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Bisbat 
=================== 

Sr. Bisbe 

 

 

Decret d’aprovació dels Estatuts de la Vida Eremítica  

a la diòcesi de Tortosa i d’acollida d’una nova ermitana 

 

 

ENRIQUE BENAVENT VIDAL,  

PER LA GRÀCIA DE DÉU 

I LA BENIGNITAT DE LA SEU APOSTÒLICA,  

BISBE DE TORTOSA 

 

Donada la necessitat de disposar d’un cos normatiu que regulés la vida eremítica 

en la diòcesi de Tortosa, sorgida de l’acollida en el nostre bisbat de l’ermitana Edita 

Majic,  

 

Vist el projecte d’estatuts de la Vida Eremítica, adaptat a la realitat diocesana i, 

havent consultat prèviament al delegat de Vida Consagrada, Mn. Ramón Labernié 

Castell,  

 

Per les presents,  

 

APROVEM 

 

els Estatuts de la Vida Eremítica de l’Església a Tortosa, i autoritzem ad 

experimentum, per un període de tres anys, el trasllat de la Gna. Edita Majic: 

Mª Edita de la Cruz, del seu eremitori de la Juncosa del Montmell (Arquebisbat 

de Tarragona) a la seva nova ubicació a Caseres (bisbat de Tortosa), amb el 

vist-i-plau de l’Arquebisbe de Tarragona i del seu delegat de vida consagrada, 

tot esperant que contribueixi al bé de la diòcesi, 

 

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de la Diòcesi. Dono fe. 

 

Tortosa, a 4 de novembre de 2022. 

 

 

† Enrique Benavent Vidal 

                     Bisbe de Tortosa           

        Davant meu, 

                                         

 

                            Alba Vilaplana Martín 

                                                           Vicecancellera-Vicesecretària General 
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Decret d’acollida de l’ermitana Nathalie Karamanouguian:  

Sor Mari Karamanouguian 

 

 

ENRIQUE BENAVENT VIDAL,  

PER LA GRÀCIA DE DÉU 

I LA BENIGNITAT DE LA SEU APOSTÒLICA,  

BISBE DE TORTOSA 

 

 

Havent rebut la sol·licitud de la Gna. Nathalie Karamanouguian: Sor Mari 

Karamanouguian, de 18 de novembre de 2022 (reg. Entrada Secretaria General: 

152/22), de ser admesa com a membre d’aquesta diòcesi i, donat que ja viu dins 

dels límits geogràfics de la parròquia de Margalef, que pertany a la diòcesi de 

Tortosa,  

 

Havent aprovat recentment, els Estatuts de la vida Eremítica de l’Església a 

Tortosa, mitjançant decret de 4 de novembre de 2022 i, havent donat acollida a 

aquesta realitat eclesial en el nostre bisbat,  

 

I, un cop revisat el seu Pla de vida i, havent consultat prèviament al delegat de Vida 

Consagrada, Mn. Ramón Labernié Castell,  

 

Per les presents,  

 

AUTORITZEM 

 

ad experimentum, per un període de tres anys, l’admissió en la nostra diòcesi 

de la Gna. Nathalie Karamanouguian: Sor Mari Karamanouguian, en el seu 

eremitori de Margalef (Bisbat de Tortosa), tot esperant que contribueixi al bé 

de la diòcesi, 

 

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de la Diòcesi. Dono fe. 

 

Tortosa, a 25 de novembre de 2022. 

 

 

† Enrique Benavent Vidal 

                     Bisbe de Tortosa           

        Davant meu, 

                                         

 

                            Alba Vilaplana Martín 

                                                           Vicecancellera-Vicesecretària General 
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Gràcies! 

(PARAULES DE VIDA – 6– novembre- 2022) 

 

 Com tots sabeu, el papa Francesc em va nomenar arquebisbe de València el passat 10 

d'octubre, festa de sant Tomàs de Villanueva. Avui, que celebrem el dia de l'Església diocesana, vull 

manifestar el meu sentiment de gratitud per tot el que he rebut de vosaltres al llarg d'aquests nou anys 

llargs en els quals he tingut l'honor d'ocupar aquesta seu episcopal de Tortosa. 

 Gràcies als sacerdots pel testimoniatge de fidelitat i d'amor al sacerdoci que he vist en 

vosaltres; pel vostre lliurament generós i incansable a les comunitats cristianes de la diòcesi, moltes 

d'elles xicotetes en nombre d'habitants, però totes riques en vida cristiana; per l'esforç que feu a 

cuidar la vostra vida sacerdotal; pel treball per a anunciar l'evangeli a tots que es percep en la 

catequesi i les altres activitats que donen vida a les nostres parròquies. 

 Gràcies a tots els consagrats i consagrades que sou un testimoniatge de lliurament radical al 

Senyor. Algunes de les vostres congregacions van ser fundades aquí i sempre he sentit el vostre gran 

amor cap a la nostra diòcesi. De manera especial vull agrair l'oració dels diferents monestirs de vida 

contemplativa. Pregueu perquè el Senyor faça fructificar el treball apostòlic dels sacerdots i de tots 

aquells que estan compromesos en la vida de les nostres parròquies. 

 Gràcies als laics que enriquiu amb el vostre compromís la vida de les comunitats parroquials: 

membres dels consells de pastoral, catequistes, voluntaris de Caritas, membres de grups i 

associacions de fidels, dels moviments apostòlics i de les confraries. Sense el vostre lliurament la 

nostra diòcesi seria més pobra. Hem viscut moments bonics al llarg d'aquests anys: les celebracions 

de l'any de la misericòrdia, del mes missioner extraordinari convocat pel papa Francesc i del procés 

sinodal, així com les trobades formatives que hem dut a terme cada curs. Sempre he percebut una 

identitat diocesana joiosament viscuda. 

 Gràcies a tots els que amb la vostra oració i participació en l'Eucaristia sosteniu la vida de la 

diòcesi. Durant aquests anys he visitat totes les parròquies; he conegut matrimonis i famílies en les 

quals es viu la fe. En la visita pastoral he vist signes d'una santedat viscuda amb senzillesa: visitant 

als malalts alguns dies he tornat a casa amb la sensació que no era jo qui els havia evangelitzat, sinó 

que ells m'havien evangelitzat a mi en comprovar com vivien la fe enmig del sofriment. Aquesta és 

la vida de l'Església més autèntica.  

 De manera especial us vull donar les gràcies perquè m'he sentit sempre acollit com a la meua 

casa i en la meua família. Durant aquests anys he viscut els moments més dolorosos de la meua vida: 

la malaltia i la mort dels meus pares. En aquesta situació he experimentat que l'Església és una 

vertadera família que ens acompanya i ens sosté amb l'afecte i amb l'oració.  

 Mirant el molt que he rebut i el poc que us he pogut donar, vull també demanar-vos perdó per 

si en algun moment no he tingut actitud d'autèntica escolta, no he sabut comprendre a algú o no m'he 

comportat com un pastor que estima les seues ovelles. En tot moment he actuat buscant el bé 

d'aquesta diòcesi a la qual estimo profundament, però a vegades ens fallen les formes o perdem la 

paciència. Tots tenim les nostres limitacions. Per elles us demano perdó. 

 Tingueu la certesa que aquesta diòcesi i tots vosaltres formeu part de la meua vida i que 

sempre us recordaré amb alegria en la presència del Senyor. 

 

 

     + Enrique Benavent Vidal 

        Bisbe de Tortosa 

        Arquebisbe electe de València 
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¡Gracias! 

(PALABRAS DE VIDA –6– noviembre - 2022) 

 

 

 Como todos sabéis, el papa Francisco me nombró arzobispo de Valencia el pasado 10 de 

octubre, fiesta de santo Tomás de Villanueva. Hoy, que celebramos el día de la Iglesia diocesana, 

quiero manifestar mi sentimiento de gratitud por todo lo que he recibido de vosotros a lo largo de 

estos nueve años en los que he tenido el honor de ocupar esta sede episcopal de Tortosa. 

 Gracias a los sacerdotes por el testimonio de fidelidad y de amor al sacerdocio que he visto 

en vosotros; por vuestra entrega generosa e incansable a las comunidades cristianas de la diócesis, 

muchas de ellas pequeñas en número de habitantes, pero todas ricas en vida cristiana; por el esfuerzo 

que hacéis en cuidar vuestra vida sacerdotal; por el trabajo para anunciar el evangelio a todos que se 

percibe en la catequesis y las otras actividades que dan vida a nuestras parroquias. 

 Gracias a todos los consagrados y consagradas que sois un testimonio de entrega radical al 

Señor. Algunas de vuestras congregaciones fueron fundadas aquí y siempre he sentido un gran amor 

hacia nuestra diócesis. De modo especial quiero agradecer la oración de los distintos monasterios de 

vida contemplativa. Orad para que el Señor haga fructificar el trabajo apostólico de los sacerdotes y 

de todos aquellos que están comprometidos en la vida de nuestras parroquias. 

 Gracias a los laicos que enriquecéis con vuestro compromiso la vida de las comunidades 

parroquiales: miembros de los consejos de pastoral, catequistas, voluntarios de Caritas, miembros de 

grupos y asociaciones de fieles, de los movimientos apostólicos y de las cofradías. Sin vuestra entrega 

nuestra diócesis sería más pobre. Hemos vivido momentos hermosos a lo largo de estos años: las 

celebraciones del año de la misericordia, del mes misionero extraordinario convocado por el papa 

Francisco y del proceso sinodal, así como los encuentros formativos que hemos llevado a cabo cada 

curso. Siempre he percibido una identidad diocesana gozosamente vivida. 

 Gracias a todos los que con vuestra oración y participación en la Eucaristía sostenéis la vida 

de la diócesis. Durante estos años he visitado todas las parroquias; he conocido matrimonios y 

familias en las que se vive la fe. En la visita pastoral he visto signos de una santidad vivida con 

sencillez: visitando a los enfermos algunos días he regresado a casa con la sensación de que no era 

yo quien les había evangelizado, sino que ellos me habían evangelizado a mí al comprobar cómo 

vivían la fe en medio del sufrimiento. Esa es la vida de la Iglesia más auténtica.  

 De modo especial os quiero dar las gracias porque me he sentido siempre acogido como en 

mi casa y en mi familia. Durante estos años he vivido los momentos más dolorosos de mi vida: la 

enfermedad y la muerte de mis padres. En esta situación he experimentado que la Iglesia es una 

verdadera familia que nos acompaña y nos sostiene con el afecto y con la oración.  

 Mirando lo mucho que he recibido y lo poco que os he podido dar, quiero también pediros 

perdón por si en algún momento no he tenido actitud de auténtica escucha, no he sabido comprender 

a alguien o no me he comportado como un pastor que ama a sus ovejas. En todo momento he actuado 

buscando el bien de esta diócesis a la que amo profundamente, pero a veces nos fallan las formas o 

perdemos la paciencia. Todos tenemos nuestras limitaciones. Por ellas os pido perdón. 

 Tened la certeza de que esta diócesis y todos vosotros formáis parte de mi vida y de que 

siempre os recordaré con alegría en la presencia del Señor. 

 

 

+ Enrique Benavent Vidal 

   Obispo de Tortosa 

   Arzobispo electo de Valencia 
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Activitats de l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vidal 

Bisbe de Tortosa 

Novembre 2022 

 

2-4.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria 

2.- Tortosa: en la commemoració dels Fidels Difunts, presideix la Missa al cementiri, 

concelebrada pels capellans de la ciutat. 

4.- Visita a un capellà malalt. 

Peñíscola, parròquia de Santa Maria: presideix l’Eucaristia i administra el sagrament de la 

confirmació a un grup de joves. 

5.- Tortosa, Seminari diocesà: participa en la Jornada de pastoral educativa. 

 Tortosa, parròquia de la Mare de Déu dels Dolors: presideix l’Eucaristia i administra el 

sagrament de la confirmació a un grup de joves.  

6.- La Salzadella, parròquia de la Purificació de Maria: presideix l’Eucaristia i administra el 

sagrament de la confirmació a un grup de joves.  

 St. Mateu, Monestir de Sta. Anna: visita a la comunitat de monges agustines. 

7-9.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria. 

7.- Tortosa, Seminari diocesà: presideix els diferents actes de la jornada sacerdotal del Reservat. 

8.- Tortosa, Palau Episcopal: es reuneix amb els Bisbes auxiliars de la diòcesi de València. 

9.- Tortosa: es reuneix amb els membres del Capítol Catedral. 

10.- Barcelona, Basílica de Santa Maria del Mar: presideix l’Eucaristia amb professors i alumnes 

del col·legi diocesà Sagrada Família, en el marc de la peregrinació anual que realitza el centre 

escolar. 

11-17.-Viatja a Roma.  

12.- Roma, Capella del Pontifici Col·legi Espanyol: presideix la celebració de l’Eucaristia en la 

festa del Reservat.  

16.- Roma, Vaticà: participa en la Audiència General i saluda al Sant Pare Francesc. 

18.- Tortosa, Palau Episcopal: es reuneix amb els membres del Col·legi de Consultors. 

 Rep visites i despatxa assumptes en la cúria. 

19.- Tortosa, Palau Episcopal: es reuneix amb el Degà i el Secretari de la Facultat de Teologia de 

València. 

 Visita a un capellà malalt. 

 L’Ametlla de Mar, parròquia de la Purificació de Maria: presideix l’Eucaristia i administra 

el sagrament de la confirmació a un grup de joves.  

20.- Alcalà de Xivert, parròquia de St. Joan Baptista: presideix l’Eucaristia i administra el 

sagrament de la confirmació a un grup de joves.  

21-24.-Madrid, Seu de la CEE: participa en la reunió Plenària de la Conferència Episcopal 

Espanyola. 

21.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix la missa exequial en sufragi per l’ànima de Mn. 

Ripollès.  

25.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.   

27.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia d’acció de gràcies i comiat pels seus 

9 anys al capdavant de la diòcesi de Tortosa. 
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Bisbat 
=========================== 

Vicaria General 

 

 
Jornada Mundial dels Pobres 

(PARAULES DE VIDA – 13– novembre- 2022) 

    

La Jornada Mundial dels Pobres és una sana i santa provocació per ajudar-nos a reflexionar 

sobre el nostre estil de vida i sobre tantes pobreses com hi ha al nostre món. Fa uns mesos semblava 

que sortíem ja de la pandèmia i començàvem a entreveure la llum que ens permetria tornar a 

reprendre el camí del benestar. Llavors aparegué la catàstrofe de la guerra a Ucraïna. Es repeteixen 

escenes de tràgica memòria, afegint-se a altres guerres sovint amagades però molt vives. Quants 

pobres genera la insensatesa de la guerra! En aquest context tant contradictori s’emmarca la VI 

Jornada Mundial dels Pobres amb la invitació a tenir la mirada fixa en Jesús (He 3,1) el qual essent 

ric, es va fer pobre per nosaltres per enriquir-nos amb la seva pobresa (2Co 8,9).  

Pau, al cap de tres anys de la seva conversió va pujar a Jerusalem per conèixer Cefes (Ga 

1,18); més endavant, passats catorze anys, va tornar a pujar a Jerusalem perquè no volia córrer o 

haver corregut en va (Ga 2,2). Llavors els dirigents de l’Església-mare de Jerusalem només li van 

demanar que es recordessin dels seus pobres (Ga 2,10) perquè la Comunitat de Jerusalem es trobava 

en greus dificultats per la fam que afectava tot el país. L’Apòstol es llençà a promoure amb ardor 

una col·lecta de solidaritat amb instruccions concretes com les que dona a la Comunitat de Corint: 

pel que fa a la col·lecta a favor del poble sant que hi ha Jerusalem, cada primer dia de la setmana -

el diumenge- que cadascú posi a part el que hagi pogut estalviar (1Co 16,1). Així el testimoniatge 

més antic (any 55 d.C.) de la praxi eucaristia ho és també de la praxi de caritat. 

A la Comunitat de Corint, després de l’entusiasme inicial, el compromís de solidaritat 

començà a minvar i la iniciativa proposada per l’Apòstol perdia força. Llavors Pau torna a escriure’ls 

urgint-los: Convé que dugueu a terme la col·lecta ja que l’any passat vau ser els primers a proposar-

la i a començar-la. Ara, doncs, hauríeu d’acabar-la (2Co 8,11).  

També entre nosaltres aquests darrers anys la solidaritat ha obert les portes per acollir milions de 

refugiats de les guerres a l’Orient Mitjà, a l’Àfrica Central i darrerament a Ucraïna. Moltes famílies 

han ofert la seva casa per donar espai a altres famílies, i moltes comunitats han rebut amb generositat 

tantes dones i nens per oferir-los la deguda dignitat de persones.  

La solidaritat és precisament això: compartir el poc o molt que tenim amb els qui no tenen 

res, perquè ningú pateixi. Com més creix el sentit de comunitat i de comunió com a estil de vida, 

més es desenvolupa la solidaritat. En alguns països les darreres dècades s’ha produït un important 

augment del benestar per a moltes famílies que han assolit un bon nivell de vida. Aquest patrimoni 

de seguretat i estabilitat pot ara ser compartit amb els qui s’han vist forçats a abandonar la pròpia llar 

i país per a sobreviure. Com a membres de la societat civil, mantinguem viva la crida als valors de 

la llibertat, responsabilitat, germanor i solidaritat. Com a membres de l’Església, trobem sempre en 

la caritat, la fe i l’esperança, el fonament del nostre ésser i obrar. Amb el realisme que recorda 

l’Apòstol als cristians de Corint: Al qui té bona voluntat, se li accepta allò que té; poc importa allò 

que no té.  Ha d’haver igualtat  (2Co 8,12s). 

Amb els pobres no hi val la retòrica: cal passar a l’acció i practicar la fe cristiana involucrant-

se directament. El diner no pot convertir-se en un absolut, com si fos l’objectiu principal. Ningú pot 

sentir-se exceptuat de la preocupació pels pobres i per la justícia social  (EG. 201). No som en el 

món per a sobreviure uns quants, sinó perquè a tothom li sigui possible viure una vida digna i feliç. 

 

José Luis Arín Roig 

Vicari General 
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Rei i servidor de tot el món 

(PARAULES DE VIDA 20 -novembre- 2022) 

 

 

Diumenge vinent encetarem un Any Litúrgic nou amb el primer dels quatre diumenges 

d’Advent que ens portaran al Nadal; avui, últim diumenge de l’Any, celebrem la Solemnitat de nostre 

Senyor Jesucrist, Rei de tot el món: és la manera més justa de posar cloenda a tot un Any Litúrgic.  

Perquè com resumir en un sol dia tot el que al llarg de l’Any hem celebrat sobretot els Diumenges i 

Solemnitats? On trobaríem la síntesi de tota la Història de la Salvació, proclamada en la Litúrgia de 

la Paraula, que en tres cicles ens guia cap a la seva culminació? 

 La Litúrgia, experiència orant de l’Església universal, instituí la Festa de Crist Rei com a 

resum perfecte de la fe cristiana. El Prefaci de l’Eucaristia d’avui descriu meravellosament les notes 

d’aquest Regne singular del qual Crist n’és el Rei. La formulació reial és només una imatge o símbol 

per expressar veritats profundes de la fe cristiana.  

Perquè, com proclamem en el Prefaci de la Missa d’avui, el Regne de Déu és un Regne 

universal i etern; Regne de veritat i de vida; Regne de santedat i de gràcia; Regne de justícia, d’amor 

i de pau.  

Universal perquè, tot i néixer en un lloc i cultura determinats, va destinat a tot el món 

ultrapassant barreres amb inculturació en totes les cultures de tots els temps; etern perquè no només 

té garantia divina de què perdurarà de generació en generació, sinó que fins i tot arribarà a l’eternitat 

on esclatarà amb tota la seva resplendor; d’una veritat no especulativa i purament teòrica sinó 

destinada a la vida de manera que els qui escolten la seva Paraula és per a viure-la i en la mesura que 

la viuen la van entenent millor; de santedat que és la semblança creixent amb Jesús i de gràcia que 

és l’amor gratuït de Déu, actuant en nosaltres sobretot pels sagraments; de justícia que és el gran 

Projecte Salvador del Pare Déu per a tots els seus fills, expressat en l’ideal de les Benaurances; 

d’amor que és la nota distintiva del nostre Déu (1Jn 4,8b) i que Jesús visqué de manera sublim fins 

a la Creu perquè ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels qui estima (Jn 15,13); i 

de pau entesa no com a simple desig o somni sinó com a veritable compromís dels benaurats que 

viuen com a constructors de pau (Mt 5,9).  

Crist es veritable Rei de misericòrdia com veiem a l’evangeli d’avui.   Mentre un dels 

malfactors crucificats amb ell l’insulta dient: No ets el Messies? Salva’t a tu mateix i a 

nosaltres!,  l’altre renya el seu company: ¿Tu que sofreixes la mateixa pena, tampoc no tens temor 

de Déu?; per   després reconèixer la pròpia culpa: Nosaltres rebem la pena que mereixen els nostres 

actes; i confessar la innocència de Jesús: Aquest en canvi no ha fet res de mal; finalment suplicarà: 

Jesús, recorda’t de mi quan arribis al teu Regne. La súplica del “bon malfactor” és de gran simplicitat 

i profunda confiança: s’adreça a Jesús, (sense títol de Mestre o Senyor) i rep la gran  Promesa del 

Rei i Servidor de tot el món: Avui seràs amb mi al Paradís.  

Celebrem la reialesa de Jesús que no és d’aquest món (Jn 18,36) perquè no segueix els seus 

esquemes; però, com a deixebles seus, siguem amb Ell constructors d’aquest Regne singular en el 

nostre món i circumstàncies, convençuts de què tots combatran contra l’Anyell però l’Anyell els 

vencerà perquè és Senyor de senyors i Rei de reis (Ap 17,14). 

 

José-Luis Arín Roig 

Vicari General 

 

Siguem conscients del moment que vivim 

(PARAULES DE VIDA – 27– novembre- 2022) 

 

 El temps litúrgic d’Advent que avui comencem evoca la dimensió històrica-sacramental de 

la Història de la Salvació. El Déu de l’Advent que ens prepara al Nadal és el Déu de la història que 

en Jesús de Natzaret ve al món per salvar l’ésser humà. Si la vinguda del Fill de Déu a la terra és un 

esdeveniment que Déu va voler preparar durant segles, ara necessitem viure a fons l’Advent perquè 

celebrar i reviure el Misteri de Nadal implica celebrar i reviure la seva preparació.   
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 Amb els profetes, Déu forma el seu Poble en l’esperança de la salvació en l’espera d’una 

Aliança nova i eterna destinada a tots els pobles (CCE nº 64). Quan les circumstàncies històriques 

del s. VIII a.C. feien pensar en un futur desastrós per a Judà amb l’expansió de l’Imperi assiri, el 

profeta Isaïes pronuncia un oracle de salvació anunciant que als darrers temps s’alçarà ferma la 

muntanya del Temple del Senyor i que hi aniran tots els pobles dient: Pugem a la muntanya del 

Senyor: que ens ensenyi els seus camins i seguirem les seves rutes. La qualitat de l’ensenyament que 

surt de Sió es veurà en què els pobles forjaran relles de les seves espases. Així la dimensió històrica 

de la Revelació cristiana recorda la concreció de la  salvació integral de la persona humana i de totes 

les persones; marcant també la relació intrínseca entre evangelització i promoció humana.  

 L’Advent és temps d’esperança autèntica, entesa com inserció de la fe  dins el moviment de 

la història personal i comunitària. Per la convivència en un mateix món, totes les virtuts -com també 

els defectes- tenen component contagiós. Testimoniar una fe dinàmica obre camins a nous cristians; 

viure  la caritat esforçada estimula nous servidors de caritat universal; i més encara obrar amb 

esperança constant empeny germans desesperançats a gaudir d’esperança autèntica. Caldrà 

preguntar-nos on posem la nostra esperança més profunda, de quin Projecte en tenim esperança i 

sobretot en qui posem la nostra esperança més radical.  

 L’evangelista Mateu organitza l’ensenyament de Jesús en cinc grans “discursos”, en l’últim 

dels quals Jesús respon a la pregunta dels deixebles sobre quan passarà la fi del món i quin serà el 

senyal de la vinguda final del Fill de l’home. Jesús els respon avisant de no repetir l’error en temps 

de Noè: no s’havien adonat de res quan els sorprengué el diluvi. Nosaltres ens adonem que avui el 

més urgent és la crida a la santedat, i que ens cal estar a punt perquè a l’hora menys pensada ve el 

Fill de l’home?    

 Mitjançant sant Pau, avui Déu ens diu: Prou de dormir! Ja és hora d’aixecar-nos. L’Advent 

2022 l’hem de viure dins coordinades eclesials ben concretes: el comiat del bisbe Enrique amb la 

Seu Vacant que ens hi espera, i el procés sinodal que reclama continuïtat. Són reptes que posen a 

prova la nostra esperança confiada i el compromís baptismal com a Poble de Déu. Despullem-nos de 

les obres pròpies de la fosca i revestim-nos l’armadura del combat a plena llum.  

 Amb esperança: virtut que respon a l’aspiració de felicitat posada per Déu en el cor dels 

homes. Assumeix les esperances que inspiren les activitats dels homes, les purifica ordenant-les al 

Regne del cel; protegeix del descoratjament; eixampla el cor amb l’espera de la felicitat eterna;  

preserva de l’egoisme i porta a la benaurança de la caritat. (CCE nº 1818)  

 

José-Luis Arín Roig 

Vicari General  

 
Jornada Mundial de los Pobres 

(PALABRAS DE VIDA –13– noviembre - 2022) 

 

La Jornada Mundial de los Pobres es una sana y santa provocación para ayudarnos a 

reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas como hay en nuestro mundo. Hace 

unos meses parecía que salíamos ya de la pandemia y empezábamos a entrever la luz que nos 

permitiría volver a retomar el camino del bienestar. Entonces apareció la catástrofe de la guerra en 

Ucrania. Se repiten escenas de trágica memoria, añadiéndose a otras guerras a menudo escondidas 

pero muy vivas. ¡Cuántos pobres genera la insensatez de la guerra! En este contexto tan 

contradictorio se enmarca la VI Jornada Mundial de los Pobres con la invitación a tener la mirada 

fija en Jesús (He 3,1) el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su 

pobreza (2Co 8,9). 

Pablo, tres años después de su conversión subió a Jerusalén para conocer a Cefas (Ga 1,18); 

más adelante, transcurridos catorce años, volví otra vez a Jerusalén, no fuera que caminara o 

hubiera caminado en vano (Ga 2,2). Entonces los dirigentes de la Iglesia-madre de Jerusalén solo 

nos pidieron que nos acordáramos de los pobres (Ga 2,10) porque la Comunidad de Jerusalén se 

encontraba en graves dificultades por el hambre que afectaba a todo el país. El Apóstol se lanzó a 
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promover con ardor una colecta de solidaridad con instrucciones concretas como las que da a la 

Comunidad de Corinto: sobre la colecta a favor de los santos, haced vosotros lo mismo que ordené 

a las iglesias de Galacia: que cada uno de vosotros aparte el primer día de la semana lo que haya 

podido ahorrar y lo guarde (1Co 16,1). Así el testimonio más antiguo (año 55 d.C.) de la praxis 

eucaristía lo es también de la praxis de caridad. 

En la Comunidad de Corinto, después del entusiasmo inicial, el compromiso de solidaridad 

empezó a menguar y la iniciativa propuesta por el Apóstol perdía fuerza. Entonces Pablo vuelve a 

escribirles urgiéndoles: ya que vosotros comenzasteis no solo a hacer la colecta, sino también a 

tomar la iniciativa, os conviene que ahora la concluyáis (2Co 8,10). 

También entre nosotros estos últimos años la solidaridad ha abierto las puertas para acoger a 

millones de refugiados de las guerras en el Oriente Medio, en el África Central y últimamente en 

Ucrania. Muchas familias han ofrecido su casa para dar espacio a otras familias, y muchas 

comunidades han recibido con generosidad a tantas mujeres y niños para ofrecerles la debida 

dignidad de personas. 

La solidaridad es precisamente esto: compartir lo poco o mucho que tenemos con quienes no 

tienen nada, para que nadie sufra. Cuanto más crece el sentido de comunidad y de comunión como 

estilo de vida, más se desarrolla la solidaridad. En algunos países, en las últimas décadas se ha 

producido un importante aumento del bienestar para muchas familias que han logrado un buen nivel 

de vida. Este patrimonio de seguridad y estabilidad puede ahora ser compartido con quienes se han 

visto forzados a abandonar el propio hogar y país para sobrevivir. Como miembros de la sociedad 

civil, mantengamos vivo el llamamiento a los valores de la libertad, responsabilidad, hermandad y 

solidaridad. Como miembros de la Iglesia, encontramos siempre en la caridad, la fe y la esperanza, 

el fundamento de nuestro ser y obrar. Con el realismo que recuerda el Apóstol a los cristianos de 

Corinto: Porque, si hay buena voluntad, se le agradece lo que uno tiene, no lo que no tiene. Pues no 

se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces; se trata de igualar (2Co 8,12s). 

Con los pobres no vale la retórica: hay que pasar a la acción y practicar la fe cristiana 

involucrándose directamente. El dinero no puede convertirse en un absoluto, como si fuera el 

objetivo principal. Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la 

justicia social (EG. 201). No somos en el mundo para sobrevivir unos cuántos, sino porque a todo el 

mundo le sea posible vivir una vida digna y feliz. 

 

José Luis Arín Roig 

Vicario General 

 
Rey y servidor de todo el mundo 

(PALABRAS DE VIDA –20– noviembre - 2022) 

 

El próximo domingo comenzaremos un Año Litúrgico nuevo con el primero de los cuatro 

domingos de Adviento que nos llevarán a la Navidad; hoy, último domingo del Año, celebramos la 

Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey de todo el mundo: es la manera más justa de concluir 

todo un Año Litúrgico. Porque, ¿cómo resumir en un solo día todo lo que a lo largo del Año hemos 

celebrado sobre todo los Domingos y Solemnidades? ¿Dónde encontraríamos la síntesis de toda la 

Historia de la Salvación, proclamada en la Liturgia de la Palabra, que en tres ciclos nos guía hacia su 

culminación? 

La Liturgia, experiencia orante de la Iglesia universal, instituyó la Fiesta de Cristo Rei como 

resumen perfecto de la fe cristiana. El Prefacio de la Eucaristía de hoy describe maravillosamente las 

notas de este Reino singular del cual Cristo es el Rey. La formulación real es solo una imagen o 

símbolo para expresar verdades profundas de la fe cristiana. 

Porque, como proclamamos en el Prefacio de la Misa de hoy, el Reino de Dios es un Reino 

universal y eterno; Reino de verdad y de vida; Reino de santidad y de gracia; Reino de justicia, de 

amor y de paz. 

Universal porque, a pesar de nacer en un lugar y cultura determinados, va destinado en todo 

el mundo ultrapasando barreras con la inculturación en todas las culturas de todos los tiempos; eterno 
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porque no solo tiene garantía divina de que perdurará de generación en generación, sino que incluso 

llegará a la eternidad donde estallará con todo su resplandor; de una verdad no especulativa y 

puramente teórica sino destinada a la vida de modo que quienes escuchan su Palabra es para vivirla 

y en la medida en que la viven la van entendiendo mejor; de santidad que es la semblanza creciente 

con Jesús y de gracia que es el amor gratuito de Dios, actuando en nosotros sobre todo por los 

sacramentos; de justicia que es el gran Proyecto Salvador del Padre Dios para todos sus hijos, 

expresado en el ideal de las Bienaventuranzas; de amor que es la nota distintiva de nuestro Dios 

(1Jn 4,8b) y que Jesús vivió de manera sublime hasta la Cruz porque nadie tiene amor más grande 

que el que da la vida por sus amigos (Jn 15,13); y de paz entendida no como simple deseo o sueño 

sino como verdadero compromiso de los bienaventurados que trabajan por la paz (Mt 5,9). 

Cristo es verdadero Rey de misericordia como vemos en el evangelio de hoy. Mientras uno 

de los malhechores crucificados con él lo insulta diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo 

y a nosotros, el otro riñe su compañero: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena?; 

por después reconocer la propia culpa: Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos 

el justo pago de lo que hicimos; y confesar la inocencia de Jesús: en cambio, este no ha hecho nada 

malo; finalmente suplicará: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La súplica del “buen 

ladrón” es de gran simplicidad y profunda confianza: se dirige a Jesús, (sin título de Maestro o Señor) 

y recibe la gran Promesa del Rey y Servidor de todo el mundo: En verdad te digo, hoy estarás 

conmigo en el paraíso. 

Celebramos la realeza de Jesús que no es de este mundo (Jn 18,36) porque no sigue sus 

esquemas; pero, como discípulos suyos, seamos con Él constructores de este Reino singular en 

nuestro mundo y circunstancias, convencidos de que combatirán contra el Cordero, pero el Cordero 

los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes (Ap 17,14). 

 

José-Luis Arin Roig 

Vicario General 

 

Seamos conscientes del momento que vivimos 

(PALABRAS DE VIDA – 27– noviembre- 2022) 

 

El tiempo litúrgico de Adviento que hoy empezamos evoca la dimensión histórica-

sacramental de la Historia de la Salvación. El Dios del Adviento que nos prepara a la Navidad es el 

Dios de la historia que en Jesús de Nazaret viene al mundo para salvar el ser humano. Si la venida 

del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento que Dios quiso preparar durante siglos, ahora 

necesitamos vivir a fondo el Adviento porque celebrar y revivir el Misterio de Navidad implica 

celebrar y revivir su preparación. 

Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus 

infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones (CCE n.º 64). Cuando las 

circunstancias históricas del s. VIII a.C. hacían pensar en un futuro desastroso para Judá con la 

expansión del Imperio asirio, el profeta Isaías pronuncia un oráculo de salvación anunciando que al 

final de los tiempos estará firme el Monte de la casa del Señor y que irán todos los pueblos y dirán: 

venid, subamos al monte del Señor; él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas... 
La calidad de la enseñanza que sale de Sión se verá en que los pueblos de las espadas forjarán 

arados. Así la dimensión histórica de la Revelación cristiana recuerda la concreción de la salvación 

integral de la persona humana y de todas las personas; marcando también la relación intrínseca entre 

evangelización y promoción humana. 

El Adviento es tiempo de esperanza auténtica, entendida como inserción de la fe dentro del 

movimiento de la historia personal y comunitaria. Por la convivencia en un mismo mundo, todas las 

virtudes -como también los defectos- tienen un componente contagioso. Testimoniar una fe dinámica 

abre caminos a nuevos cristianos; vivir la caridad esforzada estimula a nuevos servidores de caridad 

universal; y más aún, obrar con esperanza constante empuja a los hermanos desesperanzados a 

disfrutar de esperanza auténtica. Tendremos que preguntarnos dónde ponemos nuestra esperanza más 
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profunda, en qué Proyecto tenemos esperanza y sobre todo en quién ponemos nuestra esperanza más 

radical. 

 

El evangelista Mateu organiza las enseñanzas de Jesús en cinco grandes “discursos”, en el 

último de ellos, Jesús responde a la pregunta de los discípulos sobre cuándo pasará el fin del mundo 

y cuál será la señal de la venida final del Hijo del hombre. Jesús les responde avisándoles de no 

repetir el error cometido en tiempo de Noé: no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los 

arrastró a todos. Nosotros nos damos cuenta de que hoy lo más urgente es el llamamiento a la 

santidad y que debemos estar a punto porque el Hijo del hombre vendrá a la hora menos pensada. 

Mediante santo Pablo, hoy Dios nos dice: ¡Basta de dormir! Ya es hora de despertaros del 

sueño. El Adviento 2022 lo tenemos que vivir dentro de coordinadas eclesiales muy concretas: la 

despedida del obispo Enrique con la Sede Vacante que nos espera, y el proceso sinodal que reclama 

continuidad. Son retos que ponen a prueba nuestra esperanza confiada y el compromiso bautismal 

como Pueblo de Dios. Dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. 

Con esperanza: virtud que corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón 

de todo hombre; asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres; las purifica para 

ordenarlas al Reino de los cielos; protege del desaliento; sostiene en todo desfallecimiento; dilata 

el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del 

egoísmo y conduce a la dicha de la caridad (CCE n.º 1818). 

 

José-Luis Arín Roig 

Vicario General 

 
 

Bisbat 
=========================== 

Secretaria General 

 

 

 

El Sr. Bisbe ha signat els nomenaments següents: 

 

A) Nomenaments: 

 

⎯ Sr. SANTI SAMARRA FANDOS. Nomenat com a membre designat pel 

Sr. Bisbe del Primer Patronat de la Fundació Croera. 

 

⎯ Rev. ANTONI BORRÀS I GINER. Nomenat com a Consiliari-Assessor i 

membre designat pel Sr. Bisbe del Primer Patronat de la Fundació Croera. 

 

 

Tortosa, 18 de novembre de 2022 

 

 

Alba Vilaplana Martín 

Vicecancellera i Vicesecretària General 
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VIDA EREMÍTICA  

A LA DIÒCESI DE TORTOSA 

 

ESTATUTS 

 
 

LA CRIDA AL DESERT 

 

1. L’Esperit Sant que fecunda l’Església amb els seus dons i carismes, ja en els primers segles 

va suscitar entre els creients, homes i dones cridats a seguir Jesús de Natzaret al desert 

«profund» de la solitud, el silenci, la pregària i la contemplació, imitant el seu estil de vida 

austera i penitent durant quaranta dies i quaranta nits, abans de començar la seva vida pública 

itinerant per anunciar la bona nova del Regne de Déu. 

 

2. Aquest estil de vida anacorètica, tan present en la primitiva Església amb els Pares del desert 

(Antoni, Pacomi, Pau, Hilari, etc.), que defineix molt bé el perfil propi de la vida anacorètica 

fidel al Jesús de l’evangeli pregant sol a la muntanya, va ser la primera forma de vida 

consagrada reconeguda per la comunitat cristiana, juntament amb les verges dedicades al 

servei del seu únic Senyor i dels seus germans i germanes del món.  

 

3. Mai no han faltat a l’Església famílies religioses amb una espiritualitat eremítica (la 

Camàldula, la Cartoixa, el Carmel , Charles de Foucald, etc.), i és que l’Esperit, sempre 

present i actuant, continua cridant alguns seguidors de Jesús, portats per l’amor indivisible a 

Ell a viure en el desert per dedicar «la seva vida a la lloança de Déu i la salvació del món a 

través d’una separació més estricta del món, el silenci de la solitud, la pregària assídua i la 

penitència» (CIC, c. 603).  

 

4. A l’Església d’Occident, d’uns anys ençà, torna a estar viu aquest carisma de la vida eremítica 

amb la radicalitat genuïna del monaquisme més primitiu. Aquesta recuperació de la vida 

anacorètica, no hi ha dubte, és una gràcia i un do de l’Esperit de l’Església en general, en un 

procés de renovació de la vida consagrada.  

 

5. La nostra Església de Tortosa, després del reconeixement oficial d’aquesta forma de vida 

consagrada per part de l’Església universal (CIC, c. 603) i al trobar-nos en la situació d’acollir 

aquesta realitat en la nostra diòcesi per primer cop, volem dotar-la d’un marc normatiu que 

reguli aquest estil de vida consagrada i evangèlica, és a dir, el camí personal del monjo o 

monja eremita que, en el silenci contemplatiu, cerca la joia d’estimar, adorar, lloar i beneir al 

Pare de nostre Senyor Jesucrist tot pregant pels seus germans del món i tot evitant possibles 

pseudoeremites, dels quals tampoc se’n va veure lliure l’eremitisme dels Pares del desert. 

 

EL CARISMA DEL DESERT 

 

6. Per tal que la vida eremítica tingui el reconeixement convenient i la seva validesa a la nostra 

Església, caldrà que tingui com a base un compromís seriós i públic de vida cristiana i 

consagrada, amarada de pregària contemplativa, de silenci i solitud, d’austeritat i pobresa, de 

virginitat per amor al Regne i de disponibilitat evangèlica, d’acord amb aquella vivència 

evangèlica dels Pares del desert, i també amb l’actual normativa canònica de l’Església i les 

orientacions d’aquests Estatuts.  
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7. Aquest carisma propi del monjo o monja eremita és, en el món d’avui, una interpel·lació a la 

nostra societat del benestar per la forma radical de viure els valors de l’evangeli de les 

benaurances. Tot això, que és obra i gràcia del Pare del Cel, fa que l’eremita anticipi i acceleri 

la vinguda del Regne en el nostre món, sense ser del món.  

 

8. L’eremita, endut per un amor apassionat a Jesucrist, és ben present, però de manera molt 

original, en el nostre món, situant-se amb la seva contemplació en el cor mateix de l’Església, 

i ben a prop de Jesús, el Senyor Ressuscitat, que ha vingut, és amb nosaltres i ha de venir. 

Aquesta contemplació, però, no el fa sentir-se estrany a la creació ni als germans, perquè 

l’Esperit, que fa noves totes les coses, humanitza el cor contemplatiu fent-lo més fratern, 

solidari i acollidor.  

 

9. Aquest estil de vida monàstica i eremítica té com a espai o lloc de realització el silenci i la 

solitud del desert més profund, d’acord amb les paraules bíbliques: «La portaré al desert i li 

parlaré al cor». Aquest desert és un do de l’Esperit que crea les condicions necessàries de 

silenci i solitud per escoltar la Paraula, i això ja sigui a la muntanya o a la ciutat, fent de la 

ciutat el propi desert, gràcies a l’Esperit, però sempre amb «una separació més estricta del 

món» (CIC, c. 603), característica pròpia de l’anacoreta.  

 

10. Aquest desert al qual l’Esperit porta l’eremita demana la deguda estabilitat, garantia 

d’autenticitat. L’eremitisme tombaire, ja ho sabem prou, és un senyal clar que no és l’Esperit 

de Déu el que porta aquest cristià al desert. Per això, un cop triat el lloc on vol viure la seva 

crida al desert, l’eremita no el canviarà sense parlar-ne amb el Bisbe o amb el seu delegat, 

després de fer-ne el degut discerniment personal. 

 

11. Aquestes normes o orientacions generals volen ajudar a discernir, tant per al bé de l’Església 

diocesana com per a l’eremita mateix, el que en l’Església s’entén i es reconeix com a vida 

eremítica o anacorètica, sense intentar ofegar l’Esperit que suscita en la seva Església noves 

formes de vida evangèlica d’acord amb les necessitats dels temps. Volem estar sempre oberts 

i atents a aquest Esperit que fa noves totes les coses.  

 

LA NORMA DE VIDA 

 

12. Els eremites i les eremites, amb el seu seguiment del Jesús de l’evangeli, verge, pobre i 

disponible, «mostren a cadascú aquest aspecte interior del misteri: de l’Església, que és la 

intimitat personal amb el Crist». «Amagada als ulls dels homes, la vida de l’eremita és 

predicació silenciosa d’aquell a qui ha donat la seva vida, perquè, per a ell, ho és tot. Es tracta 

d’una crida particular a trobar en el desert i en el combat espiritual la glòria del Crucificat» 

(Catecisme de l’Església catòlica, n. 921). 

  

13. Si bé la vida supera totes les lleis, i malgrat que aquesta crida personal sigui plenament 

autònoma, l’Església estableix per a la vida eremítica una norma de vida pròpia i personal, 

sota el guiatge del bisbe diocesà (cf. CIC, c. 603§2), que és el seu superior legítim.  

 

14. Aquesta norma de vida evangèlica esdevé pública, per la professió dels consells evangèlics, 

en mans del Bisbe, ja sigui en forma de vot o de promesa, després del discerniment 

imprescindible i la formació necessària.  
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15. Aquesta norma de vida ha de concretar el compromís personal amb la pregària, que el porta 

a «la intimitat personal amb el Crist» (Catecisme de l’Església Catòlica, núm. 921). El monjo 

o la monja, fidel al sacerdoci reial del baptisme, fa de la seva vida una litúrgia constant, 

dedicant-se del tot a la lloança de Déu. Tota la seva vida de fe es nodreix de pregària que fa 

créixer en el coneixement, el desig i l’amistat de Jesús, el Senyor. «La contemplació de les 

coses divines i l’assídua unió amb Déu en l’oració han de ser el deure primer i principal de 

tots» (CIC, c. 663) els qui consagren a Déu la seva vida. Més que dedicar un temps a la 

pregària cada dia, l’eremita converteix tot el dia en oració. Li és una invitació constant la 

presència sacramental i familiar del Senyor a l’ermita, amb la deguda autorització, i una ajuda 

reconfortant la comunió diària, combregant en una pausada celebració litúrgica de la Paraula, 

a l’hora més adient.  

 

16. Aquesta pregària contemplativa i constant donarà un sentit de transcendència i d’esperança 

cristiana a tota la seva vida, fent que estigui a l’aguait de la vinguda del Senyor Jesús, del 

qual s’ha enamorat i pel qual ho ha deixat tot. Són una ajuda la Litúrgia de les Hores, la lectio 

divina, etc. I li dona, sobretot la pregària litúrgica, un sentit profund d’Església, ja que el fa 

sentir en solidaritat i comunió amb els germans, tot pregant constantment al Pare per la 

salvació del món.  

 

17. La pròpia norma de vida ha de marcar els límits del desert personal o separació del món (cf. 

CIC, c. 603§1) -relacions familiars i socials-, ja que el desert és, amb el seu silenci i soledat, 

l’experiència cristiana més característica de l’eremita; un desert on Déu parla al cor de la 

persona i on cal fer silenci per escoltar-lo, com Maria, la Mare de Jesús que acollia en el seu 

cor contemplatiu la Paraula del Senyor.  

 

18. Les relacions humanes, familiars i socials de l’eremita seran sempre fraternes, cordials, 

amarades de senzillesa i de caritat evangèlica. Tindrà dels esdeveniments tan sols aquella 

informació necessària que l’ajudi a pregar més intensament pels seus germans del món.  

 

19. Amb un constant discerniment en l’Esperit, l’eremita veurà què destorba el veritable silenci 

i trenca la soledat del desert on ha acceptat viure tot seguint la crida d’aquest mateix Esperit, 

i això tant pel que fa a visites com a correspondència, telèfon, viatges o sortides de l’ermita.  

 

20. «Amagada als ulls dels homes, la vida de l’eremita és predicació silenciosa d’aquell a qui ha 

donat la seva vida, perquè, per a ell, ho és tot» (Catecisme de l’Església Catòlica, núm. 921). 

Aquest és el seu carisma i aquesta és la seva missió eclesial. Així doncs, no formarà part 

d’organismes pastorals, diocesans ni parroquials, ni durà habitualment a terme a la parròquia 

cap mena d’activitat catequètica ni social organitzada, coses que si bé són bones, corresponen 

a altres carismes en l’Església. Això no vol dir que, en cas de necessitat, per absència del 

prevere, i amb el consentiment habitual del Bisbe, no pugui animar l’assemblea eucarística i 

portar la comunió als malalts de la parròquia, i ocasionalment podrà ser convocat o convocada 

a reunions adients, per donar testimoniatge de la seva opció pel desert. Tot i que la seva 

presència «sigui amagada als ulls dels homes», com a membre que és per la seva consagració 

a l’Església diocesana, constarà a la Guia del Bisbat, amb l’adreça postal de la seva ermita.  

 

21. L’acolliment, tan propi dels Pares del desert, el practica l’eremita segons l’esperit amistós i 

evangèlic que ha d’animar sempre la seva vida; també, però, amb aquella prudència que li fa 

defugir les visites de curiosos i dels professionals de la informació, que no són a vegades una 

bona ajuda per a la seva vida de silenci i soledat.  
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22. L’acolliment per uns dies d’alguna comunitat contemplativa coneguda pot ser una bona ajuda 

per refermar el seu propòsit de fidelitat a la crida personal al desert i edificar-se mútuament; 

i més encara si és amb la pròpia comunitat, en el cas de pertànyer a un institut de vida 

consagrada d’acord amb el qual es fa aquesta experiència de vida eremítica.  

 

23. Quan per necessitat o caritat ha de deixar l’ermita durant quinze dies o més, ho farà saber al 

Bisbe, sota el guiatge del qual ha de viure, o al seu delegat. I això, no per veure’s limitat en 

la seva llibertat, sinó per sentir-se confirmat en aquesta fidelitat al propi carisma de silenci i 

de desert.  

 

24. La mateixa norma de vida de l’anacoreta determina de quina manera vol viure el sentit cristià 

de la penitència. Si «tots els fidels, cadascun a la seva manera, estan obligats per la llei divina 

a fer penitència» (CIC, c. 1249), l’eremita fa, de la penitència, segons la definició eclesial de 

vida eremítica (cf. CIC, c. 603), un tret fonamental de la seva opció pel desert.  

 

25. Aquesta penitència es concreta en un estil de vida pobra en tot, sense seguretats temporals, 

sense comoditats, sense companyia, una vida necessàriament obligada a la llei del treball, 

fidel a la consigna monàstica ora et labora per guanyar-se el pa de cada dia. Aquest estil 

penitent va portant l’eremita a la conversió del cor, a una austeritat de pobre, a una confiança 

total en el Pare del Cel que té cura de les flors del camp i els ocells del bosc, i a la plena 

llibertat dels fills de Déu.  

 

26. Amb aquest sentit de penitència, l’eremita s’ajustarà al seu horari personal, que presentarà a 

l’aprovació del Bisbe o del seu delegat. L’horari donarà prioritat als espais de pregària, a les 

hores obligades de treball i al temps de descans necessari, com també a les possibles anades 

a visitar a la família per complir amb els deures de pietat filial o de relacions familiars. 

L’horari l’ajudarà a aprofitar el temps i a defugir l’ociositat, donant però, espai a aquells 

imprevistos impossibles de programar que venen exigits per l’educació o la caritat. Aquest 

horari pot ser diferent segons l’època del any, ja que normalment s’haurà de regir per les 

hores de sol.  

 

27. Se li recomana que en certes diades i temps litúrgics intensifiqui aquesta compunció del cor 

amb vetlles de pregària i dies de dejuni més intens, sempre, però, havent-ne fet el degut 

discerniment i amb el consell del seu director espiritual. 

 

28. Amb fidelitat a aquesta «norma personal de vida» sota el guiatge del Bisbe, l’eremita «trobarà 

en el desert i en el combat espiritual la glòria del Crucificat» ((Catecisme de l’Església 

Catòlica, núm. 921) 

 

L’ITINERARI DEL DESERT 

 

El discerniment 

 

29. El discerniment, com en temps d’aquells primers Pares del desert, ha d’acompanyar l’eremita 

en la seva opció per aquest estil de vida evangèlica en el seguiment del Crist. I és que la vida 

eremítica és una gràcia de vocació cristiana que comporta una forta exigència de pregària 

personal, de silenci contemplatiu, de solitud i de penitència. Això exigeix de la persona 

batejada que es creu cridada a aquest estil de vida en l’Església, que faci un seriós 

discerniment d’aquesta crida abans de prendre cap decisió. Si és membre d’una família 

religiosa, necessita l’autorització escrita del superior competent i acceptar aquests Estatuts el 
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temps que visqui com a eremita a la nostra diòcesi. Aquesta decisió ha d’anar acompanyada 

d’una llarga reflexió i d’una intensa pregària per veure quins són els camins del Senyor. 

 

30. La persona que se sent cridada a aquest estil de vida evangèlica tindrà el seu director 

espiritual, que pot ser molt bé un altre o una altra eremita amb experiència que l’ajudi en 

aquest discerniment i formació inicial.  

 

31. Ajuda a fer aquest discerniment, a més d’assimilar tot el que hem dit del carisma del desert, 

conèixer les possibles desviacions, impròpies de l’autèntic eremitisme, segons la doctrina 

dels Pares del desert, és a dir: la independència de tot vincle eclesial, la voluntat pròpia, el 

tancament en els propis interessos i la pietat personal, la impermeabilitat de cara als altres 

prescindint de tothom, l’orgull espiritual per creure’s fidel a l’evangeli, instal·lar-se en una 

vida fàcil i mediocre tot mantenint unes aparences de pobresa i solitud que no són altra cosa 

que romanticisme, etc.  

 

32. En fer el discerniment necessari cal tenir present que l’eremitisme, o millor el 

pseudoeremitisme, pot ser el recurs momentàniament fàcil per a persones inquietes, 

inconstants, inestables, immadures o descontentes de tot. Tot i així, se’ls pot admetre a un 

temps d’experiència, vetllant, però, per les exigències d’aquest estil de vida. Això els ajudarà 

a veure que no és aquesta, la crida de Déu. Si es tracta d’una persona de la qual el Bisbe dubta 

que sigui cridada pel Senyor a aquesta vida de desert i de silenci, l’experiència ajudarà a 

discernir si és una veritable vocació o bé el radicalisme d’un nou convertit.  

 

La formació 

 

33. La formació inicial, que, amb el guiatge del Bisbe o del seu delegat, durarà almenys tres anys, 

comprendrà, en primer lloc, una ascètica ferma i constant de fidelitat a la pregària, a la 

soledat, al silenci, a l’escolta de Déu, defugint possibles evasions pietoses, com poden ser 

excessives lectures espirituals... 

 

34. No cal dir que aquesta formació comprendrà també els aspectes bíblics, catequètics i 

teològics, espirituals i històrics necessaris per iniciar-se en la vida monàstica eremítica, 

segons la capacitat i el nivell ja aconseguit per l’aspirant. La persona que no ve d’un institut 

religiós i, doncs, sense experiència de vida consagrada, s’intentarà que, abans no visqui sola 

a l’ermita, experimenti la vida comunitària en algun monestir que benèvolament l’aculli 

durant un temps discrecional, amb el treball personal a canvi de l’acolliment.  

 

35. La formació, no cal dir-ho ha de ser permanent i sense desànim. Hi poden ajudar les reunions 

fraternals, convocades periòdicament pel Bisbe o pel seu delegat, sobretot en els temps forts 

de la litúrgia, que l’eremita ha de viure intensament. En aquest estil de vida en soledat són 

molt necessàries aquestes trobades per tenir un diàleg i contrast d’experiències i, sobretot, la 

pregària en comú de persones que han fet una mateixa i difícil opció. Aquestes reunions 

generals no exclouen ni impedeixen la visita fraternal, discreta i edificant entre les persones 

que han fet aquesta mateixa opció pel desert.  

 

 

El compromís 

 

36. Passat aquest temps de discerniment, de formació i de prova, el Bisbe reconeix l’eremita com 

a consagrat a Déu en l’Església, mitjançant la professió pública dels tres consells evangèlics 
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(cf. CIC, c. 603§2), ja sigui amb vots o promeses i, en un primer moment, per un termini de 

tres anys; després, d’una forma definitiva. Si és membre profés perpetu d’un institut religiós, 

perdura la mateixa consagració feta i només farà una promesa especial que el vinculi com a 

eremita a l’Església local. Si és clergue extradiocesà, per la professió perpètua, queda adscrit 

a la nostra Església diocesana, notificant-ho al bisbe corresponent. Uns i altres, segons la llei 

de l’Església per a les persones consagrades, «abans de la professió perpètua, han de fer 

testament que sigui vàlid també segons el dret civil» (CIC, c. 668§1). 

 

37. Aquesta professió pública o promesa especial en mans del Bisbe es farà, tant com sigui 

possible, a la parròquia a la qual pertany l’ermita, dins la celebració eucarística i davant la 

comunitat cristiana del lloc, de manera que l’eremita se senti vinculat a l’Església diocesana 

a través de la comunitat parroquial.  

 

38. L’Església local, per la seva part, a través del Bisbe o del seu delegat, cercarà els llocs idonis 

per viure els fidels cridats per l’Esperit, amb l’estabilitat necessària pròpia d’aquest estil de 

vida consagrada, i amb un conveni escrit amb el Bisbat que concreti les condicions de 

l’ocupació i estada, si el lloc és de l’Església, o bé amb el propietari del lloc que no ho sigui. 

El lloc pot ser una ermita tradicional, l’abadia d’una parròquia del món rural, etc., o en nucli 

urbà. S’admet també la creació de laures, tradicionals altres temps en el desert contemplatiu, 

però amb la independència pròpia de cada eremita, que viu «la seva pròpia norma de vida». 

 

39. El Bisbe o el seu delegat tenen el compromís de vetllar per aquestes persones que, acceptant 

les normes establertes en aquests Estatuts, facin opció pel monaquisme eremític; vetllaran per 

la seva vida espiritual, la seva salut física i estat d’ànim i estaran atents als problemes que 

puguin sorgir d’aquest etil de vida evangèlica. El Bisbe i l’eremita cercaran junts la solució 

als problemes d’assistència sanitària i de vellesa, procurant que no siguin carregosos per a 

ningú, posant sempre, però, la confiança en la providència del Pare que tenim al Cel. Es 

posaran també d’acord per a les despeses de manteniment i conservació de l’ermita, tenint 

present que la presència de l’eremita és una garantia de seguretat i manteniment per a l’edifici 

que ocupa.  

 

40. El compromís de l’eremita és viure amb generositat constant i renovada en el seguiment del 

Crist, amb una vivència fidel dels consells evangèlics, professats de manera pública i eclesial. 

Aquests consells els viurà com a expressió d’amor a Jesucrist i d’esperança en ell, que l’ha 

cridat al silenci contemplatiu del desert per «parlar-li al cor». 

 

41. La virginitat per amor al regne del Cel és un compromís d’amor apassionat a Jesucrist que fa 

que l’eremita el cerqui per damunt de tot i, sense fer-se estrany als altres, a les realitats 

temporals i als esdeveniments socials, doni amb joia i esperança un testimoniatge d’amor 

total i universal al Pare i als germans. Demostrarà que avui i aquí el Senyor pot omplir i 

desbordar d’amor tota una vida, eliminant egoismes i tancaments estèrils. Serà, també, un 

testimoni pasqual de les realitats que han de venir i que seran definitives en aquell estat de 

ressuscitats, «quan els homes no tindran muller ni les dones tindran marit». 

 

42. La pobresa eremítica és un compromís radical que redueix les despeses als mínims 

indispensables pel que fa a la casa, al manteniment, als viatges, etc., ja que per al monjo o 

monja eremita l’única riquesa ha de ser aquell que omple el cor de qui el cerca. Viurà del 

fruit del seu treball, que farà a l’ermita o al seu voltant, dedicant-hi les hores laborals 

necessàries per treure’m el seu proveïment i que li serveixi també de lleure, però sense el 

neguit que treu la pau del cor. Cal vigilar que el treball no es mengi el temps assenyalat per a 
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la pregària i esdevingui una evasió perillosa quan se sent punyent la soledat del desert. Sense 

estar mai ociós, donarà sempre un testimoni de confiança en el Pare que tenim al Cel i que és 

la font de tota subsistència. Compartirà amb els pobres i necessitats el fruit del seu treball. 

Almenys una vegada a l’any revisarà, amb el Bisbe o el seu delegat, les seves despeses, i això 

no per un afany de control, sinó per discernir aquesta fidelitat a la pobresa evangèlica, tan 

pròpia de la vida anacorètica. 

 

43. L’obediència serà, encara que sembli un contrasentit, el compromís evangèlic que 

determinarà i garantirà l’autèntic monjo o monja eremita. Cercar sempre i en tot la voluntat 

del Pare és una exigència potser més forta en l’home o en la dona que viu al desert i que més 

fàcilment, potser, pot fer la seva voluntat. Aquesta obediència és docilitat a les mocions de 

l’Esperit i es concreta en una submissió al guiatge del Bisbe, segons la norma pròpia de vida, 

i també als consells i orientacions del director espiritual. És docilitat als trets característics 

que acrediten una veritable vida monàstica eremítica, dins la llibertat i autonomia pròpies 

d’aquest estil de vida. I és, sobretot, fidelitat a l’evangeli de Jesús, amb la docilitat de Maria 

de Natzaret, que deia: «Faci’s en mi segons la vostra Paraula». 

 

44. L’eremita té el compromís, també, de ser una persona plena i encomanadissa de joia pasqual, 

del goig evangèlic del Regne, semblant al d’aquell home que troba un tresor amagat en un 

camp, i «ple de joia, se’n va a vendre tot el que té i compra aquell camp» (Mt 13,44). 

L’eremita ha trobat aquest tresor amagat. Per damunt de tot, cerca aquell que és font d’alegria 

i que sempre li surt al pas, s’esforça a viure per ell, que l’ha cridat a viure les benaurances 

amb una fidelitat generosa i total a l’Esperit. Jesús, el primer eremita que les va viure, 

l’acompanya amb el seu exemple, la seva força i la seva esperança. I això el fa sentir feliç 

enmig de les incomprensions i crítiques de la gent per la seva aparent inutilitat pastoral. Com 

a contemplatiu o contemplativa valora la seva missió especial en l’Església, una vida orant i 

fraterna amagada en Déu, ben unida al seu mestre i amic, incomprès o perseguit, trobant en 

el desert i «en el combat espiritual la glòria del Crucificat» i Ressuscitat (Catecisme de 

l’Església catòlica, núm. 921). 

 

L’ALLUNYAMENT DEL DESERT 

 

45. L’aspirant a la vida eremítica pot interrompre, durant el temps de prova, la seva experiència 

de desert en qualsevol moment en què cregui que no és aquest el seu camí, després del degut 

discerniment i havent-ne parlat amb el Bisbe o amb el seu delegat. 

 

46. Un cop fets els vots o promeses, si creu el profés o la professa que ha d’abandonar aquest 

estil de vida consagrada, després de seriosa reflexió i de parlar-ne amb el seu director 

espiritual, exposarà per escrit al Bisbe les causes que el mouen a demanar la dispensa dels 

vots i el retorn a la vida secular. Serà un allunyament definitiu del desert, sense possibilitat 

de retorn en la nostra Església diocesana.  

 

47. Si algun eremita no complís aquests Estatuts i la seva manera de viure no s’ajustés a l’esperit 

de la vida eremítica, el Bisbe podrà, després de la deguda correcció fraterna, convidar-lo a 

deixar aquest estil de vida. I, en el cas de no acceptar l’amonestació del Bisbe, aquest podrà 

fer públic mitjançant un decret que l’Església local no el reconeix com a eremita.  

 

48. Confiant, però, en el Senyor que ens salva, atent a la seva Paraula, compartint el pa i el vi 

eucarístics i contemplant constantment a Maria, la Verge fidel, l’eremita anirà veient 

confirmada la seva fidelitat en els moments difícils del seu camí pel desert, fins arribar a 
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endinsar-se en el misteri de la Trinitat Santa, Pare, Fill i Esperit Sant, a la qual sigui donada 

tota glòria pels segles dels segles.  

 
 

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

Estatuts aprovats per decret de l’Excm. i Rvdm. Sr. Enrique Benavent Vidal, 

el dia 4 de novembre de 2022 

 (Cf. Bisbat de Tortosa, Secretaria General, registre de sortida núm. 283/22) 

 

 

 

 

Alba Vilaplana Martín 

Vicecancellera i Vicesecretària General 

 

 

 

Bisbat 
========================= 

Crònica diocesana 

 

 

Celebració de l’Eucaristia pels Fidels Difunts 

 

El dia 2 de novembre, recordem i preguem pels nostres éssers estimats i per tots els qui ja han 

deixat aquest món i han estat cridats a viure la plenitud de vida en Jesucrist. La parròquia de la Mare 

de Déu dels Àngels de Tortosa acollí la celebració de l’Eucaristia al cementiri, a les 10 h, presidida pel 

Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i concelebrada pels sacerdots d’algunes  parròquies de la 

ciutat. 

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant els preveres concelebrants, i tots els participants de la 

celebració: Hem escoltat en el llibre de les Lamentacions que hi ha dos sentits contraposats: 

1. No podem pensar només en les morts naturals, sinó que hi ha les morts víctimes de les 

guerres i de tants sofriments que existeixen en el nostre món. Però si ens quedem en tots aquests 

sofriments podem arribar a perdre la pau. Sant Agustí diu:  “Quan caminem en esta vida no podem no 

morir, però quan arribem a la vida eterna, no podem morir”. 

2.  Però no ens podem quedar en aquest sentit. Déu és fidel i la seua fidelitat significa que no 

deixa mai les seues criatures i el seu Amor és mes gran que la mort. Ell ha enviat el seu Fill al món i 

Jesús ha experimentat la mort incomparable amb qualsevol sofriment humà. Ell ha complert la voluntat 

del Pare. Jesús ens ha precedit en el camí i ens ha manifestat la vida a la que estem cridats.  

 

El nostre bisbe Enrique ens donà la benedicció final i acabà la celebració cantant l’himne de 

la Mare de Déu de la Cinta. Com diu sant Pau en la carta als cristians de Roma: “Si vivim, vivim per al 

Senyor; si morim, morim per al Senyor; en la vida i en la mort som del Senyor”.  

 

Maria Joana Querol Beltrán 

 

Festa del Reservat 

Seminari diocesà de l’Assumpció 

 

El dilluns, 7 de novembre, es celebrà com tots els anys al Seminari, la festa del Reservat.  S’aplegà 

el presbiteri diocesà, presidit pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal. Mn. Edgar Esteve, 

delegat de litúrgia de l’arxidiòcesi de València, impartí una conferència sobre la Carta Apostòlica 

“Desiderio desideravi”. A continuació el Sr. Bisbe presidí l’Eucaristia concelebrada per molts 
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preveres de la diòcesi i amb la participació de dos diaques permanents, Mn. Josep Ma Folch i Mn. 

Juan Manuel Borràs, i el seminarista de la nostra diòcesi, Isael, acompanyat dels seus pares. També 

hi participaren un petit grup de fidels.  

 

En aquesta Eucaristia el Sr. Bisbe conferí el RITU D’ADMISSIÓ al seminarista Isael, que suposa un 

nou pas en la vida dels seminaristes cap al sacerdoci a través d’un compromís en l’Església que acull 

els qui han demanat ser candidats al diaconat i al presbiterat. 

 

L’homilia fou eminentment eucarística i sacerdotal. El Sr. Bisbe la inicià recordant que aquesta festa 

entranyable fou instituïda pel beat Manuel Domingo i Sol. La vida sacerdotal només es comprèn 

quan està centrada en l’Eucaristia i es pren com a punt de referència. Per això Mossèn Sol donà tanta 

importància a l’Eucaristia centre de la vida sacerdotal i el Sagrari ocupa el lloc principal en les 

esglésies. Som conscients de les necessitats de l’Església i del món, però som pobres i tenim només 

cinc pans i dos peixos. Li donem el poquet que tenim, però ho fem de tot cor, donant-li la nostra 

persona i la nostra vida, però sabem que Ell farà fructificar el nostre treball.  

 

En acabar la Missa, es va fer l’exposició del Santíssim, i tots els celebrants i el Sr. Bisbe portant la 

custòdia, van desplaçar-se fins la cripta, mentre cantaven cants eucarístics. En arribar a la porta 

d’entrada de la cripta, el Sr. Bisbe consagrà al Senyor el nostre Seminari: Vam tornar en processó a 

la Capella, mentre pels passadissos del Seminari vam cantar: “Ave verum” i “Cantemos al Amor de 

los amores”. Després el Sr. Bisbe ens donà la benedicció amb el Santíssim. S’acabà la celebració 

amb una foto de família del Sr. Bisbe amb el presbiteri diocesà.  

 

Tot seguit van compartir tots un dinar de germanor presidits i acompanyats pel Sr. Bisbe.  

 

Maria Joana Querol Beltrán 

 

 

Missa d’acció de gràcies i comiat del nostre Sr. Bisbe,  

Mons. Enrique Benavent Vidal 

 

El diumenge 27 de novembre es celebrà a la Catedral la missa d’acció de gràcies i comiat del nostre bisbe, 

Mons. Enrique Benavent Vidal. Ha servit la nostra diòcesi com a pare i pastor durant més de nou anys. Ara, 

per voluntat de Déu, ha estat cridat per a servir com Arquebisbe la seua arxidiòcesi natal de València, de la 

que prendrà possessió el 10 de desembre. Van concelebrar el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Javier 

Vilanova Pellisa i quaranta nou preveres. També van participar de l’Eucaristia dos diaques permanents i el 

seminarista Isael. La participació dels fidels fou molt nombrosa. 

 

El Sr. Vicari General,   Il·lm. José Luís Arín va fer  la salutació litúrgica inicial, donant gràcies al Sr. Bisbe 

en nom de tota l’església diocesana. Tot seguit es beneí la Corona d’Advent i es va encendre el seu primer 

ciri. 

 

El Sr. Bisbe a l’homilia ens digué que estava vivint el seu propi advent: “El Senyor una vegada més ha vingut 

a la meva vida i he de viure aquest esdeveniment amb il·lusió i apertura a la voluntad de Déu.  L’advent ens 

convida a viure en la perspectiva de Déu, deixant-nos conduir per Ell, sent-li cada vegada més fidels. Es tanca 

una etapa de la meva vida viscuda a Tortosa. Dono gràcies a Déu per haver servit la diòcesi durant aquests 

anys”. Va donar les gràcies pel dinamisme pastoral de la nostra diòcesi i perquè durant la pandèmia no s’ha 

esvaït la nostra fe. Acabà demanant a la Verge de la Cinta que l’acompanyés en aquesta nova missió: “Sigue 

el sagrat Cíngol cadena d’amor, que al cor de la Verge lligue els nostres cors, fent que el d’ella i els nostres 

en vida i en mort, siguen un sol cor”.  

 

Després de les pregàries dels fidels, el Sr. Bisbe va beneir un calze (rèplica del Sant Calze de València) i una 

patena que ell va obsequiar a la diòcesi. Van fer-se servir per a la celebració de l’Eucaristia. Abans de la 
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benedicció final, el Sr. Vicari General, en nom de tots els diocesans, obsequià al nostre bisbe Enrique amb 

una pintura de la recent restaurada façana de la Catedral, obra del pintor de la diòcesi, Joan Rebull. La 

celebració acabà amb el cant de l’himne a la Mare de Déu de la Cinta i el Salve Regina.   

 

Maria Joana Querol Beltrán  

 

 
Recull de notícies, 

publicades al setmanari “Vida diocesana” 

Novembre 2022 

 

Confirmacions a Gandesa 

 

Aquest dissabte 17 de setembre a la parròquia novament celebràvem confirmacions. Aquest 

cop en el segon torn el bisbe ens parlava del valor de l'amistat i l'amor a Jesucrist. Una tarda alegre 

plena de joia i felicitat pels nois i noies i les seves famílies. Mn. David Arasa 

 

 

El Día de la Merced 

 

La Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Tortosa, el día 23 de septiembre 

con nuestro obispo, D. Enrique Benavent al frente, presidió la Eucaristía en el centro penitenciario 

de Castellón II, en Albocàsser, donde les habló a los internos con una gran humanidad, resaltando la 

figura de la Madre, Ntra. Sra. de la Merced. Los internos le regalaron al Sr Obispo un precioso jarrón 

realizado en sus talleres. 

Para una mayor celebración, el centro obsequió a los internos con horchata y fartons. 

Al día siguiente, 24, el grupo de voluntarios de Tortosa se trasladó al centro Penitenciario de 

Mas d'Enric en Tarragona, donde se celebró la Eucaristía presidida por el arzobispo, D. Joan 

Planellas, poniendo de manifiesto la importancia que tenía esta festividad para resaltar la cercanía de 

la Iglesia con las personas privadas de libertad y dándoles la dignidad humana que toda persona 

merece. Con ambos actos damos inicio al curso. Charo Biosca / Delegada de Pastoral Penitenciaria 

 

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 

setanta-sis 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 
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a ser autèntics evangelitzadors. Que el Senyor ens acompanyi en aquest curs que anem a començar. 

Maria Joana Querol Beltrán 

 

Inauguració del nou menjador de social Mossèn Sol 

 

El dia 26 de setembre a les 13 hores, s’inaugurà a Tortosa el nou Menjador Social Mossèn 

Sol. Van assistir a l’acte d’inauguració la Sra. Mònica Ripoll Castelló, Regidora d’Acció Social i 

Salut de l’Ajuntament de Tortosa, la Sra. Cristina Accensi, responsable del menjador, el Sr. Dídac 

Rodríguez Alumbreros, Director de Càritas Diocesana de Tortosa, Sr. Agustí Adell Gisbert, Secretari 

General de Càritas Diocesana, M.I. Ramon Labernié Castell, arxiprest de la ciutat,  treballadors, 

voluntaris, usuaris i un bon nombre de persones vinculades a Càritas. A la presidència hi eren el Sr. 

Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, l’Alcaldessa de la ciutat, Sra. Meritxell Roigé Pedrola i la 

Sra. Cinta Jardí Baiges, Directora de Càritas Interparroquial de Tortosa.  

Inicià els parlaments la Sra. Cinta Jardí. Tot seguit prengué la paraula la Sra. Alcaldessa i, finalment 

ens adreçà a tots unes paraules de salutació el Sr. Bisbe.  

Després de visitar les noves instal·lacions, vam passar al menjador que va beneir el nostre 

bisbe Enrique. Allí i al voltant del claustre hi havien unes quantes taules  per fer un piscolabis amb 

motiu de la inauguració. Un detall bonic fou que vam compartir la taula tots els presents, establint 

un contacte de germanor entre tots: responsables, treballadors, invitats i usuaris. 

Vull acabar copiant unes de les frases de la Invitació: “En aquest nou espai, esperem atendre 

totes les persones que necessiten d’aquest servei amb la delicadesa i dignitat que es mereixen”. Tots 

som germans, fills del mateix Pare Déu. Que la Mare de Déu de la Cinta ajude tots els qui col·laboren 

d’alguna manera en aquesta obra social tan bonica i necessària.  Maria Joana Querol Beltrán 

 

Gràcies per tant!  

 

En ocasió del dia de Germanor, diumenge 6 de novembre, us voldria agrair tot el que feu a 

favor de la nostra església i de l’església universal. 

Especialment voldria agrair-vos la vostra pregària, ella és la que sosté la nostra església, en ella Déu 

escolta la lloança del seu Poble així com el crit de petició per les diferents necessitats de les persones 

que preguen per elles mateixes i pels demés. Agrair el vostre temps dedicat a la parròquia, a catequesi, 

als consells de la comunitat, a les reunions, a la litúrgia, a la visita a malalts, a Càritas, a l’ajuda als 

necessitats, a la col·laboració frec a frec amb els mossens... Agrair, que poseu les vostres qualitats, 

sense mirar si són moltes o poques, més valorades o menys, al servei del poble de Déu que peregrina 

en els nostres pobles i que s’edifica amb la Gràcia de Déu i la col·laboració de tots. Agrair el vostre 

recolzament econòmic, sempre generós, que ens permet tenir els temples oberts i decorosos per 

celebrar la litúrgia divina, tenir els locals preparats i el llum encès per acollir els xiquets, els 

necessitats, els joves, els matrimonis i tota persona que necessita de nosaltres. 

Per això, al voltant de l’església diocesana, diada de Germanor, us presentem les gran xifres del 

nostre treball. El primer és el del Senyor, que no el podem quantificar però del que no podem oblidar 

que és Ell qui ens crida i ens sosté. I després, com a resposta, ve el nostre: laics, sacerdots i bisbe. 

Tots estem cridats a aportar el nostre granet de sorra segons la mesura de les nostres possibilitats i la 

missió a la que estem cridats. I aquest treball conjunt, sinodal, us el presentem en aquesta revista 

“nostra església”. En primer lloc el que l’església és i fa: les dades diocesanes de l’activitat en 

celebracions, de la pastoral en conjunt, de la tasca evangelitzadora, del treball educatiu, de l’acció 

caritativa i assistencial. Tot seguit es mostra com ho fa: des de la més nítida i clara transparència el 

balanç econòmic en les grans partides de les despeses i dels ingressos. 

No puc dir altra cosa en nom propi i de tota l’església diocesana de Tortosa de la que el Senyor 

m’ha fet pastor: Gràcies per tant! 

Hem respost amb fe i generositat a la crida del Senyor per construir la seva església. Volem 

seguir la crida del Papa per ser una església autènticament sinodal. S’està duent a terme en les nostre 

parròquies i en totes les realitats pastorals diocesanes una gran labor seguint el buf de l’Esperit. Que 

no decaigui el nostre esforç que naix com a resposta a l’amor de Crist que ens compromet. 
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Com sempre, compto amb la vostra imprescindible ajuda. Gràcies per tot! 

Amb el meu afecte i benedicció.   

+ Enrique Benavent  

Bisbe de Tortosa 

 

Quilòmetres que fan els sacerdots per atendre les parròquies sense capellà resident 

 

Amb la Catedral de Tortosa, el bisbat tortosí té 142 parròquies. D’aquestes, 95 es troben 

situades a la demarcació de Tarragona. Un total de 58, han de ser servides per sacerdots desplaçats 

des d’una altra parròquia. A la demarcació de Castelló la proporció és similar. Hi ha 47 parròquies, 

de les quals 33 han de ser servides des d’una altra parròquia. 

L’any 2021, els capellans van fer 205.790  quilòmetres per atendre les parròquies que no 

tenen sacerdot resident.  

 

67 sacerdots en actiu i 141 parròquies 

 

La diòcesi de Tortosa té 276.265 habitants. La major part, 195.152, a la demarcació de 

Tarragona. Els  81.113 restants es troben a la demarcació de Castelló. En total, el territori diocesà 

abasta una extensió de 6.450 quilòmetres quadrats. Any rere any, el bisbat de Tortosa treballa per 

garantir una bona atenció a tots els fidels tot i dificultats com la gran extensió del territori i el fet que 

algunes parròquies no poden tenir capellà resident. 

El 2021, la diòcesi de Tortosa compta amb 85 sacerdots, dels quals 67 estan en actiu i 18 són 

emèrits. Al territori del bisbat a la demarcació de Tarragona hi ha 55 sacerdots. A la demarcació de 

Castelló n’hi ha 20. En nombre de sacerdots residents fora de la diòcesi són 10. 

 

La col·lecta del Dia de Germanor 

 

Els donatius aconseguits en la col·lecta de Germanor de l’any 2021 a la diòcesi de Tortosa 

van assolir la quantitat de 32.121,36 euros. La major part d’aquest  import correspon a la col·lecta 

de Germanor, que va  recollir 26.750,07 euros. Els 5.371,29 euros restants van arribar per la via de 

les quotes dels subscriptors.  

 

Càritas Diocesana 

 

Arribats al mes de novembre, i davant la Jornada de Germanor, és un moment per a 

reflexionar com a cristians en tant que fills  de Déu i germans de tothom. 

En aquest sentit, Càritas segueix amb la seva disposició d’atendre les necessitats de les persones que 

truquen a les nostres portes. Malauradament cada any superar l’anterior en el número de persones 

ateses per pal·liar les seves necessitats. 

Al Bisbat de Tortosa, Càritas té 35 equips en diferents poblacions de la diòcesi. Compta amb 

705 voluntàries i voluntaris, que l’any 2021 varen dedicar més de 160.000 hores en tasques 

assistencials i d’acompanyament; i la professionalitat dels nostres tècnics i treballadors. També cal 

destacar el suport que rebem dels més de 1.500 donants i col·laboradors. 

Aquest passat any 2021, hem prestat prop de 62.000 serveis personals a un total de 9.269 

integrants de 3.696 famílies. Del total de persones ateses, 1.800 son infants i joves de menys de 17 

anys. Tenim en marxa a tot el territori un total de 27 projectes socials, i hem superat els 700.000 

euros en ajudes directes, la qual cosa suposa un increment del 48,7% respecte l’any 2019. Les 

despeses totals de Càritas al Bisbat de Tortosa han estat de 2.529.741 euros. 

Càritas continuem sent un punt de llum dintre del cor de moltes persones necessitades. Com 

destacava el nostre Bisbe Enrique: “volem que l’amor sigui l’eix vertebrador del nostre compromís 

i de la nostra missió”. Jornada de Germanor 2022. Didac Rodríguez Alumbreros / Director de Càritas 

Diocesana de Tortosa. 
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Delegació Diocesana de Missions 

 

Gràcies a la generositat dels donatius que se’ns van donar l’any 2021, la Delegació Diocesana 

de Missions van poder oferir durant l’any passat 53.680 € euros per la Missió Universal mitjançant 

les Obres Missionals Pontifícies (OMP), que són l’instrument oficial de l’Església i les que se 

n’encarreguen del sosteniment dels Territoris de Missió. Per això, el Papa compta amb les OMP per 

a sostenir la tasca de la seva presència de l’Església i poder anunciar L’Evangeli a tots els racons 

món. 

Per un altra banda, des de la Delegació també vam rebre per als nostres Missioners Diocesans 

14.789,37€. 

Un poc més agraïm la vostra col·laboració i també de tot cor ho fan tots els nostres 

Missioners. Ells més que ningú sabent les dificultats que estan passant en tot el món. 

No ens oblidem de pregar per tots ells, que continuen sent l’altaveu dels sense veu.                                                                                                          

Delegació Diocesana de Missions 

 

Prop de 162 persones han fet ús dels serveis que ofereix la Residència Diocesana d’Ancians 

“Sant Miquel Arcàngel” durant l’any 2021 

 

Durant l’any 2021, la residència continua afectada per la pandèmia de la covid-19. Alguns 

dels nostres serveis, espais i activitats es veuen alterats, modificats o suprimits, havent de cenyir-nos 

als protocols establerts pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  

Les visites i entrades de familiars i personal extern ha estat limitada i sempre registrada amb cita 

prèvia. 

Respecte a la vacunació per la Covid-19: 

Al gener del 2021 es va iniciar la vacunació als residents i treballadors, de la primera i segona dosi. 

A l’octubre de la tercera dosi. 

Tot i així, els esforços per una assistència de qualitat en unes instal·lacions modernes i 

funcionals i amb una atenció centrada en la persona, han donat com a fruit el fet que prop de 213 

persones s’han beneficiat dels serveis que ofereix la nostra residència diocesana d’ancians. 

Degut a la pandèmia, per les prescripcions sanitàries, hem hagut de suspendre el servei “Compartint 

Taula”. 

En els darrers mesos, una mitjana de 118 persones fan ús del servei residencial i unes 38 

utilitzen el Centre de Dia. Aquesta obra del Bisbat de Tortosa segueix en la línia d’atendre a les 

persones que sol·liciten fer ús dels seus serveis d’una manera personalitzada, adaptant-nos a les seves 

necessitats i a les seves realitats. 

Des de la residència mostrem la nostra satisfacció per continuar amb la nostra realitat, fruit 

del treball i dedicació de tantes persones i professionals que ens han precedit en aquests 143 anys 

d’història de la nostra Casa. Residència Diocesana d’Ancians “Sant Miquel Arcàngel” 

 

Eucaristia a la Parròquia Mare de Déu dels Dolors de Tortosa 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 
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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 

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. Maria Joana Querol 

Beltrán 

 

Confirmacions a Vilalba dels Arcs 

 

Dissabte 24, la parròquia de Vilalba dels Arcs va estar de festa per les confirmacions d'uns 

joves de la nostra parròquia. El bisbe en la seva homilia va destacar el testimoni de fe dels joves en 

la vida de cada dia. Testimoni difícil en els temps que vivim. Mn. David Arasa  

 

La Santa Cinta visita l’Església del Poble Nou del Delta 

 

El passat diumenge, 25 de setembre, l’església del Poble Nou del Delta, municipi d’Amposta,  

rebia la visita del reliquiari de la Santa Cinta. Un díptic, “La Santa Cinta ens visita”, distribuït a totes 

les famílies d’aquest nucli de població invitava a l’acte de venerar la Santa Cinta. Aquesta església 

està dedicada a la Mare de Déu de la Cinta i es la única en la diòcesi baix aquesta advocació. Feia un 

any i mig que s’havia restaurat el temple per poder celebrar el culte religiós; des d’aleshores s’hi ha 

celebrat l’Eucaristia diumenges i festius a les 10:00h.   

Amb l’himne de la Mare de Déu de la Cinta, el Reliquiari de la Santa Cinta entrava 

processionalment a l’església. Una salutació del rector de la parròquia precedia la celebració de 

l’Eucaristia en la que hi eren presents la Corporació Municipal d’Amposta amb el seu Alcalde i 

l’Alcaldessa de Tortosa.  

El reliquiari convidava a contemplar el mosaic de la Mare de Déu de la Cinta que presideix 

el presbiteri; la figura de la Mare de Déu oferint-nos la Santa Cinta com a signe de protecció de les 

nostres famílies i dels camps d’arrossars del Delta. La veneració de la Santa Cinta, a més d’aflorar 

sentiments d’amor filial, esdevenia tot un signe d’agraïment a Maria que, com a Mare, ens 

acompanya espiritualment pel camí de la vida. Mn. Ramon Font 

 

Jornades de Formació Permanent del Clergat 

 

Presidides pel Sr. Bisbe i organitzades per la Delegació del Clergat, el dilluns 26 i dimarts 27 

han tingut lloc al Seminari les Jornades de setembre de Formació Permanent amb assistència de la 

majoria dels preveres. El conferenciant ha estat el Catedràtic de la Universitat Pontifícia de 

Salamanca i Rector del Seminari d’Àvila, Rvdo. Gaspar Hernández, que ha presentat brillantment el 

tema tant actual de “Condicionaments i condicions actuals per l’exercici del Ministeri apostòlic”.  

Basant-se magistralment en el Pla de Formació Sacerdotal de la Congregació Romana per al 

Clergat i també d’una manera especial en les profundes homilies del Papa Francesc a les Misses 

Crismals del seu Pontificat, el Ponent exposava i explicava els condicionaments de la situació actual 

a la vegada que subratllava les pistes de les quatre proximitats que han de enfortir l’exercici del 

Ministeri sacerdotal: propers a Déu, font constitutiva de la nostra identitat; propers al Bisbe, amb els 

vincles de l’obediència i l’escolta; propers entre nosaltres, amb la germanor presbiteral; i propers al 

Poble de Déu, al qual pertanyem radicalment.  José-Luis Arín Roig / Vicari General 
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La Residència Diocesana d’ancians celebra la festivitat del seu Patró Sant Miquel Arcàngel.  

 

El nostre Bisbe Enrique presidí l’eucaristia d’acció de gràcies a la capella de la residència, 

amb motiu de la celebració del Patró de la Casa, Sant Miquel Arcàngel. El Sr. Bisbe, en la seva 

homilia recordà aquests dos anys passats de pandèmia COVID-19, i agraí el treball i l’esforç realitzat 

pels treballadors de la Casa, així com la confiança i comprensió de les famílies en aquests mesos de 

dificultats pels que han passats els nostres residents.  

Més tard en l’acte de recepció als convidats, autoritats, familiars i voluntaris de la residència, 

el president del Patronat Mn. Víctor Cardona, pronuncià unes emocionades paraules tot recordant els 

greus moments i les situacions que varen tenir que passar els nostres residents i tots els professionals 

que hi treballen. Pel que respecta a la Sra. Alcaldessa, ens adreçà unes paraules de reconeixement i 

d’agraïment. 

La festa coincideix amb la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran. En aquest sentit, 

des del sector es continua treballant per acabar amb el dèficit de finançament crònic que pateixen les 

residències i que l’administració hauria d’eliminar. Mn. Cardona recordà que, malgrat les dificultats, 

s’han portat a terme una sèrie de millores a la residència i n’anuncià de noves, ja previstes. Després 

de tres anys sense poder-la celebrar amb normalitat, volem donar les gràcies a tots els que ens vàreu 

acompanyar en una diada tan important. Tortosa, 29 de setembre 2022 

Festivitat Sant Miquel Arcàngel. El Patronat de la Residència 

 

La Delegació de Missions celebrà la primera reunió del curs 

 

El diumenge, dia 2 d’octubre, es reuní a la parròquia “L’Assumpció de Maria” de Gandesa,  

la Delegació Diocesana de Missions. A les 12’30 hores vam participar de l’Eucaristia celebrada pel 

seu Rector, mossèn David Arasa.  

Mn. David ens digué en l’homilia entre altres coses, que els apòstols digueren al Senyor: 

“Doneu-nos fe”. Però, som conscients que en la nostra vida ens falta moltes vegades la fe?  També 

hi ha personatges al llarg de la història que han experimentat  la manca de fe, entre els quals tenim a 

Sant Joan de la Creu, qui en algunes ocasions pensava que Déu l’havia abandonat. Però sabem que 

no ens abandona mai i en els moments de pregària ens trobem amb el Senyor.  

Tot seguit. el Rector cedí la paraula a Mònica Redón de Benicarló,  una laica missionera qui 

va anar durant un temps a l’Equador, en nom de la nostra diòcesi.  Comunicà que aquest any farem 

“L’animació missionera”  a l’arxiprestat de la Terra Alta.  

En finalitzar, els membres de la Delegació de Missions vam compartir un dinar de germanor 

i a continuació de nou a la parròquia per celebrar la reunió d’inici de curs presidida pel nostre delegat, 

Mn. Antoni Borràs. Es van comentar tots els temes de l’Ordre del Dia, entre els quals cal destacar 

els actes i activitats del Calendari del nou curs. 

Amb el nostre agraïment a la parròquia “L’Assumpció de Maria” de Gandesa i al seu rector, 

Mn. David Arasa ens vam acomiadar fins la celebració del SCAM al mes de març. Delegació de 

Missions 

 

Romería a la font de la Salut 2022 

 

¡Qué día más hermoso! Acompañó todo. El clima, la alegría de los romeros satisfechos por 

llegar después de sus tres horas de andadura, la buena olleta benicarlanda organizada por la Peña 

Setrill, el rosario en los alrededores del santuario, la santa misa oficiada por Mosén Carlos, la música 

sentida de los animosos músicos, las tertulias animadas en los grupos festivos donde se juntan 

generaciones diferentes… Y todo para todos: para los presentes y ausentes, los vivos y los difuntos, 

los sanos y los enfermos 

La romería es un camino universal que conecta estados de ánimo, tiempos presentes-pasados-

futuros que encuentran el tiempo fundante. En el cabemos todos. A los pies de la Virgen de la Salud 

se depositan flores, oraciones, palabras, cantos, promesas, sonidos, arte, besos, devoción, piedad. Es 

la unión del Benicarló de los antepasados y presentes con la marca y proyección de futuro, el de la 
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eternidad.  La romería es camino de ensamblajes de los diversos caracteres de las personas. Y es 

también la recepción y aumento de la fe que borda egoísmos con amor, malos ratos con la 

tranquilidad de que todo tiene su sentido. La romería es el camino que abre siempre nuevos 

horizontes a esos estados de tristeza que comen, recomen y reconcomen a las personas. La romería 

es compromiso fiel y detallado con nuestros antepasados que hicieron esta promesa de acudir a su 

santuario el primer domingo de octubre.  ¡Qué hermosa ha sido esta romería a la Font de la Salut! En 

ella ha brotado la admiración y acciones de gracias a todos quienes están manteniendo, con su 

esfuerzo altruista y generoso, el nivel óptimo de cada uno de los aspectos de la romería.  Manuel 

Ferrer 

 

Confirmacions a Cabacés 

 

El passat diumenge 9 d'octubre, el senyor bisbe de Tortosa, Mons. Enrique Benavent, va 

impartir el sagrament de la confirmació a vuit joves de la parròquia de Cabacés. Després de dos anys 

de pandèmia, on totes les activitats van ser suspeses, vam festejar amb moltes ganes aquest 

esdeveniment.  

Més tard, tots junts vam passar una bona estona fent-lo partícip de les nostres iniciatives i 

propostes parroquials. Montse Gibert 

 

70 Anys del Temple Parroquial 

 

El dia 12 d'octubre vam celebrar els 70 anys del Temple Parroquial dedicat a Sant Jaume, 

apòstol de Camarles. 

Amb l'Eucaristia donàvem gràcies a Déu per l'esforç i la dedicació de les generacions 

passades per construir aquest lloc de culte on la Comunitat es reuneix per celebrar la fe. Són moltes 

les persones que s'han iniciat a la fe pel sagrament del Baptisme en aquests anys, moltes les qui han 

confirmat la seva fe, les qui s'han acostat a la taula de l'Eucaristia, les qui hem encomanat al Senyor 

en els enterraments, i moltes les qui han format a la presència del Senyor famílies cristianes pel 

sagrament del Matrimoni. 

Un dia d'acció de gràcies i pregària al Senyor per tal de ser la Parròquia aquesta gran Família 

formada per famílies  Mn. Joan Guerola 

 

Formació Permanent del Clergat 

 

Seguint la Programació anunciada en l’Agenda Diocesana 2022-2023 i organitzada per la 

Delegació del Clergat, el divendres 14 va tenir lloc a la Casa Mare de les Teresianes la Jornada de 

Formació sobre  “Aspectes psicològics dels Abusos a Menors”.  

El Ponent va ser el Dr. Ignacio Díaz Fernández-Alonso, membre de la Comissió Diocesana 

pels Abusos contra Menors, Professor de la Universitat Catòlica de València, a la vegada que 

psiquiatra d‘adults amb Consulta particular. Desenvolupà la seva magistral conferència insistint en 

les conseqüències a curt i a llarg termini de l’Abús Sexual Infantil (ASI), així com del perfil-model 

de l’abusador tot fent notar els factors situacionals que el predisposen. També explicà la diversitat 

de sentiments que marquen la vida de la víctima d’abús sexual infantil: de traïció, estigmatització, 

indefensió i sexualització traumàtica.  

A l’hora de compartir el dinar, el Clergat diocesà va tenir ocasió de saludar el nostre Sr. Bisbe 

que ho segueix essent fins que prengui Possessió com Arquebisbe de València. José-Luis Arín Roig 

/ Vicari General   

 

El col·legi Sta. Teresa de Móra d’Ebre celebrà la festa de la seva Patrona 

 

El passat dia 15 d'octubre, dia de la nostra patrona, el col·legi Sta. Teresa de Mora d'Ebre, va 

donar el tret de sortida als diferents actes que es duran a terme aquest curs escolar per celebrar el 
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nostres 75 anys transmetent valors i ensenyaments, seguint les petjades de la Mare Teresa Toda i 

Teresa Guash. 

Va ser una tarda familiar, encetada per una Eucaristia i seguida d'una xocolatada i d'un 

concert. Montserrat Usach 

 

 

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

 

 

Nota y rueda de prensa final  

de la 120 Asamblea Plenaria 

21 a 25 de noviembre 

 

 

Los obispos españoles han celebrado su 120ª Asamblea Plenaria en la sede de la Conferencia 

Episcopal Española (CEE) del 21 al 25 de noviembre de 2022. El nuevo Secretario general, Mons. 

Francisco César García Magán, ha informado en rueda de prensa, el viernes 25 de noviembre, de 

los trabajos que se han realizado en este encuentro. El vicesecretario para asuntos 

económicos, Fernando Giménez Barriocanal, ha presentado el presupuesto del Fondo Común 

Interdiocesano y los presupuestos de la CEE para 2023.  

Elección del Secretario general 

La Asamblea Plenaria ha elegido al Secretario general de la CEE para el quinquenio 2023-

2027. El martes por la tarde se reunía la Comisión Permanente a la que corresponde, según los 

estatutos, proponer los candidatos. Los nombres propuestos fueron: Mons. Francisco César 

García Magán, Mons. Arturo P. Ros Murgadas, y Fernando Giménez Barriocanal. 

Al día siguiente, por la mañana, la Plenaria elegía a Mons. Francisco César García 

Magán como secretario general, con 40 votos en primera votación. Fernando Giménez contó con 

14 votos y Mons. Arturo P. Ros, con 12. Se suman, además, otros 5 votos en blanco. 

Sustituye en el cargo a Mons. Luis Argüello García que ha presentado su renuncia tras 

ser nombrado, el pasado mes de junio, arzobispo de Valladolid. 

Han participado en la Asamblea por primera vez Mons. Vicente Rebollo, obispo de 

Tarazona, y Mons. Ernesto Jesús Brotóns, obispo de Plasencia. Mons. Rebollo se ha incorporado 

a la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio cultural, dentro de la Comisión Episcopal para 

la Educación y Cultura. Mons. Brotóns va a formar parte de la Comisión Episcopal para la 

Pastoral social y Promoción humana.  

Mons. Luis Argüello seguirá en la Comisión Permanente como arzobispo de Valladolid. 

Además, va a ser miembro del nuevo Consejo de Estudios y Proyectos de la CEE y del Servicio 

de Pastoral Vocacional, que también se ha puesto en marcha recientemente. 

Han estado estos días en la Plenaria como invitados el arzobispo emérito de Oristano, Mons. 

Ignazio Sanna, en representación de la Conferencia Episcopal Italiana; el obispo 

de Gibraltar, Mons. Carmel Zammit; y el administrador apostólico de Tánger, Fray Emilio 

Rocha Grandez, OFM, representando a la Conferencia Episcopal Regional del Norte de 

África (CERNA). 

 

Sesión inaugural 

 

A las 11.00 horas del lunes 21 de noviembre comenzaba la sesión inaugural con el discurso 

del presidente, cardenal Juan José Omella. Sus primeras palabras fueron para agradecer el 

trabajo de Mons. Luis Argüello.    

https://www.conferenciaepiscopal.es/cee/organigrama/asamblea-plenaria/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/francisco-cesar-garcia-magan/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/francisco-cesar-garcia-magan/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/francisco-cesar-garcia-magan/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/francisco-cesar-garcia-magan/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/arturo-pablo-ros-murgadas/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/francisco-cesar-garcia-magan/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/francisco-cesar-garcia-magan/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/luis-javier-arguello-garcia/
http://www.archivalladolid.org/web/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/luis-javier-arguello-garcia/
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El presidente de la CEE articuló su discurso en tres partes. Comenzó haciendo una breve 

mirada a la situación actual marcada por las consecuencias de la pandemia, las guerras y la 

inestabilidad social, económica y política. Ante esta realidad, hizo una llamada a trabajar sin 

fisuras por el bien común. Después, planteó algunos retos urgentes como recuperar el valor de la 

familia; acompañar y apoyar con acciones al que sufre; y cuidar y fortalecer a los niños, adolescentes 

y jóvenes. En este último punto, se detuvo a valorar las implicaciones de la nueva ley del 

aborto y la denominada “Ley Trans”. El cardenal Omella dedicó la tercera parte del discurso a 

detallar qué puede aportar la Iglesia en la situación actual. 

A continuación, intervino el nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito C. Auza, que 

también tuvo “una palabra de vivo agradecimiento” para el Secretario general saliente. La familia; 

los seminarios y las vocaciones; y la protección de menores y personas vulnerables y la 

prevención de abusos son los tres temas que abordó en su saludo a la Plenaria.   

El responsable del Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de menores, Jesús 

Rodríguez Torrente, ha presentado a la Plenaria el borrador de un Protocolo marco de prevención 

y actuación en caso de abuso. Este Servicio ha trabajado durante los últimos meses en la redacción 

de este documento en colaboración y comunicación con las distintas Oficinas de Protección de 

menores de las diócesis, así como las Oficinas de CONFER. 

Los obispos han aprobado este Protocolo y, de forma suplementaria, Líneas Guía para la 

actuación en casos de abusos sexuales contra menores que se aplicaría de manera conjunta en todas 

la diócesis. 

 

Documentos aprobados por la Asamblea Plenaria   

 

La Asamblea Plenaria ha aprobado el documento “Persona, familia y 

sociedad” que analiza la situación actual de la sociedad española. Los obispos han incorporado 

algunas aportaciones al texto que se introducirán antes de su presentación. 

También se presentará tras su edición el Nuevo catecismo para adultos “Buscad al 

Señor” que tiene ya el visto bueno de la Plenaria. La Comisión Episcopal para la Evangelización, 

Catequesis y Catecumenado ha elaborado este nuevo catecismo enfocado al catecumenado y la 

reiniciacion cristiana de adultos. Con su publicación, la CEE completa la edición de sus documentos 

de la fe. 

Esta misma Comisión ha trabajado, junto con la de Liturgia, en las “Orientaciones sobre los 

Ministerios Instituidos: Lector, Acólito y Catequista”, también aprobadas. Este documento 

responde a la promulgación 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. Estas 

Orientaciones recogen una reflexión conjunta sobre la aplicación de ambas cartas en la Iglesia en 

España, ya que el primer borrador recogía las aportaciones de las diócesis tras una consulta que 

realizaron ambas  Comisiones. Después se han introducido las indicaciones de los obispos en la 

Plenaria de abril y en las reuniones de la Comisión Permanente de junio y septiembre. 

También se ha aprobado la traducción al euskera del Misal de la Virgen y del Leccionario 

de la Virgen que ha presentado la Comisión Episcopal para la Liturgia. La aprobación de estos textos 

forma parte del  proceso de renovación de los distintos rituales tanto en español como en las distintas 

lenguas cooficiales. 

 

Aprobación del sistema de Compliance para la Conferencia Episcopal Española 

 

La Asamblea Plenaria también ha aprobado el sistema de Compliance para la Conferencia 

Episcopal Española. Se trata de un manual de cumplimiento normativo y buenas prácticas adaptado 

a la la naturaleza e identidad de la CEE. Este sistema de cumplimiento normativo penal ha sido 

elaborado por el Bufete Rich y Asociados, bajo la supervisión del Consejo Episcopal para los 

Asuntos Jurídicos. 

 

https://evangelizacion.conferenciaepiscopal.es/publicaciones/
https://evangelizacion.conferenciaepiscopal.es/publicaciones/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210110_spiritus-domini.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html
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Informaciones de las Comisiones Episcopales 

 

El director del secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, Luis 

Manuel Romero, ha expuesto la propuesta de esta Comisión para trabajar sobre el Primer 

Anuncio. Un trabajo con el que se quiere dar continuidad al actual proceso sinodal y al post-congreso 

de laicos “Pueblo de Dios en Salida”, celebrado en marzo de 2020. Además, se quiere ofrecer como 

un servicio al laicado, tanto al apostolado seglar, movimientos y asociaciones, como a los grupos 

sinodales que se han creado para trabajar en la fase diocesana del Sínodo. 

El presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, Mons. Joan Enric Vives, 

ha sido el encargado de llevar a la Plenaria las modificaciones de las normas sobre el Diaconado 

Permanente. También ha informado sobre la próxima visita pastoral a los seminarios mayores de 

España. 

También ha intervenido en la Plenaria el presidente de la Comisión Episcopal para la 

Educación y Cultura, Mons. Alfonso Carrasco, para explicar la situación actual de la educación 

católica. Y el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Mons. Luis Ángel de 

las Heras, para informar sobre el acompañamiento a la vida consagrada en España por parte de 

los obispos y del secretariado de esta Comisión. 

Las Comisiones Episcopales para el Clero y Seminarios; para la Vida Consagrada; para las 

Misiones y Cooperación con las Iglesias; y para los Laicos, Familia y Vida han señalado unas 

propuestas de trabajo para el servicio de Pastoral Vocacional, tras su aprobación en la Plenaria de 

abril. Este nuevo proyecto nace con el objetivo de promover en la Iglesia en España una cultura 

vocacional que ayude a niños, jóvenes y adultos a plantearse su vocación. Así, asume el encargo de 

organizar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Además, tiene en su horizonte la 

preparación de un Congreso Nacional de Vocaciones, con el que sensibilizar a toda la Iglesia y la 

sociedad sobre la vida como vocación.  

 

Otros temas del orden del día 

 

Los obispos españoles han conocido estos días cómo avanzan los preparativos de la 

Jornada Mundial de la Juventud que acogerá Lisboa del 1 al 6 de agosto de 2023, con la 

intervención de Mons. Américo Aguiar, presidente de la Fundación JMJ Lisboa 2023. La 

Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia ya está también trabajando con el Comité de 

Organización Local de Lisboa y con la Conferencia Episcopal Portuguesa. 

Los obispos también han dialogado sobre el desarrollo del Sínodo de los Obispos, que 

comienza su fase continental. Y han recibido información sobre el Instituto Español de Misiones 

Extranjeras (IEME); el Tribunal de la Rota; y Ábside (TRECE y COPE). Las Comisiones 

Episcopales, como es habitual, han presentado a la Plenaria sus actividades y trabajos. También se 

han tratado distintos temas de seguimiento. 

Sobre el tema de Asociaciones nacionales, se ha aprobado la modificación de los 

estatutos de Manos Unidas y de Cáritas Española. Además, han aprobado los estatutos de 

Adoración Nocturna Española (ANE); de la Fundación socio-sanitaria “Hospitalarias”; de la 

Fundación educativa “Teresa Guash”; de la Fundación educativa “Amor de Dios; y de Fundación 

educativa “Ana María Janer”. 

 

Constitución del Fondo Común Interdiocesano y Presupuestos de la CEE para 2023 

 

En el área económica, como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los 

balances y liquidación presupuestaria del año 2021 del Fondo Común Interdiocesano, de la 

Conferencia Episcopal Española y de los órganos que de ella dependen. 

Se han aprobado también dos cuestiones que se detallan a continuación: 

La constitución y distribución, el presupuesto, del Fondo Común Interdiocesano para el año 

2023. Es el sistema que distribuye la asignación tributaria a las diócesis españolas y a otras realidades 

eclesiales. 

https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-oracion-vocaciones-y-vocaciones-nativas-2022/
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Los presupuestos para el año 2023 de la Conferencia Episcopal Española y de los 

organismos que de ella dependen. 

Presupuesto del Fondo Común Interdiocesano para 2023 

El Fondo Común Interdiocesano es el instrumento a través del cual se canaliza la distribución 

de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras realidades eclesiales. 

La Asamblea Plenaria de noviembre de 2022 ha aprobado la Constitución y reparto del Fondo 

Común Interdiocesano para 2023 en los siguientes términos. 

 

Constitución del fondo (Recursos o ingresos) 

El Fondo Común Interdiocesano se constituye con la partida correspondiente a la Asignación 

tributaria. 

El importe por recibir efectivamente de la Asignación tributaria en 2023 es la suma de: 

El pago a cuenta para 2023. Está previsto en un 70% del importe de la última liquidación 

definitiva, es decir, 70% de 297.680.215 € (IRPF 2020); total 208.376.150 €. 

La liquidación del resultado de la campaña de asignación correspondiente al IRPF 2021, campaña 

2022. 

De acuerdo con el mecanismo establecido de comunicación del resultado de la asignación, a la 

fecha de hacer el presupuesto no se dispone del dato de la campaña de renta del 2022, por lo que se 

procede realizar una estimación. 

Se ha establecido como cantidad objetivo algo más de 309 millones de euros, lo que representa 

un 4,9% de incremento con respecto al presupuesto inicial del año anterior y un 4% más en relación 

con el resultado definitivo del IRPF 2020, campaña 2021. 

La Asamblea Plenaria ha aprobado que en el caso de que la partida definitiva sufra importantes 

modificaciones, el Consejo de Economía pueda proponer a la Asamblea Plenaria de Abril de 2023 

los ajustes oportunos. 

INGRESOS 

 
 

Distribución del Fondo (empleos o gastos) 

La distribución del Fondo Común Interdiocesano se realiza en dos bloques: unas partidas las 

ejecuta y distribuye la Conferencia Episcopal a sus finalidades respectivas; el resto son remitidas a 

las diócesis por distintos conceptos que miden las necesidades de fondos de las mismas. Este envío 

no constituye una aplicación directa de fondos sino un método para evaluar necesidades. Las 

cantidades que recibe cada diócesis se integran en su presupuesto diocesano para financiar el 

conjunto de necesidades. 

Envío a las diócesis. Las diócesis perciben fondos teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

a. Una cantidad lineal. Para atender gastos mínimos y beneficiar así a las diócesis más pequeñas 

b. Módulos en función de los sacerdotes. Unos módulos calculados en función del número de 

sacerdotes de cada diócesis y su dependencia total o parcial del presupuesto diocesano. 

c. Módulos de atención pastoral. Se trata de módulos que tienen en cuenta el número de templos, 

la extensión de las diócesis, los habitantes y el tamaño medio de la parroquia. 

d. Seminarios. Se trata de un reparto establecido por la Comisión Episcopal de Seminarios en 

función de la existencia de centros de estudios, bibliotecas, pastoral vocacional, número de 

seminaristas, etc. 

e. Aportación a la actividad caritativa (Caritas). Esta aportación, que con motivo de la crisis de 

2009 se aprobó con carácter extraordinario, se ha aprobado consolidarla como una cantidad 

permanente de aplicación a la actividad caritativa que cada diócesis empleará con esa finalidad. Por 
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ello, este es el primer ejercicio en el que esta partida se presenta integrada mediante un módulo 

específico para esta necesidad en la cantidad enviada a las Diócesis. 

Seguridad Social del Clero. Importe de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social por el 

conjunto de clérigos diócesis. Todos los clérigos diocesanos cotizan por el salario mínimo 

interprofesional, de acuerdo con el Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto de incorporación del 

Clero diocesano a la Seguridad Social. La Conferencia Episcopal realiza el pago centralizado de 

manera trimestral. 

Retribuciones Señores Obispos. Cantidad total empleada en la retribución de todos los Obispos 

de España. Se realiza una estimación del total del número de Obispos. 

Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos. Se trata de una ayuda 

compensatoria a las entidades de la Iglesia por la pérdida de la exención de IVA en la construcción 

de templos. La Conferencia solicita todos los proyectos de ejecución de obra y concede el importe 

correspondiente al 50% del IVA de las nuevas construcciones y el 25% de las rehabilitaciones. 

Centros de formación. Total de ayudas a distintas instituciones de formación como las Facultades 

eclesiásticas, UPSA, Colegio Español de Roma, Centro Montserrat en Roma y Casa de Santiago en 

Jerusalén. 

Actividades pastorales nacionales. Se trata de una partida para cubrir distintos proyectos 

aprobados por la Asamblea Plenaria en cada año. 

Campañas de Financiación de la Iglesia. Importe para invertir en las campañas de la asignación 

tributaria y día de la Iglesia diocesana. 

Funcionamiento de la Conferencia Episcopal. Aportación al presupuesto de mantenimiento de la 

estructura de la Conferencia Episcopal. 

Actividades pastorales en el extranjero. Incluye la aportación al Fondo Nueva Evangelización y 

las ayudas a las Conferencias Episcopales del Tercer Mundo. 

Conferencia de religiosos. Aportación a los fines generales de la CONFER. 

Insularidad. Ayuda para compensar gastos específicos de transporte de las diócesis con 

insularidad. 

Instituciones Santa Sede. Aportación a la Santa Sede (Óbolo de San Pedro) y al mantenimiento 

del Tribunal de la Rota. 

 

Fondo de ayuda a la vida contemplativa. Se trata una partida destinada a ayudas puntuales a 

religiosas contemplativas.  

 

Plan de trasparencia. Esta partida sirve para atender a los distintos programas del Plan de 

Trasparencia aprobado por la Conferencia Episcopal, como la oficina de trasparencia, el desarrollo 

y difusión de la memoria de actividades, etc. 

 

Ordinariato de las Iglesias Orientales. Esta partida sirve para cubrir las necesidades pastorales 

específicas del nuevo ordinariato creado por el Santo Padre. 
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GASTOS 

 
 * Esta partida, dotada en 2023 con 7 millones de euros, se incluye dentro del envío a las diócesis, 

haciendo constar su especial afectación para CARITAS u otra actividad caritativa concreta. 

 

Presupuesto de la Conferencia Episcopal Española para 2023 

El presupuesto de la Conferencia Episcopal Española se presenta equilibrado en gastos e ingresos. 

Las partidas de Actividades Pastorales se incrementan muy ligeramente. La partida de Gastos de 

Personal se incrementa para atender a lo establecido en la regulación laboral y a las necesidades 

pastorales de la Conferencia. Los gastos de conservación y suministros, se incrementan para 

adaptarse a lo realmente realizado en ejercicios anteriores y teniendo en cuenta la elevación del IPC 

durante los últimos meses. 

El detalle, conforme al modelo normalizado para las instituciones diocesanas, es el siguiente: 

 

INGRESOS 

1.- APORTACION DE LOS FIELES. 

Con carácter general, la Conferencia Episcopal no es destinataria de fondos de aportaciones de 

fieles. Cuando alguien solicita dar un donativo, se reorienta a la Diócesis correspondiente. No 

obstante, este capítulo recoge alguna ayuda puntual 

2.- ASIGNACION TRIBUTARIA. 

Se trata de la cantidad prevista en el Fondo Común Interdiocesano para la financiación parcial de 

las actividades de la Conferencia. 

3.- INGRESOS DEL PATRIMONIO. 

Figuran en este apartado: 

Los alquileres devengados correspondientes a las propiedades de la Conferencia Episcopal. Se 

han adaptado a la realidad de la situación actual. 

Los ingresos financieros procedentes de algunos fondos propios de la Conferencia que están 

invertidos en depósitos a plazo e instrumentos de renta fija de máxima seguridad. Se prevé un ligero 

incremento de los mismos por la subida de los tipos de interés. 

Actividades económicas: Se trata fundamentalmente de la aportación de las editoriales de la 

Conferencia Episcopal (EDICE, BAC y Libros Litúrgicos), la revista Ecclesia, la gestión de derechos 

de autor, así como las tasas de expedición de títulos de idoneidad. 

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES 

Esta partida computa aportaciones de alguna institución religiosa, así como ingresos varios de 

gestión no encasillables en los otros grupos. 

 

 



585 

 

INGRESOS 

 
 

GASTOS 

1.- ACCIONES PASTORALES 

Figuran aquí los presupuestos que se destinan para las distintas actividades realizadas por la 

Comisiones Episcopales, así como las aportaciones realizadas a algunos organismos Internacionales 

de la Iglesia (COMECE, CC.EE, Comisión Internacional de Migraciones y Casa de la Biblia). Por 

último figuran también las aportaciones a las instituciones de “Acción Católica” y “Justicia y Paz”. 

2.- RETRIBUCION DEL CLERO 

Se contemplan el total de retribuciones del clero que colabora de manera permanente o puntual 

en las actividades ordinarias de la Conferencia. Sus retribuciones permanecieron congeladas durante 

varios años, en el próximo ejercicio se incrementarán ligeramente. 

3. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SEGLAR 

Se incluye en este apartado el total de retribuciones satisfechas a los trabajadores seglares de la 

Conferencia Episcopal, así como las colaboraciones satisfechas por trabajos puntuales. Las 

retribuciones del personal laboral están referenciadas al Convenio de Oficinas y despachos, con 

algunas adaptaciones. 

4.- CONSERVACION DE EDIFICIOS Y FUNCIONAMIENTO 

Incluye el importe satisfecho por el resto de conceptos: reparaciones, mantenimiento, material de 

oficina, suministros, etc. 

 

GASTOS 
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Tarraconense 
=============================== 

 

 

Amb motiu de la nova edició del Missal en català 

Novembre 14, 2022 

 

Els Delegats diocesans de Litúrgia demanen que amb motiu de l’entrada en vigor de la 3ª 

edició en català del Missal Romà el proper 1er. Diumenge d’Advent, tinguem present, ministres i 

fidels, que ha de significar una ocasió de reflexió i d’estudi sobre el sentit de la Litúrgia i de la seva 

manera de celebrar-la, no únicament dels preveres, dels diaques i dels equips de Litúrgia, sinó 

també de totes les comunitats parroquials i els grups cristians. 

Caldrà advertir els fidels que, a més de diversos canvis, nous textos i altres modificacions, 

el nou Missal conté dos canvis en els textos recitats per l’assemblea dels fidels, un d’important 

al Credo i un de petit a la resposta a la invitació a pregar, a l’ofertori, que no deixen de ser 

significatius. 

1.- Quan recitarem el Credo nicenoconstantinopolità, ja no es dirà més, com fins ara: “I en 

una sola Església, santa, catòlica i apostòlica”, sinó que d’ara en endavant caldrà dir: 

“I en l’Església, que és una, santa, catòlica i apostòlica.” 

No perdem l’oportunitat de valorar i explicar els quatre atributs de l’ésser sagrat de 

l’Església (podeu mirar el Catecisme de l’Església Catòlica nn. 811-870). 

 

2.- La segona és un petit canvi per millorar la redacció catalana de la resposta dels fidels al 

“Pregueu germans…”, on ja no direm: “i també per al nostre bé i de tota la seva santa 

Església”, sinó que d’ara endavant més correctament haurem de dir: 

“… i també per al nostre bé i el de tota la seva santa Església.” 

L’Eucaristia sempre se celebra per al bé dels qui estan en aquell moment reunits pregant, 

però també per al bé de tota l’Església santa “estesa d’Orient a Occident”, segons la famosa 

expressió de St. Fructuós de Tarragona. 

 

 

Asamblea General de Càritas Catalunya en Tarragona 

Novembre 30, 2022 

 

El Centre Tarraconense El Seminari ha acogido, este miércoles día 30 de noviembre, la 

asamblea general de Càritas Catalunya. La reunión ha comenzado con una meditación y una oración 

de san Vicente de Paúl, patrón de las instituciones de caridad, y se ha invitado a trabajar partiendo 

de una mirada y una acción realistas y amorosas. 

El arzobispo Joan ha dado la bienvenida a los miembros de la asamblea y ha explicado los 

orígenes de la Iglesia de Tarragona. Con el martirio de los santos Fructuoso, Augurio y Eulogio y la 

probable estancia y predicación de san Pablo en Tarragona, Mons. Planellas ha destacado que «la 

Iglesia de Tarragona es una Iglesia apostólica». 

Por otra parte, ha alentado a los participantes a «no cansarse nunca de ponernos al lado de las 

personas más necesitadas». Asimismo, ha asegurado que «debemos hacerlo por mandato de Cristo 

mismo, con humildad y siendo generosos». El Sr. Arzobispo recordó, también, la reciente aprobación 

unánime de los estatutos de Cáritas Española por parte de los obispos de la Conferencia Episcopal 

Española. «La misma comunión que debe haber con el cuerpo de Jesús debe estar con los hermanos», 

ha concluido Mons. Planellas. 

La reunión ha contado también con la participación del obispo auxiliar de Barcelona, Mons. 

Javier Vilanova, por delegación del cardenal Omella, obispo delegado de Càritas Catalunya. El 

obispo Javier ha recordado que nuestra misión «es todo por amor a Cristo» y que «la comunión que 

vivimos con Cristo nos da fuerza, así como la comunión que sentimos entre nosotros». En este 
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sentido, ha expresado que «el amor a Cristo se concreta en iniciativas como las que desarrolla 

Cáritas». 

Salvador Grané, director de Càritas diocesana de Tarragona, ha hecho referencia al modelo 

de trabajo por comisiones que se ha implementado en los últimos años en Càritas Catalunya, y ha 

destacado que «nos estimula a la implicación y al sentimiento de pertenencia a la entidad». Por otra 

parte, ha hablado de la situación de emergencia social latente que vive nuestra sociedad y que 

«castiga doblemente a las personas más desfavorecidas». «Hay que prepararse para afrontarla y 

acompañar a las personas en su integridad», ha afirmado. 

Por último, Francesc Roig, presidente de Càritas Catalunya, ha querido poner de manifiesto 

que «el relevo a nuestras Cáritas sigue vigente», y ha señalado las nuevas incorporaciones que hoy 

han participado por primera vez en la asamblea. 

 

 

Noticiari i comunicats 
=========================== 

 

Mons. Francisco César García Magán,  

nuevo secretario general de la CEE 

23 de noviembre 

 

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha 

elegido este miércoles 23 de noviembre, por mayoría absoluta en primera votación, como 

secretario general a Mons. Francisco César García Magán. Según lo previsto en los estatutos de 

la CEE, ocupará el cargo durante los próximos cinco años. Mons. García Magán es en la 

actualidad obispo auxiliar de Toledo. Sustituye en el cargo a Mons. Luis Argüello García, 

nombrado en noviembre de 2018, pero que ha presentado su renuncia tras ser nombrado, el pasado 

mes de junio, arzobispo de Valladolid. 

La Comisión Permanente ha presentado esta mañana a la Asamblea Plenaria su propuesta 

de candidatos, elegidos en la reunión extraordinaria que celebró en la tarde de ayer: 

 

• Mons. Francisco César García Magán 

• Mons. Arturo P. Ros Murgadas 

• Fernando Giménez Barriocanal 

 

El nuevo Secretario general ha comparecido esta misma mañana ante los periodistas en la 

sede de la Conferencia Episcopal. 

 

«Vengo a aprender, a escuchar y a colaborar» 

El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Francisco César 

García Magán, en su primera comparecencia hoy ante la prensa en la sede de la CEE, nada más ser 

elegido, ha asegurado que “viene aprender, a escuchar y a colaborar”. 

Además, ha comenzado pidiendo «perdón» de antemano por los errores “que sin duda voy a tener 

porque además soy nuevo en estas lindes”. 

Mons. García Magán ha reconocido que se trata de un servicio que acoge  “con sorpresa y 

novedad”. También ha señalado que afronta este cargo como secretario general con gratitud hacia 

sus hermanos obispos, con un “sentimiento de responsabilidad por esa confianza que me han 

manifestado”. 

Asimismo, ha reconocido su buena relación con los periodistas, “un mundo que no me es extraño”. 

Mons. César García Magán se ha presentado haciendo un repaso a su biografía: nació en Madrid, 

pero ha subrayado las raíces andaluzas y toledanas de sus padres, así como sus 36 años como cura y 

su ministerio como sacerdote en una parroquia de Toledo. 

https://www.conferenciaepiscopal.es/asamblea-plenaria-noviembre-2022/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/francisco-cesar-garcia-magan/
https://www.architoledo.org/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/luis-javier-arguello-garcia/
http://www.archivalladolid.org/web/
https://www.conferenciaepiscopal.es/cee/organigrama/comision-permanente/
https://www.conferenciaepiscopal.es/la-comision-permanente-propone-los-candidatos-para-la-eleccion-de-secretario-general/
https://www.conferenciaepiscopal.es/la-comision-permanente-propone-los-candidatos-para-la-eleccion-de-secretario-general/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/francisco-cesar-garcia-magan/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/arturo-pablo-ros-murgadas/
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El también obispo auxiliar de Toledo explicó que ha trabajado en la Santa Sede, en la Secretaría 

de Estado, su labor en distintas nunciaturas y sus diez años con San Juan Pablo II. De ahí mantiene 

“numerosas vivencias y experiencias” . “La Santa Sede ha sido muy buena escuela. Una escuela 

exigente”. 

 

«Hay que estar siempre de parte de la víctima» 

Ante preguntas de los periodistas, Mons.  García Magán habló sobre los abusos en la 

Iglesia: «un solo abuso ya sería reprobable y execrable para la Iglesia, que también se ha visto 

contaminada, afectada y manchada por ese problema social. Estamos trabajando sobre este 

tema», en la línea marcada por el Papa Francisco. 

«Hay que estar siempre, siempre, de parte de la víctima, de la parte del que ha sufrido, 

porque Jesucristo estuvo siempre de la parte del sufriente. Él fue un inocente que sufrió, un 

inocente que murió. Y como derivación de eso está todo el trabajo de prevención, formación y 

acompañamiento que se ha hecho y que se va a incrementar». 

Además, preguntado por si era progresista o conservador citó de nuevo a san Juan Pablo II. 

“Depende lo que entandamos. ¿Defender la vida, apostar por la familia, hablar de la importancia 

de la educación es ser conservador? ¿La preocupación social, la importancia de la pastoral de la 

caridad, la acogida de los inmigrantes, el no discriminar a nadie no porque lo diga la Constitución 

sino porque es fruto de lo que dice el Evangelio progresista? Todo cabe dentro del Evangelio», ha 

finalizado el nuevo secretario general del episcopado español. 

 

Obispo auxiliar de Toledo desde enero de 2022 

Nació en Madrid el 2 de febrero de 1962. En 1980 ingresó en el seminario mayor de Toledo, 

donde realizó los estudios eclesiásticos, finalizados con el Bachiller en Teología por el Instituto 

Teológico “San Ildefonso” de Toledo. Fue ordenado sacerdote el 13 de julio de 1986. Es licenciado 

en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana (1990) y licenciado y doctor en 

Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense (1998). Completó sus estudios en la 

Pontificia Academia Eclesiástica (1995-1998).   

Comenzó su ministerio sacerdotal en la diócesis de Toledo como vicario parroquial de 

Santa Bárbara, en Toledo, y secretario del obispo auxiliar (1986-1988). Estuvo al servicio de la 

Santa Sede desde 1991 a 2007. Primero como oficial de la Secretaría de Estado (sección para los 

Asuntos Generales), a la vez que fue capellán de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino 

Pastor (1989-1998). Posteriormente, como secretario y consejero de las Nunciaturas Apostólicas 

en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia. 

En 2007 regresó a la diócesis de Toledo, donde ha desempañado los siguientes cargos: 

vicario episcopal para la Cultura y Relaciones Institucionales (2008-2015); capellán de las monjas 

Agustinas de Santa Úrsula (2008-2015); vicario episcopal de la Vicaría territorial de Toledo (2015-

2021); y provicario general (2015-2018). Desde el año 2018 es vicario general. Es canónigo, desde 

2008, y doctoral, desde 2018. 

Desarrolló su labor docente en el seminario nacional interdiocesano de Nicaragua (2002-

2003). Y actualmente en los Institutos Superiores de Estudios Teológicos San Ildefonso y de Ciencias 

Religiosas Santa María de Toledo, desde 2008, y en la Facultad de Derecho Canónico de la 

Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, desde 2007. 

Ha sido vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia (2009-

2014); Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 

España, desde 2019. Es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Canonistas desde 

2021, de la que fue vicepresidente de 2012 a 2014. Es Capellán de Su Santidad (2000) y Prelado de 

Honor de su Santidad (2005). 

El 15 de noviembre de 2021 César García Magán fue nombrado obispo auxiliar de 

Toledo por el papa Francisco. Recibió la consagración episcopal el 15 de enero de 2022. 

En la Conferencia Episcopal Española es miembro del Consejo Episcopal para los Asuntos 

Jurídicos. 

 

https://www.conferenciaepiscopal.es/asuntos-juridicos/
https://www.conferenciaepiscopal.es/asuntos-juridicos/
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Necrològica 

=================== 

 
Rev. Antonio Ripollés Amela, pvre. 

19 de novembre de 2022 

 
El 19 de novembre 2022 moria a Tortosa el M.I. Antonio Ripollés Amela, Canonge de la Santa 

Església Catedral des de l‘any 1998.  

Havia nascut a La Mata, comarca de Morella, el 17 gener de 1936, fill de Francisco Ripollés 

Montserrat i Genoveva Amela Borrás. Buscant el millor pels seus fills i ben aconsellats enmig de 

les  possibilitats del seu poble, els pares van encaminar tres dels seus fills cap al Seminari Diocesà 

de Tortosa I(Antonio) o al Noviciat dels frares Agustins Recoletos (Paco i Aurelio). 

Fruit entusiasta dels Exercicis Espirituals previs a l’Ordenació Sacerdotal, Antonio va escriure una 

carta personal al bisbe que l’anava a ordenar al Seminari el 8 de juny 1959 manifestant-li la seva 

disposició a assumir l’encàrrec que pogués tenir més dificultats per un prevere nou. Com a 

resposta, el bisbe D. Manuel Moll el nomenà Secretari particular seu. Aquest càrrec li va marcar 

bona part de la seva vida sacerdotal: amb afecte filial mossèn Ripollés acompanyà, serví, estimà i 

honorà el bisbe D. Manuel com un veritable fill. Sobretot en la seva malaltia final, el bisbe trobà en 

el seu “familiar” Ripollés un infermer i un fill.   

Amb la renuncia del bisbe Moll i Salord al govern pastoral de la Diòcesi a la tardor del 1968, 

mossèn Ripollés quedava deslligat de l’atenció personal al bisbe D. Manuel que s’havia retirat al 

seu poble natal de Ciutadella. 

Havent rebut del bisbe Moll i Salord l’any 1967 la Dignitat de Beneficiat de la Santa Església 

Catedral, l’any 1998 el bisbe Martínez i Sistach el nomenà Canonge. 

Des de l’estiu de 1970 mossèn Ripollés desenvolupà el seu dinamisme com Administrador del 

Col·legi diocesà de la Immaculada (altra gran obra de D. Manuel); a la vegada era nomenat Vicari 

de la Parròquia Mare de Deu del Roser, exercint-hi durant molts anys. 

Però fou com a Majordom i Gestor Administratiu de les diverses Institucions ubicades en l’edifici-

Seminari quan mossèn Antonio més desenvolupà la seva creativitat irrefrenable dotant-lo d’un 

entorn esportiu i recreatiu del què inicialment estava mancat.  

Un camp apostòlic al què hi dedicà incomptables afanys foren les Peregrinacions de tot tipus que 

ell organitzava, animava i cuidava. Capítol a part mereix REDIVER (Residencia Diocesana de 

Verano), plataforma des d’on mossèn Ripollés arribava a totes les parts d’Espanya oferint sobretot 

a les famílies, a l’edifici-Seminari de Tortosa, estada econòmica amb suport cultural i complement 

espiritual. Els “fullets” que publicava, ben documentats i amb fotografies, eren Guies molt 

profitoses per les excursions.  

Remarcable fou també el seu servei assistencial com a Capellà de l’Hospital “Verge de la Cinta” 

on el seu zel apostòlic el portava a desviure’s en l’atenció als malats i els seus familiars. També fou 

durant uns anys Vocal Administratiu i Gestor de la Residencia Diocesana d’Ancians Sant Miquel 

Arcàngel.   

Els seus últims anys (amb la seva inseparable moto) anava a celebrar cada dia l’Eucaristia al 

monestir Mare de Déu de les Neus de les monges Clarisses a Tortosa.  

La seva missa exequial, presidida pel bisbe Benavent, es va celebrar a la Catedral concelebrant-hi 

la major part del presbiteri diocesà i amb assistència de nombrosos fidels, testimonis eloqüents de 

la petjada generosament servicial de mossèn Ripollés     

 

José-Luis Arín Roig 

Administrador diocesà 
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