu, que és el fruit de tot camí de
conversió, ha de portar-nos també a una nova relació amb els altres i amb la creació: “Viure la
vocació de ser protectors de l'obra de Déu (va afirmar el Papa en l'encíclica Laudato si’) és part
essencial d'una existència virtuosa, no consisteix en una cosa opcional ni en un aspecte secundari
de l'experiència cristiana” (núm. 217). Aquest compromís, a més de ser personal, ha de ser també
comunitari: els cristians hem de donar suport a aquelles iniciatives dels governs i organismes
internacionals que, respectant els criteris ètics i morals d'una autèntica defensa de la dignitat
humana, promoguen un major respecte a la creació i un autèntic desenvolupament integral de tots
els pobles.
+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
La Mare de Déu de la Mercè
(PARAULES DE VIDA – 18– setembre- 2022)
Dissabte que ve celebrem la festa de la Mare de Déu de la Mercè, una advocació mariana
unida històricament a la fundació de l'ordre mercedària per al rescat dels captius. Segons la
tradició, la Mare de Déu va inspirar aquesta fundació a sant Pere Nolasc, a sant Ramón de
Penyafort i al rei Jaume I. Aquesta vinculació al carisma dels mercedaris ha portat a que aquesta
festa mariana se celebre d'una manera especial en els centres penitenciaris. La Mare de Déu és per
a les persones privades de llibertat un signe de consol i de vertadera esperança. Per això, us
convido que durant aquesta setmana tinguem presents en la nostra oració als presos i a les seues
famílies i éssers estimats. Que ells ocupen en el nostre cor el lloc que ocupen en el cor de la
Santíssima Verge.
En la nostra diòcesi no existeix cap centre penitenciari, però no oblidem que si que hi ha
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presos que són naturals dels nostres pobles i que, per tant, formen part de la nostra comunitat
eclesial. Per això, dos grups de voluntaris col·laboren amb els equips de pastoral dels centres
penitenciaris de Mas d’Enric a Tarragona i Albocàsser a Castelló. Acostar-se amb actitud cristiana
als qui estan privats de llibertat perquè compleixen una condemna exigeix, en primer lloc, evitar
qualsevol judici condemnatori. La societat, per mitja de les seues institucions judicials, pot jutjar
els fets d'una persona, però això no pot portar-nos a un judici global sobre ella. El nostre
coneixement dels altres és parcial i limitat. En el fons, només Déu coneix l'interior de cadascuna de
les seues criatures i no deixa mai d'estimar-les. Acompanyar als privats de llibertat significa ajudarlos a que no obliden que, encara que en molts moments puguen sentir-se rebutjats i arriben a pensar
que ningú els vol, això no és cert: Déu és sempre fidel en l'amor als seus fills.
L'amor cristià es regeix per una lògica pròpia. Mentre que les persones en les nostres
relacions tenim una tendència natural a estimar els qui ens poden correspondre; el cristià, seguint
l'exemple del seu Senyor, ha d'estimar els qui més necessitats estan de ser estimats. La mesura de la
caritat la determinen les necessitats de l'altre. Les persones privades de llibertat necessiten sovint
ser escoltades i acompanyades; sentir que algú les valora pel que són i no pel que hagen pogut fer. I
quan senten que algú els dedica part del seu temps i es preocupa per elles, manifesten un gran
sentiment de gratitud i són capaces d'expressar el millor que hi ha en el seu interior.
La llibertat és un bé essencial de la persona humana, i la seua privació només es justifica
quan no es troben altres camins per a garantir la convivència i el bé de la societat. En qualsevol cas,
no s'ha d'oblidar que la persona privada de llibertat pel motiu que siga no perd la dignitat pròpia de
l'ésser humà i, per això, s'han d'evitar els càstigs i penes innecessàries que únicament busquen
humiliar-la més. La privació de llibertat no justifica que els altres drets de la persona siguen
retallats. Estic convençut que la presència dels voluntaris en els centres penitenciaris és una gran
ajuda perquè els presos se senten més valorats en la seua dignitat humana.
+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
Jornada mundial del migrant i del refugiat
(PARAULES DE VIDA – 25– setembre- 2022)
Aquest diumenge celebrem la Jornada mundial del Migrant i del Refugiat. La presència de
persones d'altres països i cultures, que fins fa unes dècades era una cosa molt minoritària, s'ha
convertit en un fenomen que ha transformat la vida dels nostres pobles i ciutats i que ja hem
assumit amb normalitat. Quan coneixem a altres persones que, sent originàries d'altres països i
continents, s'han establert entre nosaltres, anem assimilant interiorment que la nostra societat és
cada vegada més plural i aprenem a conviure amb aquells que tenen una cultura diferent de la
nostra en alguns aspectes. La celebració d'aquesta jornada, tan volguda per al papa Francesc, ens ha
de portar a mirar amb ulls cristians a aquells que, per diferents motius, han hagut de sortir del seu
país per a buscar una vida millor o, simplement, per a poder viure, com les famílies ucraïneses que
han vingut des que va començar la guerra que està patint el seu país.
Els cristians no ens podem deixar portar per prejudicis negatius encara molt estesos.
La seua presència és enriquidora per a nosaltres en molts sentits. El Papa ens el recorda en el seu
missatge: “la història ens ensenya que l'aportació dels migrats i refugiats ha estat fonamental per al
creixement social i econòmic de les nostres societats. I ho continua sent també avui. El seu treball,
la seua capacitat de sacrifici, la seua joventut i el seu entusiasme enriqueixen les comunitats que els
acullen”. Per això no hem de caure en una actitud egoista cap a ells, sinó que hem de lluitar perquè
siguen tractats amb justícia, els seus drets siguen respectats, tinguen les prestacions socials que
nosaltres hem aconseguit, i els seus fills puguen gaudir de les mateixes oportunitats educatives que
tenen els nostres.
“La presència dels migrats (afirma el Papa en el seu missatge) representa un enorme repte,
però també una oportunitat de creixement cultural i espiritual per a tots”. La diversitat de cultures
no ha de viure's amb recel. Si la vivim positivament, podem descobrir la immensa riquesa de
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l'esperit humà, conèixer millor la bellesa de la diversitat del nostre món i, d'aquesta manera, sentirnos més germans de tots els homes. La presència de creients d'altres religions hauria de despertar el
desig de conèixer més i millor la nostra tradició espiritual, amb el desig que aquesta dimensió tan
important de l'ésser humà siga més valorada en aquesta societat i aquesta cultura tan secularitzades.
Molts dels qui venen a viure amb nosaltres han sigut batejats a l'Església catòlica i, per tant,
pertanyen a la mateixa família de la fe que nosaltres. Un creient mai hauria de sentir-se estrany en
cap comunitat cristiana. L'arribada de migrats i refugiats catòlics ofereix també nova energia a la
vida eclesial de les comunitats que els acullen. De fet, en les nostres parròquies ja ho estem
comprovant: migrats que assisteixen a l'eucaristia i demanen els sagraments d'iniciació cristiana per
als seus fills, i fins i tot alguns que s'estan comprometent en les seues parròquies com a catequistes
o voluntaris de Caritas.
Que aquestes reflexions ens ajuden a tindre una actitud positiva cap a ells i que la seua
presència ens faça pensar a tots que també la nostra vida és una peregrinació cap al Regne de Déu; i
que en aquest món hem d'anticipar-lo treballant per una societat més justa per a tots.
+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
Un nuevo curso pastoral
(PALABRAS DE VIDA –4– septiembre - 2022)
Con el inicio del mes de septiembre retomamos poco a poco el ritmo normal de nuestra
vida. Aquellos que hemos podido disfrutar de unos días de vacaciones hemos regresado a nuestro
lugar de trabajo; dentro de unos días los niños y jóvenes comenzarán el nuevo curso escolar; en las
parroquias se organizará la catequesis y se programarán las distintas actividades pastorales. En la
diócesis hemos planificado la agenda de actividades que realizaremos a lo largo del curso y que
está disponible para todos en vuestras parroquias. Esperemos que la situación de pandemia que
estamos viviendo nos permita poder realizarlas con toda normalidad. Os invito a quienes estáis
implicados en alguna actividad en vuestras parroquias (catequesis, caritas, grupos de formación,
pastoral familiar, grupos juveniles…) a participar en ellas. Los encuentros entre quienes sentimos
como propia la misión de anunciar el Evangelio nos ayudan a vivir nuestro compromiso con más
ilusión.
El curso pasado estuvo marcado por la fase diocesana del sínodo universal convocado por el
papa Francisco. En la Vigilia de la solemnidad de Pentecostés celebramos la asamblea diocesana de
clausura con un encuentro en el que se expuso la síntesis de las aportaciones de los grupos que
habían reflexionado a lo largo del curso pasado; celebramos una solemne Vigilia de oración en la
catedral y compartimos una celebración festiva. Aquel acontecimiento que nos infundió esperanza
a todos los que participamos en él no debería ser un momento bonito que simplemente queda en el
recuerdo. El Espíritu Santo es quien guía a la Iglesia. El proceso sinodal no es para que nosotros
hagamos nuestros propios proyectos, sino para que nos pongamos a la escucha del Espíritu y nos
dejemos guiar por Él. Al comienzo del nuevo curso es bueno que nos preguntemos a qué nos llama
en este momento de la vida de la Iglesia.
El signo de una Iglesia conducida por el Espíritu es la santidad. Quienes nos sentimos
llamados a participar en la misión eclesial no podemos olvidar que el primer compromiso es
responder a la vocación a la santidad a la que estamos llamados todos los bautizados. Un
compromiso en la Iglesia que no esté acompañado por esta inquietud no puede ser evangelizador,
porque no responde a la verdad de una vida cristiana.
Vivimos en unos momentos en los que muchas veces sentimos más el peso de las
dificultades para la evangelización que los frutos del esfuerzo y del trabajo. Os invito a pedir el
Espíritu que haga de nosotros una iglesia esperanzada. Las adversidades pueden impedirnos ver las
realidades de auténtica vida cristiana que hay entre nosotros. Los ojos de la fe nos llevan a ver los
frutos que el Evangelio produce entre nosotros. No nos dejemos invadir por el desánimo.
El Espíritu Santo es el creador de la comunión en la Iglesia y el fundamento de su unidad.
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Como en cualquier familia, entre nosotros puede haber diferencias. Sin embargo, cuando el amor es
auténtico, éstas no se convierten en divisiones y nos enriquecen a todos. Que el curso que ahora
comenzamos nos ayude a crecer en la comunión entre nosotros.
+ Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa
Escucha la voz de la creación
(PALABRAS DE VIDA –11– septiembre - 2022)
El pasado 1 de septiembre, con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la
Creación, comenzó el Tiempo de la Creación, que finalizará el día 4 de octubre, fiesta de san
Francisco de Asís. Se trata de una iniciativa inspirada por el Patriarcado ecuménico de
Constantinopla, a la que se ha sumado la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas. Durante
este periodo los cristianos renovamos nuestra fe en el Dios Creador y reafirmamos nuestro
compromiso de defender la casa común de todos los hombres orando y concienciándonos de la
necesidad de asumir un estilo de vida más respetuoso con la naturaleza y, en consecuencia, más
solidario con todos los seres humanos, especialmente con aquellos que, por su situación de
pobreza, más sufren los efectos de la sobreexplotación abusiva de los recursos naturales del
planeta.
El lema de este año constituye una invitación a escuchar la voz de la creación. Se trata de
superar la mirada utilitarista que tienen de la naturaleza, quienes únicamente se preocupan por sus
intereses económicos, y así acercarnos a ella con los ojos de la fe que permiten ver la presencia de
Dios en su obra. Esta manera de contemplar las criaturas, que nace de la conciencia de que “por
medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho” (Jn 1, 3), nos impulsa a
amar a todas las criaturas, conscientes de que hay una “preciosa comunión” con los demás seres del
universo (Encíclica Laudato si’, 220); y a loar a Dios con todas sus criaturas, deseosos de que
“todo ser que alienta alabe al Señor” (Sal 150, 6). Cuando Dios terminó la obra de la creación, al
contemplar lo que había hecho, vio que “todo” era “muy bueno” (Gn 1, 31). Los cristianos
debemos mirar la Creación desde la conciencia de que en ella se reflejan la sabiduría y la bondad
de Dios.
Pero el Papa nos recuerda en su mensaje que este canto de alabanza a menudo va
acompañado “por un coro de clamores amargos”: los excesos consumistas son la causa de abusos y
destrucción; las personas y los pueblos más pobres son los que más sufren el impacto de las
sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y
frecuentes. Debido a los intereses económicos de empresas que actúan sin ningún escrúpulo ético,
los territorios que muchos pueblos han cuidado y conservado a lo largo de los siglos están siendo
invadidos y devastados. Debemos saber escuchar el grito de dolor de todos aquellos que en nuestro
mundo sufren las consecuencias de un uso abusivo de los recursos naturales.
Por ello este Tiempo de la Creación debería ser un tiempo de “conversión ecológica”, que
nos lleve a un cambio de estilo de vida. La nueva relación con Dios, que es el fruto de todo camino
de conversión, debe llevarnos también a una nueva relación con los demás y con la creación: “Vivir
la vocación de ser protectores de la obra de Dios (afirmó el Papa en la encíclica Laudato si’) es
parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario
de la experiencia cristiana” (nº 217). Este compromiso, además de ser personal, ha de ser también
comunitario: los cristianos debemos apoyar aquellas iniciativas de los gobiernos y organismos
internacionales que, respetando los criterios éticos y morales de una auténtica defensa de la
dignidad humana, promuevan un mayor respeto a la creación y un auténtico desarrollo integral de
todos los pueblos.
+ Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa
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La Virgen de la Merced
(PALABRAS DE VIDA –18– septiembre - 2022)
El próximo sábado celebramos la fiesta de la Virgen de la Merced, una advocación mariana
unida históricamente a la fundación de la orden mercedaria para el rescate de los cautivos. Según la
tradición, la Virgen María inspiró esta fundación a san Pedro Nolasco, a san Ramón de Peñafort y
al rey Jaime I. Esta vinculación al carisma de los mercedarios ha llevado a que esta fiesta mariana
se celebre de una manera especial en los centros penitenciarios. La Virgen María es para las
personas que carecen de libertad un signo de consuelo y de verdadera esperanza. Por ello, os invito
a que durante esta semana tengamos presentes en nuestra oración a los presos y a sus familias y
seres queridos. Que ellos ocupen en nuestro corazón el lugar que ocupan en el corazón de la
Santísima Virgen.
En nuestra diócesis no existe ningún centro penitenciario, pero no olvidemos que sí que hay
presos que son naturales de nuestros pueblos y que, por tanto, forman parte de nuestra comunidad
eclesial. Por ello, dos grupos de voluntarios colaboran con los equipos de pastoral de los centros
penitenciarios de Mas d’Enric en Tarragona y Albocàsser en Castelló. Acercarse con actitud
cristiana a quienes están privados de libertad porque cumplen una condena exige, en primer lugar,
evitar cualquier juicio condenatorio. La sociedad, per medio de sus instituciones judiciales, puede
juzgar los hechos de una persona, pero ello no puede llevarnos a un juicio global sobre ella.
Nuestro conocimiento de los demás es parcial y limitado. En el fondo, solo Dios conoce el interior
de cada una de sus criaturas y no deja nunca de amarlas. Acompañar a los privados de libertad
significa ayudarles a que no olviden que, aunque en muchos momentos puedan sentirse rechazados
y lleguen a pensar que nadie los quiere, esto no es cierto: Dios es siempre fiel en el amor a sus
hijos.
El amor cristiano se rige por una lógica propia. Mientras que las personas en nuestras
relaciones tenemos una tendencia natural a amar a quienes nos pueden corresponder; el cristiano,
siguiendo el ejemplo de su Señor, tiene que amar a quienes más necesitados están de ser amados.
La medida de la caridad la determina las necesidades del otro. Las personas privadas de libertad
necesitan a menudo ser escuchadas y acompañadas; sentir que alguien las valora por lo que son y
no por lo que hayan podido hacer. Y cuando sienten que alguien les dedica parte de su tiempo y se
preocupa por ellas, manifiestan un gran sentimiento de gratitud y son capaces de expresar lo mejor
que hay en su interior.
La libertad es un bien esencial de la persona humana, y su privación solo se justifica cuando
no se encuentran otros caminos para garantizar la convivencia y el bien de la sociedad. En
cualquier caso, no se tiene que olvidar que la persona privada de libertad por el motivo que sea no
pierde la dignidad propia del ser humano y, por eso, se tienen que evitar los castigos y penas
innecesarias que únicamente buscan humillarla más. La privación de libertad no justifica que los
otros derechos de la persona sean recortados. Estoy convencido que la presencia de los voluntarios
en los centros penitenciarios es una gran ayuda para que los presos se sientan más valorados en su
dignidad humana.
+ Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa
Jornada mundial del migrante y del refugiado
(PALABRAS DE VIDA –25– septiembre - 2022)
Este domingo celebramos la Jornada mundial del Migrante y del Refugiado. La presencia
de personas de otros países y culturas, que hasta hace unas décadas era algo muy minoritario, se ha
convertido en un fenómeno que ha transformado la vida de nuestros pueblos y ciudades y que ya
hemos asumido con normalidad. Cuando conocemos a otras personas que, siendo originarias de
otros países y continentes, se han establecido entre nosotros, vamos asimilando interiormente que
nuestra sociedad es cada vez más plural y aprendemos a convivir con aquellos que tienen una
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cultura distinta de la nuestra en algunos aspectos. La celebración de esta jornada, tan querida para
el papa Francisco, nos debe llevar a mirar con ojos cristianos a aquellos que, por distintos motivos,
han tenido que salir de su país para buscar una vida mejor o, simplemente, para poder vivir, como
las familias ucranianas que han venido desde que comenzó la guerra que está sufriendo su país.
Los cristianos no nos podemos dejar llevar por prejuicios negativos todavía muy
extendidos. Su presencia es enriquecedora para nosotros en muchos sentidos. El Papa nos lo
recuerda en su mensaje: “la historia nos enseña que la aportación de los migrantes y refugiados ha
sido fundamental para el crecimiento social y económico 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”. Por ello no debemos caer en una actitud egoísta hacia ellos, sino que
hemos de luchar para que sean tratados con justicia, sus derechos sean respetados, tengan las
prestaciones sociales que nosotros hemos alcanzado, y sus hijos puedan gozar de las mismas
oportunidades educativas que tienen los nuestros.
“La presencia de los migrantes (afirma el Papa en su mensaje) representa un enorme reto,
pero también una oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para todos”. La diversidad de
culturas no debe vivirse con recelo. Si la vivimos positivamente, podemos descubrir la inmensa
riqueza del espíritu humano, conocer mejor la belleza de la diversidad de nuestro mundo y, de este
modo, sentirnos más hermanos de todos los hombres. La presencia de creyentes de otras religiones
debería despertar el deseo de conocer más y mejor nuestra tradición espiritual, con el deseo de que
esta dimensión tan importante del ser humano sea más valorada en esta sociedad y esta cultura tan
secularizadas.
Muchos de los que vienen a vivir con nosotros han sido bautizados en la Iglesia católica y,
por tanto, pertenecen a la misma familia de la fe que nosotros. Un creyente nunca debería sentirse
extraño en ninguna comunidad cristiana. La llegada de migrantes y refugiados católicos ofrece
también nueva energía a la vida eclesial de las comunidades que los acogen. De hecho, en nuestras
parroquias ya lo estamos comprobando: migrantes que asisten a la eucaristía y piden los
sacramentos de iniciación cristiana para sus hijos, e incluso algunos que se están comprometiendo
en sus parroquias como catequistas o voluntarios de caritas.
Que estas reflexiones nos ayuden a tener una actitud positiva hacia ellos y que su presencia
nos haga pensar a todos que también nuestra vida es una peregrinación hacia el Reino de Dios; y
que en este mundo hemos de anticiparlo trabajando por una sociedad más justa para todos
+ Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Activitats
de l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vidal,
bisbe de Tortosa
Setembre 2022
1-2.2.4.-

Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
Tortosa, Col·legi diocesà Sagrada Família: presideix l’Eucaristia d’inici del curs escolar.
Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia en la solemnitat de la Mare de Déu
de la Cinta.
Tortosa, Nucli antic: acompanya la relíquia de la Santa Cinta pels carrers de Tortosa en
solemne processó.
5.-9.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
6.Càlig, Ermita de Ntra. Sra. del Socors: presideix l’Eucaristia i la processó en honor de la Mare
de Déu.
8.Visita a un sacerdot hospitalitzat.
10.- Sorita, Santuari de la Mare de Déu de la Balma: presideix l’Eucaristia en la festivitat de la
452

Mare de Déu.
Tortosa, Catedral de Santa Maria: en el marc del Gran Concert de la Cinta, organitzat per la
Reial Arxiconfraria.
11.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix la Missa de l’Octava de la festivitat de la Mare
de Déu de la Cinta.
Predica l’últim dia de la Novena en honor de Ntra. Sra. de la Cinta.
12-17.-Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
13.- Visita a un sacerdot malalt.
14.- Tortosa, Seminari diocesà: participa en la reunió dels Delegats i Arxiprestes de la diòcesi.
17.- Gandesa, parròquia arxiprestal de l’Assumpció de Maria: presideix l’Eucaristia i administra
el sagrament de la confirmació a un grup de joves.
18.- Vinallop-Tortosa, parròquia de la Divina Pastora: presideix l’Eucaristia dominical.
Visita a un sacerdot malalt.
19-23.-Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
19.- Tortosa, Palau Episcopal: es reuneix amb els membres del Patronat de la Casa d’Acollida.
20.- Tortosa, parròquia de la Mare de Déu dels Dolors: presideix l’Eucaristia celebrada amb motiu
del Dia Mundial de l’Alzheimer.
23.- Albocàsser, Centre Penitenciari: presideix l’Eucaristia de la festivitat de la Mare de Déu de
la Mercè, acompanyat pels membres de la Delegació de Pastoral Penitenciària i pels interns.
Traiguera, parròquia de l’Assumpció de Maria: presideix l’Eucaristia i administra el
sagrament de la confirmació a un grup de joves.
24.- Tortosa, Seminari diocesà: participa en la Jornada de Formació de Catequistes de la diòcesi.
Vilalba dels Arcs, parròquia de Sant Llorenç: presideix l’Eucaristia i administra el sagrament
de la confirmació a un grup de joves.
25.- Benicarló, parròquia de Sant Bartomeu: presideix l’Eucaristia i administra el sagrament de la
confirmació a un grup de joves.
26.- Tortosa, Seminari diocesà: participa en les Jornades de Formació permanent del clergat.
Tortosa, Casa d’Acollida: inaugura i beneeix el nou menjador de Càritas Interparroquial de
Tortosa.
27-28.-Madrid, Seu de la Conferència Episcopal Espanyola: participa en la 260ena reunió de la
Comissió Permanent.
29-30.-Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
29.- Tortosa, Residència diocesana Sant Miquel arcàngel: presideix l’Eucaristia de la festivitat
dels Sants Arcàngels i acompanya als residents i personal de la residència en el dinar de
germanor.
30.- Roquetes, parròquia de Sant Antoni de Pàdua: presideix l’Eucaristia i administra el sagrament
de la confirmació a un grup de joves.

Bisbat
===========================
Secretaria General
El Sr. Bisbe ha signat els nomenaments i cessaments següents:
A) Nomenaments:
⎯ Rev. GERARD REVERTÉ ESCRIHUELA: Nomenat Vicari de la parròquia L’Assumpció de

Maria, de Cervera del Maestre; el dia 21 de setembre de 2022.
⎯ Sra. ALBA VILAPLANA MARTÍN: Nomenada Vicecancellera i Vicesecretària General del
Bisbat de Tortosa; el dia 30 de setembre de 2022.
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Tortosa, 30 de setembre de 2022
Alba Vilaplana Martín
Vicecancellera i Vicesecretària General

Bisbat
===========================
Crònica diocesana
Celebració de la Diada de la gent gran
Com tots els anys, dintre el marc de les festes en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu
de la Cinta, entre els actes programats per l’Ajuntament de Tortosa, està la “Diada de la Gent Gran”.
El divendres, 2 de setembre, Mn. Joan Bajo Llauradó celebrà una Eucaristia al Patronat Escolar Obrer
de la Sagrada Família. Van participar-hi ancians de les residències de Tortosa: Sant Miquel Arcàngel,
L’Onada i les Llars de la Santa Creu de Jesús-Tortosa. També del Programa “Sempre Acompanyats”,
del Casal dels Reguers, de Bitem, de l’Esplai de Tortosa i membres del moviment Vida Creixent i
un bon nombre d’altres persones grans. En total 155 assistents. Hi eren presents l’alcaldessa de la
ciutat, el regidor de festes, la regidora d’Acció Social i la treballadora Social de l’Ajuntament. En
primer lloc, la Sra. Alcaldessa ens adreçà unes paraules de benvinguda.
Mn. Bajo inicià l’homilia on agraí el paper de la gent gran, sinònim de gratitud, acció de
gràcies i sacrifici, que els apropa a l’acceptació de les limitacions i de la feblesa que s’experimenta
a mesura que l’edat avança. Els recordà que s’ha de viure amb l’esperança de què l’ajuda del Senyor
mai faltarà i persones vindran que us reemplaçaran amb el treball, sacrifici i lliurament als altres. En
les pregàries pròpies del dia, també es demanà al Senyor que ajude els ancians en els seus sofriments
i que done salut i fortalesa als malalts.
Finalment, es va fer un reconeixement, lliurant l’Alcaldessa i la regidora d’Acció Social, una
placa commemorativa, a l’home de més edat de tots els assistents, 100 anys, el Sr. Joan Duran de
Bitem i a la Sra. Providència Ariño de Tortosa, de 99 anys.
Novena en honor a la Mare de Déu de la Cinta
Tortosa celebra el primer diumenge de setembre la festa en honor a la nostra patrona la Mare
de Déu de la Cinta. Com tots els anys, la Reial Arxiconfraria de Ntra. Sra. de la Cinta, dedica actes
religiosos a l’excelsa Patrona. Aquest dia per als tortosins i tortosines és festa gran. Al matí la Missa
Estacional i a la tarda la solemne Processó, fent el recorregut per alguns carrers de la nostra ciutat.
Un dels actes de molta tradició és la Novena en honor a la Mare de Déu.
Primer dia, dissabte 3. Com cada dia es celebrà l’Eucaristia a la Capella de la Cinta. Tot seguit
el Rosari i a continuació la Novena, que com tots els dies va fer-la el Prior de la Reial Arxiconfraria
de la Mare de Déu de la Cinta.
Segon dia, diumenge 4. FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA CINTA. Es celebrà la Missa
i tot seguit la processó.
Tercer dia, dilluns 5. La prèdica fou a càrrec del Mn. Miquel Gasulla Martí, que a la prèdica
ens digué que la finalitat de tots els actes que fem en honor a la Mare de Déu, en el fons es tracta
d’estimar-la cada dia més. “Quan més estimem, més coneixem i quan més coneixem, més estimem”.
En acabar es venerà la Santa Relíquia.
Quart dia, dimarts 6. Va predicar el M.I. Ramon Font Peig,, ens digué Mn. Ramon que a la
prèdica ens digué que abans que res ens teníem que sentir hereus d’una tradició i agraïts de Maria
que enforteix la nostra fe confiant en les promeses del Senyor.
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Cinquè dia, dimecres 7. Aquest dia la predicació fou a càrrec del M.I. Josep Alanyà Roig que
ens parlà de la circumcisió i de la purificació de Maria. Està clar que nosaltres venerem la Mare de
Déu de la Cinta, però per damunt de la devoció, hem d’aprofundir en l’amor a Maria. Serà així com
ens enfortirem i creixerem en el coneixement del bé que enriqueixen el cor.
Sisè dia, dijous 8. Aquest dia la prèdica va anar a càrrec de Mn. Gerard Reverté Escrihuela,
que va establir un paral·lelisme entre l’Evangeli i la joventut. El jove necessita joia en el dia a dia i
ha d’estar sempre en camí acompanyat de Maria. També els joves necessiten una Església jove que
lluita per un món millor. Maria ajuda els seus fills, il·lumina la joventut i ajuda el poble peregrí. La
nostra Església ha de ser esperançada i com Maria hem d’il·luminar amb el nostre testimoni el nostre
món.
Setè dia, divendres 9. Va predicar l’Il·lm. José Luís Arín Roig, ens parlà de les bodes de
Canà i de la intercessió de Maria. La intenció de la Mare provoca un ritme d’abundància. La vida
cristiana ha d’estar amarada de l’amor a Déu, qui el va tenir vers nosaltres fins donar la vida. Que
l’amor a la Mare de Déu no sigue de mínims, sinó que ha de créixer amb la força de la Paraula de
Déu. Que així sigue.
Vuitè dia, dissabte 10. Aquest dia es celebrà igual que els altres de la Novena, la Missa a la
Capella de la Mare de Déu de la Cinta. En acabar l’himne a la nostra Patrona, el Rosari i les pregàries
pròpies del dia, però no va haver-hi predicació, amb motiu del Gran Concert de la Cinta a càrrec de
la Banda Sinfónica Ciudad de Guadix y el Coro de Ópera de Granada. Van interpretar el “Requiem
de Mozart” a l’Altar Major de la Catedral, amb una nombrosa assistència
Novè dia, diumenge 11. El darrer dia de la Novena la predicació fou a càrrec de l’Excm. i
Rvdm. Mons. Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa. Ens parlà sobre el moment de la Crucifixió,
sobre com Tots passem moments de dificultats i sofriments en la vida i Maria també. Ella és model
de l’Església. Ha passat el moment de la Passió oferint la seua persona i la seua fe; ha viscut
l’Evangeli amb tota perfecció. Maria és una cristiana perfecta i el model perfecte. Preguntem-nos
què vol de mi la meua Mare, i obrim-li el cor per sentir la seua protecció.
En acabar la Novena ens vam traslladar en processó a la Capella de la Cinta per deixar la Relíquia i
durant el recorregut vam cantar l’himne de la Mare de Déu.. Abans d’acomiadar-nos vam venerar la
Relíquia.
Eucaristia amb motiu de la celebració del Dia mundial de l’Alzheimer
Com tots els anys, el Dia Mundial de l’Alzheimer se celebra una Missa a la parròquia dels
Dolors de Tortosa en record dels socis i amics que durant aquest any han estat han estat cridats a la
Casa del Pare. Al mes d’agost també ens va deixar l’estimada Anna Algueró Caballé, presidenta i
fundadora d’AFATE. El 20 de setembre, ens vam aplegar socis de l’Associació Familiars
d’Alzheimer, cuidadors de malalts i amics per participar de la celebració de l’Eucaristia presidida
pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i concelebrada pel rector de la parròquia Rev. José Luís
Arín Roig i pel Rev. Pepe Insa Pallarés. Van assistir a la celebració la Sra. Meritxell Roigé Pedrola,
alcaldessa de la ciutat, acompanyada d’alguns regidors i membres d’AFATE.
El Sr. Josep Gasulla Algueró, fill de la presidenta i president en funcions d’AFATE va fer la
monició d’entrada. Ens hem reunit per celebrar aquesta Eucaristia en commemoració del Dia mundial
de l’Alzheimer. Des de la fe volem pregar per tots els malalts i les seues famílies i pels difunts
d’AFATE, especialment avui per Anna Algueró Caballé, AFATE li vol retre homenatge i la millor
manera és amb la celebració d’aquesta Missa que és acció de gràcies. Gràcies perquè vam tenir la
sort de tastar el seu entusiasme i predisposició per treballar per les persones més vulnerables de la
nostra societat.
El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant els qui participàvem de l’Eucaristia i ens digué que la
Paraula de Déu que acabàvem de proclamar ens diu: “La mare de Jesús i els seus familiars arribaren
on ell era, però hi havia tanta gent que no se li podien acostar” Les famílies lligades pels vincles de
sang tenim tendència a fer vincles tancats, i amb els altres de vegades ens relacionem amb els que
som com jo, els que pensen igual... però Jesús no actua així. La humanitat formem una sola família
i això crea uns vincles d’amor, de germanor i de caritat. Avui en esta Eucaristia recordem els qui han
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patit la malaltia de l’Alzheimer i els qui encara la pateixen i desperta en nosaltres uns sentiments de
germanor que ens uneix tant en els moments de dificultat com en els d’alegria.
Jornada de catequistes de la diòcesi de Tortosa
El dia 24 de setembre, es va celebrar al Seminari diocesà, la primera trobada de curs de setantasis catequistes de la nostra diòcesi, amb el lema: CATEQUISTA UNA MISSIÓ EN EQUIP. Fou
presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal. Presentà la Jornada el Delegat de Catequesi,
Mn. Eduard Falcó Masdeu. A continuació la salutació del Sr. Bisbe: Comencem un nou curs i com
sempre ho fem amb aquesta trobada per a créixer en la vocació d’anunciar Jesucrist i transmetre la fe,
un gran tresor que portem en el nostre cor. Ser catequista és una crida del Senyor i hem d’intentar
transmetre la pròpia experiència als xiquets/es de la catequesi.
Mn. Eduard ens explicà el lema a partir de les paraules: catequista, missió i equip; Mn.
Gerard Reverté Escrihuela, Delegat de la Pastoral de Joventut, ens explicà i posà en pràctica, amb la
col·laboració d’alguns catequistes, quatre dinàmiques per fer la catequesi més pedagògica i amena; la
germana Victòria, religiosa de Ntra. Sra. de la Consolació ens explicà el Festival Vocacional Samuel.
També es parlà de la “JMJ Lisboa 2023” que es celebrarà l’última setmana de juliol i la
primera d’agost. La celebració a nivell diocesà la fem el Diumenge de Rams, per a preparar-los per a
la Jornada Interdiocesana de la Joventut. En relació a la web “El Pou de Sicar”. És la pàgina de la
Delegació dels Joves del bisbat de Tortosa. Ajuda els joves a trobar-se amb un mateix, amb els altres
i amb Déu.
Després d’un descans va tenir lloc la Celebració d’enviament. Aquesta celebració de
l’enviament significa que l’Església és l’instrument de què se serveix per evangelitzar. Ens envia per
a ser autèntics evangelitzadors. Que el Senyor ens acompanyi en aquest curs que anem a començar.

Recull de notícies,
publicades al setmanari “Vida diocesana”
Setembre 2022

Festa del Corpus a la Cava
Després de dos anys sense poder realitzar el Corpus Christi amb normalitat, aquest any, si
que ha estat possible poder celebrar aquesta solemnitat amb l’elaboració de les catifes que els pares
i mares de la catequesis i els feligresos de la Parròquia realitzen pel Senyor.
El diumenge 19, a les cinc de la matinada vam començar el treball fins acabar a meitat matí. A la
tarda, l’Eucaristia solemne i la processó amb el Santíssim ens van centrar tot el treball del dia i el
motiu d’haver estat enfeinats i convivint. Va ser una celebració d’agraïment al Senyor pel gran do
de l’Eucaristia. El pallús i la sal foren la base de les catifes preparades per el pas del Santíssim, a qui
demanàvem que ens ajudi a valorar i a desitjar aquest gran do! Mn. Joan Guerola
Tridu en honor del Sagrat Cor de Jesús
Com cada any l'Apostolat de l'Oració organitzà el Tridu en honor del Sagrat Cor de Jesús. Va
tenir lloc a la parròquia de Sant Blai els dies 22, 23, i 24 de juny. A les 18 hores Adoració al Santíssim.
A continuació el res del Rosari. Després de la benedicció amb el Santíssim, l'Eucaristia. Presidí el
Tridu mossèn Josep Ma Membrado. Els cants a càrrec del Sr. Toni Perulles.
Primer dia: L'Adoració al Santíssim va versar sobre l'Amor de Déu. Estones de silenci, breus cants,
i comentaris de paraules d'Evangeli. L’Eucaristia va ser presidida per Mn. Membrado i a l’homilia
ens va fer tres reflexions sobre l’Eucaristia i la Solemnitat del Corpus Christi.
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Segon dia: L'adoració al Santíssim, avui com cada dijous, va anar dirigida sobretot a demanar al
Senyor vocacions sacerdotals, així com la santedat dels sacerdots. Silenci, cants i petits comentaris
de l'evangeli sobre la crida, l'Eucaristia i el servei. A la missa es recordà especialment la figura de
St. Joan Baptista, el més gran dels nascuts d’una dona, la festivitat del qual es celebrava aquell dia.
3er dia: Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús
Com cada dia començà amb l'Adoració Eucarística. Després del rosari i la benedicció amb el
Santíssim, començà l’Eucaristia. A l’homilia, Mn. Membrado ens recordà que tota la grandesa de
Déu l’hem trobada en Jesucrist: home con nosaltres que ha viscut un amor i entrega total. No s’ha
manifestat en la saviesa humana i en el poder, sinó en la debilitat d’un condemnat a mort, mostrantnos la proximitat de Déu als més febles i desitjant que l’Eucaristia d’avui ens apropés de veritat a
Jesús, font de tot l’amor que ens convida a estimar-lo i a estimar els germans. Maria Eva Morelló
Culubret / Presidenta de l’Apostolat de l’Oració
La Diòcesi de Tortosa peregrinà al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes
Del 27 al 30 de juny, la nostra diòcesi realitzà la 39a peregrinació al Santuari de la Mare de
Déu de Lourdes. Els pelegrins esperàvem amb il·lusió aquest pelegrinatge que fem tots els anys,
però, a conseqüència de la pandèmia, des de l’any 2019 no havíem pogut realitzar-lo. El lema
d’aquest any: “Vagi a dir al sacerdot” Com sempre, ens va presidir el Sr. Bisbe, Mons. Enrique
Benavent Vidal i ens van acompanyar el president de l’Hospitalitat, sr. Francisco José Gisbert, el
consiliari, Mn. Jordi Centelles, Mn. Pascual Centelles, Mn. Anastasi Soriano, Mn. José Antonio
Omedes i Mn. Josep Maria Folch, diaca permanent. Érem uns 150 peregrins dels diferents
arxiprestats de la diòcesi, dels quals 16 eren malalts, o necessitaven ajuda i el seu lloc d’estada va
ser l’Accueil Notre Dame. Uns 40 peregrins dedicats plenament al servei i entre ells el grup de 17
joves.
DILLUNS, 27 DE JUNY.
El primer dia de peregrinació va consistir principalment en fer ruta cap a Lourdes. Un cop instal·lats
a l’Accueil Notre Dame i després del sopar es va dur a terme la Trobada Hospitalària on ens van
adreçar unes paraules de benvinguda, el President de l’Hospitalitat; el Consiliari; i el Sr. Bisbe que
beneí i imposà les medalles de l’Hospitalitat a les persones que porten tres anys de servei seguits.
DIMARTS, 28 DE JUNY.
El dia començà amb la celebració de l’Eucaristia a la Gruta, presidida pel Sr. Bisbe i concelebrada
pels sacerdots que ens acompanyaven en la peregrinació, acompanyats del diaca permanent. A
continuació tots els pelegrins, excepte els malalts, van fer el Via Creu pel camí del Calvari.
Mentrestant, els malalts vam anar a les piscines on vam celebrar el “Ritus de l’aigua”. Havent dinat
i descansat una estona, va tenir lloc el pas dels malalts per la Gruta. Allí el Sr. Bisbe lliurà un rosari
a cadascú.
A la tarda, es va celebrar l’Acte Penitencial. El Sr. Bisbe i els sacerdots es van distribuir per a
confessar. I, finalment, ja de nit, la Processó Mariana per l’Esplanada.
DIMECRES, 29 DE JUNY.
A primera hora, ens vam aplegar a la basílica Sant Pius X per celebrar la Missa Internacional. En
primer lloc fou la presentació de les diòcesis participants de la celebració. Presidí la celebració el
bisbe de Segorb-Castelló, Mons. Casimiro López Llorente. Van concelebrar més de cent sacerdots.
Via Creu dels malalts a la Pradera. A la tarda, els malalts van celebrar el Via Creu a la Pradera. Mn.
Jordi Centelles proclamà cada estació del Via Creu. El comentari fou a càrrec dels joves, acompanyat
d’un cant. Tot seguit, es celebrà la Processó Eucarística.
A la nit, ens vam retrobar en la capella de Sant Cosme i Damià, per celebrar una Hora Santa, presidida
pel M.I. Pascual Centelles, Prefecte de Litúrgia, i acompanyat de Mn. Josep Ma Folch.
DIJOUS, 30 DE JUNY.
Vam celebrar a les 9’30 h. la Missa d’acomiadament a la capella de Sant Josep. Va presidir-la Mn.
Jordi Centelles i concelebrada pels altres sacerdots diocesans. Un cop acabada la celebració
entonarem “És l’hora dels adéus”. Donem gràcies a Déu pels bons dies que hem passat al costat de
la nostra Mare, Maria i del seu Fill, Jesús. Gràcies a tots els qui heu contribuït en preparar la nostra
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Peregrinació Diocesana encapçalada pel nostre bisbe Enrique. Gràcies a tots. Fins el proper any, si a
Déu plau. Maria Joana Querol Beltrán
Confirmaciones a Corbera d’Ebre
Diumenge 26 de juny 5 joves de la nostra parròquia de Corbera d'Ebre van rebre el sagrament
de la confirmació de mans del nostre bisbe D. Enrique. Un dia d'alegria per la nostra parròquia
després d'aquest temps de pandèmia que ens va impedir celebrar-ho abans. Moltes gràcies i paraules
de coratge van sentir-se dins una celebració molt familiar i alegre. Mn David Arasa
Peregrinació de l’Arxiprestat Ribera d’Ebre – Priorat a Montserrat
El passat dia 26 de juny de 2022, un bon grup de fidels de l’arxiprestat Ribera d’Ebre –
Priorat peregrinàvem al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat. Vam participar de la Missa
Conventual, on 6 nens de Primera Comunió portaren les ofrenes al moment de l’Ofertori, després de
cantar el Virolai fórem rebuts pel Pare Abat, acte seguit ens dirigirem al Cambril on foren presentats
a la Mare de Déu els nens de la 1ª Comunió i tots ens ajuntarem en aquell Acte, al finalitzar aquest
moment de Pregària passàrem a venerar la Imatge de la Verge Maria. Ens férem una fotografia de
conjunt de grup per tindre un bon record d’aquest dia. Esperem que l’any vinent puguem tornar a la
Casa de la Nostra Mare. Mn. Ruben Garcia Molina
El Sagrament de la confirmació a ka parròquia de Masdenverge
El passat dissabte dia 2 de juliol, els nois i noies de la parròquia Mare de Déu del Roser de
Masdenverge, van rebre el sagrament de la Confirmació.
Han estat uns cursos de preparació molt difícils degut a la situació pandèmica actual, però amb
l’ajuda de Déu i les ganes de treballar del grup de joves, hem pogut portar-ho endavant. La
combinació de les classes online amb les trobades a l’església, ens han permès poder assolir els
objectius de la preparació per la confirmació.
En les últimes sessions, entre tots els joves es va preparar tota la celebració (cançons, missatge de
benvinguda, pregàries, ofrenes) Donem també les gràcies al Sr. Bisbe i al nostre mossèn Milton Iván.
Vam gaudir d’una gran festa per a la nostra parròquia. Rosa Anna Torta Boix
Festes majors a les Cases del Riu
El cap de setmana de l’1 al 3 de juliol, a la pedania rossellana de les Cases del Riu, es van
celebrar les Festes Majors en honor al patró Sant Roc. Després de dos anys sense, les vam poder
viure amb normalitat i amb molta il·lusió pel retrobament amb familiars i amics. Aquesta vegada
vam poder gaudir de la presència del nostre bisbe l’Excm. i Rvdm. Enric Benavent Vidal que va
oficiar la missa del diumenge i, fent referència al nostre patró i al temps de pandèmia que hem viscut,
ens va adreçar paraules de coratge i de solidaritat. Associació de Veïns de les Cases del Riu.
Colònies ACG sector xiquets
Del 28 de juny al 2 de juliol, un grup de nens i nenes de la catequesi de post-comunió de les
parròquies de: Sant Pere Apòstol i Santa María del Mar de Benicarló i Sant Josep Obrer i Santíssima
Trinitat de La Ràpita, han passat uns dies plens d’activitats a l’Acolliment de les Teresianes de Jesús,
acompanyats dels seus respectius monitors i mossens.
Aquestes colònies posen punt i seguit al curs de catequesi, a través del qual, cada setmana ens anem
trobant per seguir fent camí junts i ser cada dia més amics de Jesús.
Durant aquests 5 dies i 4 nits, els xiquets i xiquetes s’han convertit en cavallers aventurers per formar
part d’aquest campament temàtic, en el qual, han gaudit de múltiples gimcanes, jocs, tallers,
excursions, pregàries, moments de piscina i fins i tot un dia a l’Aquarama de Benicàssim.
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En començar el proper curs ens tornem a trobar, ja que, un cristià necessita el caliu de la comunitat
per seguir sent cada dia més amics de Jesús. Bon estiu. Miquel Pons Alfafar / La Ràpita
Convivències Seminari 2022
Els passats dies 23, 24 i 25 de juny es va dur a terme una trobada diocesana de les parròquies
de la Ràpita i Benicarló on participaven xiquets que recentment havien fet la seva primera comunió.
Van arribar el dia 23 al seminari de Tortosa on es van trobar que estava decorat amb una temàtica
medieval situada al “Regne de la Felicitat” on tothom era molt feliç excepte el rei i havien de realitzar
una sèrie d’activitats per aconseguir que el rei arribés a ser feliç. Organitzats en grups van anar
realitzant un seguit de proves que els donaven premis i puntuació. Van ser dies de molta diversió,
sense oblidar la pregària i l’organització d’una part de l’Eucaristia, que va ser celebrada per Mn.
Gerard.
Unes trobades molt intenses i amb molts riures que van deixar a tots amb moltes ganes de repetir.
Manel Balada Gasparin / La Ràpita
La Delegació de Missions celebra la darrera reunió del curs
El diumenge, 3 de juliol, la Delegació de Missions es reuní a la parròquia de Sant Lluc
d’Ulldecona per celebrar la darrera reunió del curs. Aquesta vegada vam poder celebrar-la de manera
presencial, després de dos anys que a causa de la pandèmia només vam poder reunir-nos
telemàticament. El lloc de trobada fou a la plaça de l’església, a les 11’45 h. per compartir l’Eucaristia
de les 12 h. amb la comunitat parroquial que omplia el temple. La part musical va ser a càrrec del
cor de la parròquia
Celebrà l’Eucaristia el Rector, mossèn Blas Ruiz. després de la missa dominical, els membres de la
Delegació vam tenir una bona estona per conversar i tot seguit vam compartir un dinar de germanor.
A les 16 h. va tenir lloc la reunió al saló parrroquial. El delegat, Mn. Antoni Borràs, inicià la reunió
donant gràcies a Déu pel nostre retrobament i vam resar el Parenostre. Es parlà del Sínode; de “l’Obra
de Cooperació Apostòlica Seglar Hispanoamericana-Cristianos con el Sur” (OCASHA-CCS); de la
carta enviada per Mons. Francisco Pérez, arquebisbe de Pamplona, president de la Comissió
Episcopal per a les Missions; també vam comentar el “Servei Conjunt d’Animació Missionera”
(SCAM).
La Delegació de Tortosa ha col·laborat econòmicament amb 2.500 euros en el projecte “Aventura”,
en la República Dominicana. També amb 3.000 euros en el projecte d’un menjador que instaurà
Mossèn Javier Obón.
Finalment s’exposà la programació del nou curs 2022-23. Delegació de Missions
Colònies ACG sector joves
Del 5 al 9 de juliol, al voltant d'uns quaranta joves cristians, acompanyats per monitors i
mossens, de les parròquies de La Ràpita, Benicarló i Alcanar, van passar uns dies al municipi de
Cinctorres.
Durant aquests, es van realitzar una sèrie d'activitats amb l'objectiu de promoure valors i actituds
humanes i cristianes. Els joves han participat i gaudit de diversos tallers, gimcanes, jocs, excursions
a l'ermita, pregàries, estones de piscina i, fins i tot, passar mig dia a l'Aquarama.
Aquests campaments es fonamentaven en la Campanya Institucional de Càritas "PRACTICA LA
JUSTÍCIA. Deixa la teva empremta", de l'any 2016. Per tant, a banda d'aquestes activitats
esmentades, també cal remarcar els testimonis que van estar presents perquè observéssim com
intenten deixar una empremta de justícia al seu voltant i, perquè la resta, puguem reflexionar per
veure què podem fer nosaltres perquè hi hagi un món més just.
Esperem que aquests campaments hagin ajudat a obrir els ulls a la sensibilitat i ens ajudin a ser un
regal per als altres. Sheila Villanueva Lor / La Ràpita
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Exercicis espirituals per al clergat
Recuperant clàssiques normalitats, del diumenge 10 al vespre fins divendres15 al migdia ha
tingut lloc al Desert de les Palmes de Benicàssim l’habitual Tanda d’Exercicis Espirituals d’estiu
organitzada per la Delegació Diocesana del Clergat. El Director ha estat mossèn Joan-Anton Cedó,
Rector de la Prioral de Reus. L’eix de les seves profundes reflexions ha estat l’espiritualitat del
prevere diocesà. Els seus apunts per a cada Meditació es basaven sòlidament en nombrosos i selectes
textos bíblics, així com també el Decret conciliar sobre El Ministeri i vida dels preveres del Vaticà
II, les propostes del Concili provincial Tarraconense, el mateix Sínode Diocesà de Tortosa, i els més
recents Documents del Papa Francesc com l’Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium, i la seva
homilia en el Jubileu dels Preveres en l’Any de la Misericòrdia. El reduït nombre d’Exercitants
facilitava el diàleg cordial amb el Director, sobretot a la plàtica de cada vespre resumint els punts del
dia meditats. Al començament de la Jornada el Rés de Laudes, a migdia la celebració de l’Eucaristia,
abans de sopar les Vespres i al final el rés peripatètic del Rosari marcaven la nostra pietat litúrgic.
L’Eucaristia de cloenda ens la va presidir el sr Bisbe que agraí de tot cor al Director tot el seu esforç
i llarga preparació. José-Luís Arín Roig
II Jornada de los abuelos y mayores en San Bartolomé
Este sábado y domingo (23 y 24 de julio 2022) hemos celebrado la segunda Jornada mundial
de los abuelos y de los mayores, instituida por el papa Francisco el año pasado. ¡Qué bien! Los
abuelos nos sentimos acogidos y valorados por la Madre Iglesia. No hemos finalizado el trayecto de
vivir. Estamos recorriendo, sí, las últimas curvas que nos conducen al Cielo, pero vivientes,
sabedores de que somos hijos de Dios y que Él, por medio de la Madre Iglesia, nos ama, aprecia y
regala frutos. En la vejez seguimos dando fruto. En la vejez los abuelos de Jesús produjeron un fruto
que es reflejo de su santidad: su hija María. Jesús es la luz y fruto para nuestras vidas otoñales,
cargados con frutos. Y los frutos siempre los regala el Señor, espléndido como siempre. Somos
vivientes por la gracia de Dios en medio de “una ancianidad activa también desde el punto de vista
espiritual, cultivando la vida interior por medio de la lectura de la Palabra de Dios, la oración
cotidiana, la práctica de los sacramentos y la participación en la liturgia”; ofreciendo a los hijos y
nietos un “afecto lleno de atenciones”; y acercándonos a los pobres y afligidos “con la ayuda concreta
y la oración”. De este modo, en la ancianidad se siguen dando frutos”.
Agradecemos el cariño mostrado por los nietos, los hijos y la familia de la Iglesia. Manuel Ferrer
IV Assemblea de l’ACG i laics de parròquies.
Del 21 al 24 de juliol es va celebrar a la Salle Bonanova) la IV Assemblea de l’ACG i Laics
de Parròquies. El lema d’aquesta era “Anunciar a Jesucrist amb Obres i Paraules”. Hem participat
quasi 1000 laics i 44 diòcesis de tota Espanya. De la nostra diòcesi hi vam participar 8 laics i 2
preveres.
La inauguració la va protagonitzar la diòcesi de Màlaga amb un acte molt amè però no per això menys
important, Se’ns van plantejar quatre preguntes bàsiques i fonamentals sobre l’anunci de Jesús: què
anunciar?, qui anunciem?, com anunciem?, on anunciem i quan anunciem?. El mateix dijous la nit
va acabar compartint el sopar amb els productes típics de cada diòcesi.
El segon dia, divendres, la jornada es va dedicar a la importància del testimoni evangelitzador dels
laics de l’ACG- Aquesta jornada va acabar amb una Eucaristia a la Sagrada Família.
El nucli del treball de dissabte va ser els àmbits de presència pública per ser verdaders testimonis de
l’Evangeli. Al matí es va fer un treball amb diversos tallers i a la tarda el diàleg intergeneracional.
Acabant amb la votació de les línies de futur per al proper quadrienni.
El diumenge encarem l’última jornada d’aquesta IV Assemblea amb una Eucaristia a Santa Maria
del Mar presidida pel cardenal Juan José Omella. Amb ella finalitzà l’assemblea. ACG

460

Santo Domingo a Riba-Roja d’Ebre
El primer divendres del mes d’agost, a Riba-roja es fan les festes del barri de Santo Domingo,
un barri creat en el temps de la ENER. La gent vinguda d’altres pobles van fer les cases i no es van
oblidar de fer una capelleta en honor de Santo Domingo.
Així, el divendres dia 5 d’agost a les 19’30 celebràvem la Missa seguida de la processó, que aquest
any si s’ha pogut realitzar, i després d’una estona de pluja, es va donar pas al sopar popular, el ball.....
Finalment, el dissabte amb altres activitats vam donar gràcies al sant patró. Mossèn Jordi Centelles
Llop / Rector de Riba-roja d’Ebre

Conferència Episcopal Espanyola
==================================

Nota y rueda de prensa final
de la Comisión Permanente
27 y 28 de septiembre
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado en
Madrid su 260º reunión los días 27 y 28 de septiembre. En este encuentro, los obispos han repasado
varios de los documentos sobre los que están trabajando las distintas Comisiones Episcopales y
organismos de la CEE antes de su paso a la Plenaria de noviembre.
El jueves 29 de septiembre, el secretario general Mons. Luis Argüello, informa en rueda de prensa
de los trabajos de esta Comisión Permanente.
Nuevo catecismo para adultos “¡Es el Señor!”
Mons. José Rico ha presentado a los miembros de la Comisión Permanente el avance del
trabajo de redacción del catecismo para adultos “¡Es el Señor!” en el que trabaja la Comisión
Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la que es presidente.
El texto ha sido bien acogido por los obispos de la Comisión, quienes han realizado algunas
observaciones en el diálogo sobre el texto. Con las propuestas de los obispos, se seguirá trabajando
en su redacción y edición hasta la próxima Plenaria. Este Catecismo pretende ser un instrumento de
ayuda para progresar en la fe para aquellos que están realizando el catecumenado de adultos o se
reinician en la vida cristiana por medio de la catequesis de adultos. De hecho, en su planteamiento
sigue el proceso del Ritual de la iniciación cristiana de adultos. Con él se desea completar
los documentos de la fe que ha publicado la Conferencia Episcopal Española.
Orientaciones sobre los ministerios laicales de lector, acólito y catequista
También Mons. Rico Pavés, junto al presidente de la Comisión Episcopal para la
Liturgia, Mons. Leonardo Lemos, han presentado las “Orientaciones sobre los Ministerios
Instituidos: Lector, Acólito y Catequista”. Este documento recoge las sugerencias de la Plenaria de
abril, y tras las aportaciones recibidas en el diálogo de los miembros de la Comisión
Permanente, volverá a la Asamblea Plenaria de noviembre para su debate y aprobación.
Las Orientaciones sobre los ministerios laicales de lector, acólito y catequista, en las que trabajan
conjuntamente ambas Comisiones, se preparan después de la promulgación por parte del papa
Francisco del Motu Proprio Spiritus Domini, de 11 de enero de 2021, sobre el acceso de las mujeres
a los ministerios instituidos, y del Motu Proprio Antiquum ministerium, de 10 de mayo de 2021, por
la que se instituye el ministerio de los catequistas. La Conferencia Episcopal Española emprendió un
proceso de reflexión sobre las consecuencias prácticas y la aplicación de ambas cartas.
El primer anuncio de la fe
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La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida ha presentado su propuesta de trabajo
basada en las conclusiones del Congreso de Laicos que se celebró en España en febrero de 2020 y
que ha sido enriquecido con las aportaciones que salen del proceso sinodal en España, que se clausuró
en junio de 2022. El trabajo lleva por título Nuevos frutos para un Pueblo de Dios en camino, y se
ha presentado a los miembros de la Permanente lo referido al Primer anuncio. El texto incluye
una propuesta para discernir cómo se encuentra la Iglesia en España respecto del primer anuncio.
Este trabajo tiene su origen en las conclusiones que salieron del Congreso de laicos celebrado en
Madrid que propuso cuatro líneas de trabajo: primer anuncio, acompañamiento, formación y
presencia en la vida pública. Tras finalizar el proceso sinodal en España y presentar las conclusiones,
la Comisión Episcopal para los Laicos propuso a la Comisión Permanente, en su reunión del pasado
mes de junio, dar continuidad al proceso sinodal siguiendo con el proyecto que resultó del congreso
de laicos. De esta manera, la propuesta es ofrecida no sólo como un servicio al apostolado seglar y a
movimientos y asociaciones a él vinculados, sino también a los grupos sinodales que se han creado.
La Comisión permanente ha debatido sobre su contenido y ha realizado sus aportaciones que serán
recogida y debatidas en la próxima Asamblea plenaria.
Persona, familia y sociedad
Los obispos han estudiado un borrador del documento titulado Persona, familia y
sociedad que analiza la situación social de fondo en el contexto cultural actual. Con algunas
observaciones que se incluirán será debatido en la próxima Asamblea Plenaria.
Otros temas del orden del día y nombramientos
Los obispos de la Comisión Permanente han aprobado el temario de la próxima Asamblea
Plenaria, que se celebrará del 21 al 25 de noviembre de 2022. Como es habitual, se ha informado
sobre el estado actual de Ábside (TRECE y COPE), sobre temas económicos y distintos asuntos de
seguimiento. Además del trabajo de las distintas Comisiones Episcopales.
La Comisión Permanente ha aprobado los siguientes nombramientos:
P. Juan Javier Flores Arcas, OSB, monje del monasterio de Santo Domingo de Silos, como presidente
de la Asociación Española de Profesores de Liturgia.
Mons. José Ángel Sáiz Meneses, arzobispo de Sevilla, como consiliario nacional del Movimiento
“Cursillos de Cristiandad”.
Rosa María Murillo Fuentes, laica de la diócesis de Plasencia, como presidenta nacional del
Movimiento “Cursillos de Cristiandad”.

Tarraconense
================================

Encuentro en Poblet del Seminario Mayor Interdiocesano
Setembre 5,6 i 7, 2022
Los días 5, 6 y 7 de septiembre tuvo lugar en el Monasterio de Poblet (Tarragona) el
encuentro-convivencia de inicio del Curso 2022-23 de los seminaristas del Seminario Mayor
Interdiocesano, donde conviven y estudian los jóvenes que se preparan para el ministerio sacerdotal
de las 8 Diócesis que forman la Provincia Tarraconense.
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El lunes 5 de septiembre los seminaristas, junto a sus formadores, pudieron conocer buena
parte de las dependencias del Monasterio y la vida de los monjes, a través de una visita guiada por
fray Bernat Folcrà.
Al día siguiente día 6, visitaron la población cercana de Montblanc, concretamente la Iglesia
de Sta. María la Mayor, la cárcel donde fue detenido el cardenal Vidal y Barraquer antes de ser
conducido a Barcelona para que fuera al exilio, y el Santuario de la Virgen de la Serra. Para realizar
la visita les guió el historiador local Sr. Toni Cartanyà. Revisaron el verano y prepararon las cosas
del nuevo curso.
El último día de la convivencia, el miércoles día 7, lo dedicaron a un retiro predicado por el
P. Abad de Poblet, Rvm. P. Octavi Vilà y Mayo.
Durante la convivencia de estos días de septiembre en el Monasterio pudieron vivir y
compartir de cerca la vida de los monjes, comiendo con ellos en el refectorio, o participando de las
horas de oración y de la Eucaristía en la Iglesia del Monasterio.
Nova Edició de la Campanya “Cava amb Cor”
Setembre 23, 2022
El proper divendres, 23 de setembre, s’iniciarà la tercera edició de la Campanya “Cava amb
Cor”, organitzada per la Confraria del Cava Sant Sadurní i Càritas Catalunya, amb el suport d’El
Celler de Can Roca.
La bona acollida que van tenir les dues edicions precedents ha animat els organitzadors a fer
una tirada inicial de 5.000 ampolles d’un cava brut reserva embotellat per aquesta campanya,
gràcies al suport de dotze cavistes catalans que col·laboren en aquest projecte solidari.
Enguany, bona part de les cadenes de supermercats i comerços especialitzats que ja van col·laborar
ho han tornat a fer, i s’han incorporat noves empreses i distribuïdors. En total, una vintena
d’Empreses amb Cor. Aquestes vendran el cava especial a un preu de 7,9 €. D’aquests, dos euros
es destinaran als projectes socioeducatius de Càritas a Catalunya que atenen a infants i joves
en situació de vulnerabilitat.
Com en la darrera ocasió, la campanya compta amb el suport d’El Celler de Can Roca i la
implicació dels tres coneguts germans. Un equip de persones molt sensibilitzades sobre la situació
de la infància més vulnerable de casa nostra.
Eduard Sanfeliu, president de la Confraria del Cava, ha afirmat que “aquesta nova campanya és un
exemple de la sensibilitat de les persones que compren el Cava amb Cor, així com de les empreses
col·laboradores, en un moment en què cal continuar lluitant perquè els infants, adolescents i joves
tinguin oportunitats per a formar-se i encarar el futur amb esperança”.
Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, posa de manifest que “les famílies amb
infants en risc d’exclusió social van ser un dels col·lectius prioritaris en l’acció social de Càritas.
Durant el 2021 es van desenvolupar 220 projectes adreçats a les famílies; d’aquests es van
beneficiar prop de 6.019 persones, que van comptar amb uns recursos aplicats de 5,4 milions
d’euros”.
Roig destaca que, gràcies a la sensibilitat de les persones i empreses que participen d’aquesta
campanya, Càritas Catalunya pot posar a disposició de les famílies centres oberts i de lleure, beques
menjador, reforços educatius, espais de guarda, centres de suport maternoinfantils i acompanyaments
a famílies.
Finalment, Josep Roca, sommelier del Celler de Can Roca i padrí d’aquesta nova edició del
Cava amb Cor ha animat a la ciutadania a comprar el Cava amb Cor, ja que “comprar una ampolla
d’aquest cava és omplir-se de sentit”. Per Roca, “Càritas és una entitat
constructora de segones oportunitats per aquells que més pateixen”.
El Cava amb Cor es posarà a la venda a partir del 23 de setembre, a través de tots els
establiments col·laboradors, que es poden localitzar al web www.cavaambcor.cat; també es
poden fer donatius a través d’aquesta plataforma.
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Necrològica
===========================
Mons. Antonio Ceballos Atienza
Obispo emérito de Cádiz y Ceuta
En la tarde del miércoles 21 de septiembre ha fallecido Mons. Antonio Ceballos Atienza, obispo
emérito de Cádiz-Ceuta, en la residencia de las Hermanitas de los Pobres de Jaén capital, donde
residía desde que fue declarado emérito en octubre de 2011.
Mons. Ceballos Atienza, natural de Alcalá la Real, y de 87 años de edad, ha fallecido por causas
naturales, tras varios años con un delicado estado de salud.
Mons. Antonio Ceballos, obispo emérito de Cádiz y Ceuta desde 2011
Mons. Ceballos nació el 31 de julio de 1935 en Alcalá la Real (Jaén). Cursó las Humanidades y
los estudios eclesiásticos respectivamente en los seminarios diocesano menor y mayor de Jaén.
Posteriormente obtuvo el Doctorado en la Facultad de Teología de Granada. Fue ordenado sacerdote
el 29 de junio de 1962.
Fue ordenado obispo en la catedral de Ciudad Rodrigo y tomó posesión de esta diócesis el 25 de
marzo de 1988. El 10 de diciembre de 1993 fue nombrado obispo de Cádiz y Ceuta, y administrador
diocesano de la diócesis de Ciudad Rodrigo, hasta que tomó posesión canónica de la nueva diócesis
el 29 de enero de 1994. El martes 30 de agosto de 2011, la Santa Sede hizo público que el Papa
Benedicto XVI aceptaba la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Cádiz y Ceuta.
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