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20 de març de 2016 Diumenge de Rams

Lectures
Diumenge de Rams

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Diumenge de Rams

El Diumenge de Rams recordem l’entrada triomfal de 
Jesús a Jerusalem enmig d’aclamacions de la gent que 

sortia a rebre les peregrinacions que arribaven a la Ciutat 
Santa en ocasió de la Pasqua.

Els congregats feien crits d’alegria i anomenaven «beneït el 
qui ve en nom del Senyor», al «Fill de David», el «Messies» 
i estenien els seus mantells i tallaven al seu pas branques 
d’arbres per a fer una catifa de benvinguda.

Quan les autoritats religioses van preguntar al nouvingut 
per què acceptava aquelles aclamacions, i l’instaven: 
«Mestre, renya els teus deixebles», Jesús reacciona dient: 
«Us asseguro que si aquests callen, cridaran les pedres.»

Com s’explica, això? Jesucrist havia fet molts miracles i 
s’havia guanyat el favor del poble. A vegades havia hagut 
de fugir de les masses que volien fer-lo rei, i en moltes 
ocasions després de fer una curació deia al guarit: no 
ho diguis a ningú, o torna a casa sense entrar a la ciutat, 
peticions que no sempre eren ateses. La discreció i la 
repulsa a qualsevol enaltiment personal eren la seva regla 
de conducta. Però aquesta vegada trenca la seva norma 
i es deixa aclamar, com si fos necessari que la discreció 
deixés pas a la veritat.

Jesús sap que serà l’última vegada que el poble l’aclami. 
Pocs dies després aquest mateix poble serà manipulat 
perquè demani a Pilat que no li concedeixi l’amnistia, 

escollint en el seu lloc Barrabàs, i encara serà encoratjat 
a demanar la crucifixió per a ell. Per la salvació d’aquest 
poble jueu, representant de tota la humanitat, s’entregarà 
amb una cruel mort de creu.

Aquests vaivens en l’ànim popular són un símbol de la 
nostra vida. També al llarg d’ella a vegades aclamem 
Déu en nosaltres i a vegades, per debilitat generalment, 
el neguem si no de paraula sí amb els nostres actes. En 
canvi Jesucrist ens estima sempre, «mai no es cansa de 
perdonar», en paraules del papa Francesc, i en el perdó 
mostra el veritable rostre de Déu que és misericòrdia.

Aquesta Setmana Santa de l’Any Jubilar és un moment 
propici per a deixar-se perdonar per qui tant ens estima. 
El Papa confia que els fidels acudeixin al sagrament de 
la penitència. Personalment desitjo fer una crida a viure 
l’experiència que se’ns va demanar el Dimecres de Cendra: 
«Converteix-te i creu en l’Evangeli.» Tots estem cridats a 
aquesta conversió continuada per a ser feliços en aquesta 
vida i més encara en l’altra.

Jesús trenca la seva norma 
i es deixa aclamar, 
sap que serà l’última vegada‘

Benedicció dels rams

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (19, 28-40)

En aquell temps, Jesús anava al davant pujant a 
Jerusalem. Quan era a prop de Bet-Fagué i de Bet-Hània, a la 
muntanya de les Oliveres, envià dos dels seus deixebles amb 
aquest encàrrec: «Aneu al poble d’aquí al davant i, entrant, 
hi trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat mai. 
Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava per què el 
deslligueu, respondreu que el Senyor l’ha de menester.» Els 
dos que Jesús enviava se n’anaren i ho trobaren tot tal com 
Jesús els ho havia dit. Mentre deslligaven el pollí, els amos 
els digueren: «Per què el deslligueu?» Ells respongueren: 
«El Senyor l’ha de menester.» Portaren el pollí a Jesús, el 
guarniren tirant-li els mantells a sobre i hi feren pujar Jesús. 
A mesura que Jesús avançava estenien els mantells pel camí. 
Quan s’acostava a la baixada de la muntanya de les Oliveres, 
tota la multitud dels seus addictes, plena d’alegria, començà 
de lloar Déu a grans crits per tots els prodigis que havien vist, 
i deien: «Beneït sigui el rei, el qui ve en nom del Senyor. Pau 
al cel, i glòria allà dalt.» Alguns fariseus que anaven amb la 
multitud li digueren: «Mestre, renya els teus seguidors.» Ell 
respongué: «Us asseguro que si aquests callessin, cridarien les 
pedres.»

Missa de la Passió

Lectura del llibre d’Isaïes (50, 4-7)

El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre perquè, amb 
la paraula, sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un altre em 
desvetlla l’orella perquè escolti com un deixeble. El Senyor 
Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni m’he 
fet enrere: he parat l’esquena als qui m’assotaven i les galtes 
als qui m’arrancaven la barba; no he amagat la cara davant 
d’ofenses i escopinades. El Senyor Déu m’ajuda: per això no 
em dono per vençut; per això paro com una roca la cara i sé 
que no quedaré avergonyit.

Salm responsorial [21,8-9.17-18a.19-20.23-24 (R.: 2a)]

Tots els qui em veuen es riuen de mi,
amb els llavis i amb el cap prenen aires de mofa:
«S’ha adreçat al Senyor; que l’alliberi, doncs;
que el salvi, si tant se l’estima.»

R.: Déu meu, Déu meu, ¿per què m’heu abandonat?

M’envolta una munió de gossos,
em rodeja un estol de malfactors,
m’han lligat les mans i els peus,
puc comptar tots els meus ossos. R.

Es reparteixen entre ells els meus vestits,
es juguen als daus la meva roba.
Almenys vós, Senyor, no us allunyeu;
força meva, cuiteu a defensar-me. R.

Anunciaré als meus germans el vostre nom,
us lloaré enmig del poble reunit.
Fidels del Senyor, lloeu-lo,
fills de Jacob, glorifiqueu-lo,
reverencieu-lo, fills d’Israel. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips (2, 6-11)

Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar 
gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-
res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet semblant 
als homes i començant de captenir-se com un home qualsevol, 
s’abaixà i es féu obedient fins a acceptar la mort, i una mort 
de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit aquell nom 
que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, 
a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús, i 
tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de 
Déu Pare.

Passió de nostre Senyor Jesucrist segons sant Lluc 
(22, 14-23.56)

(No es publica degut a la seva llarga extensió)

Hosanna al Fill de David!

El Rei d’Israel entra a Jerusalem muntat en un pollí i és aclamat pel poble. Ve en nom del Senyor i és lloat i saludat amb palmes i 
branques d’olivera. I en aquesta entrada ens arrossega per a salvar-nos a tots. Per la gràcia carregarem aquesta creu per a donar 
testimoni al món del seu amor. I per aquesta mateixa gràcia participarem també de la seva resurrecció i de la vida per sempre.

Pregària: Senyor, que per la vostra creu heu redimit el món, feu-nos mereixedors dels béns que ens heu preparat i ajudeu-nos a 
ser fidels al compromís contret en el nostre baptisme. En ell vam ser submergits en la vostra creu i en la vostra resurrecció. Que 
la pràctica quaresmal ens hagi estat profitosa i puguem proclamar ben fort: Lauda Jerusalem, Dominum, lauda Deum tuum Sion.
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Amb els cristians de Terra Santa. La col·lecta d’aquest 
Divendres Sant serà a favor de la Custòdia 
dels Sants Llocs 

Dr. Torras i Bages (1846-1916), viu per l’eternitat. 
Commemoració del centenari de la seva mort 

DESTAQUEM...
Enfoca el codi QR 

i accedeix al vídeo «Als Quatre Vents»

Mirada endins 
Mn. Raimon Mateu de la Casa, diaca

(p.5)

Torras i Bages, viu per l’eternitat

La commemoració del centenari de la santa mort del 
Venerable bisbe Josep Torras i Bages suscita en nosaltres 

no sols el record d’un personatge excepcional, sinó l’evocació 
de la viva i perenne presència d’aquell pastor de la seu 
vigatana que «santament visqué i morí santíssimament.»

Ell deia que «els sants són homes de l’eternitat», i això 
vol dir que són sempre actuals. Aquesta frase la podem 
aplicar a ell mateix: Torras i Bages és un home «que viu per 
l’eternitat», sempre actual, sempre modern, talment més 
enllà del temps. El bisbe Torras té vigència, doncs, per als 
nostres cristians, això ja ni cal dir-ho. Però no dubto que 
Torras és també d’actualitat en els mateixos àmbits de la 
societat civil, cultural, social i política. La santedat, però, és 
l’últim cercle que els engloba tots. La seva intervenció en els 
àmbits esmentats fou sempre la de l’home d’Església que 
sabia mirar-se les coses sub specie æternitatis, i és sobretot 
sota aquest mateix aspecte que el seu influx pot continuar 
essent altament benèfic en tots els ordres i en els temps que 
estem vivint.

La santedat del bisbe Torras fou reconeguda per l’Església 
amb el decret d’aprovació de les virtuts heroiques aquell 
inoblidable 13 de juny de 1992. Aquesta primera aurèola de 
santedat és, segons com es miri, la més important. Atènyer 
aquesta fita no fou pas cosa fàcil. Calgueren seixanta anys 
perquè es depuressin alguns pòsits tèrbols i així pogués 

emergir amb major esclat la figura del sant bisbe de Vic. La 
santedat, res no la podrà ofuscar; el pas dels anys, lluny de 
desdibuixar-ne la imatge, encara serveix per a presentar-
nos-la més resplendent, més atractiva.

Després de tot el camí fet aquests darrers anys, cal dir que 
el pensament de Torras i Bages ha trobat ple recolzament en 
els documents pontificis i plena confirmació en el magisteri 
del nostre episcopat. Que n’és, de clarivident, el gran bisbe 
quan escriu: «Els organismes polítics, els Estats, es fan i es 
desfan segons les circumstàncies […], per lo qual llur duració 
és limitada, i, al desfer-se, reapareixen les antigues nacions, 
les unitats socials naturals formades no en congressos […] 
sinó en els eternals consells de la Providència divina!»

No defallim en la pregària per tal d’obtenir del Bon Déu 
els miracles que calen perquè la santedat del bisbe Torras 
i Bages aconsegueixi la doble aurèola de la beatificació i la 
canonització.

Valentí Miserachs, pvre., 
postulador de la causa de beatificació del Dr. Torras i Bages

PUBLICACIÓ

«Torras i Bages. Home de l’eternitat. 1846-1916» (Ed. Bisbat de Vic). Aquest llibre divulgatiu, que compta 
amb escrits de diversos autors, pretén il·lustrar alguns dels aspectes de la seva figura que ajudin el lector 
contemporani a conèixer la vida, a copsar la riquesa del pensament torrasià i el compromís per a proporcionar 
una resposta cristiana als grans reptes del seu temps.

Amb els cristians de Terra Santa

Aquest Divendres Sant celebrarem, de nou, la Jornada per 
Terra Santa, una data en què l’Església sol·licita als fidels 

la pregària i ajuda a favor de la Custòdia dels Sants Llocs i 
de l’Església present en aquella zona. La col·lecta d’aquest 
Divendres Sant, que té caràcter de pontifícia, es destinarà a 
aquesta finalitat. L’any passat a l’arxidiòcesi es va recaptar la 
quantitat de 20.185,51 euros.

Des de la Comissaria de Terra Santa se’ns recorda que 
la passió de Crist és actual, que avui dia és present en els 
cristians de l’Orient i nosaltres som cridats a ajudar-los.

La Custòdia de Terra Santa, fundada per sant Francesc 
d’Assís l’any 1217, és un servei que tres-cents trenta-quatre 
franciscans de diverses nacionalitats presten a l’Església i 
a la societat actual custodiant setanta-quatre llocs sants 
bíblics, ajudant famílies necessitades, exercint la pastoral 
a parròquies i esglésies, dirigint escoles o cases on allotjar 
pelegrins i promovent pelegrinatges a Terra Santa.

col·lecta

efemèride
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Cicle C / Litúrgia de les Hores: Setmana II
Diumenge, 20: Diumenge de Rams. 
[Abans de la processó: Lc 19, 28-40. Missa del diumenge: 
Is 50, 4-7; Salm 21, 8-9.17-18a.19-20.23-24; Fl 2, 6-11; 
Lc 22, 14-23, 56, o bé més breu: 23, 1-49 (LE/LH pròpies)]
Dilluns 21: Dilluns Sant [Is 42, 1-7; Salm 26, 1.2.3.13-14; 
Jn 12, 1-11]
Dimarts, 22: Dimarts Sant [Is 49, 1-6; Salm 70, 1-2.3-4a.5-
6ab.15 i 17; Jn 13, 21-33.36-38]
Dimecres, 23: Dimecres Sant [Is 50, 4-9a; Salm 68, 
8-10.21bcd-22.31 i 33-34; Mt 26, 14-25]
Dijous, 24: Dijous Sant [Missa de la Cena del Senyor: Ex 12, 
1-8.11-14; Salm 115, 12-13.15-16.17-18; 1Co 11, 23-26; 
Jn 13, 1-15] S’acaba el temps de Quaresma i comença el 
Tríduum Pasqual
Divendres, 25: Divendres Sant. La passió del Senyor 
[Celebració de la Passió: Is 52, 13-53, 12; Salm 30, 2 i 6.12-
13.15-16.17 i 25; He 4,14-16; 5,7-9; Jn 18, 1-19, 42] 
Dia de dejuni i abstinència 

Dissabte, 26: Dissabte Sant. [Durant aquest dia l’Església 
roman prop del sepulcre del Senyor i s’absté de celebrar la 
Missa (LH pròpia)]
Diumenge, 27: Diumenge de Pasqua de la Resurrecció 
del Senyor (Sol) [Vetlla Pasqual: 1L) Gn 1, 1-2, 2 (o més breu: 
Gn 1, 1.26-31a); Salm 103 o bé: Salm 32; 2L) Gn 22, 1-18 
(o més breu: Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18); Salm 15; 3L) 
Ex 14,15-15, 1a; Salm Ex 15; 4L) Is 54, 5-14; Salm 29, 2 i 4.5-
6.11 i 12a i 13b; 5L) Is 55, 1-11; Salm Is 12; 6L) Ba 3,9-15.32- 
4,4; Salm 18,8.9.10.1; 7L) Ez 36, 16-17a.18-28; Salm 41 
o bé: Salm 50; Rm 6,3-11; Salm 117; Evangeli: Mc 16, 1-7. 
Missa del dia: Ac 10,34a.37-43; Salm 117, 1-2.16ab- 17.22-
23; Col 3, 1-4; Jn 20, 1-9. Missa vespertina: Tot com la del 
dia, però a l’evangeli es recomana llegir: Lc 24, 13-35 
(LE/LH pròpies)]

Litúrgia
de la setmana

21 de març

—Conferència quaresmal «La significació litúrgica del 
ritual propi de la Reial Congregació de La Sang de Reus», 
a càrrec de Mn. Rafael Serra, delegat diocesà de Litúrgia. 
Seguidament es presentarà l’edició commemorativa dels 
goigs del beat Mn. Josep Gomis Martorell. L’acte tindrà 
lloc a l’església parroquial de la Puríssima Sang de Reus, a 
les 20.30 h. Organitza la Reial Congregació de la Puríssima 
Sang de N.S.J. de Reus. 

22 de març

—Viacrucis nocturn per a joves, a les 21.00 h, des de 
l’ermita de la Mare de Déu del Loreto de Bràfim fins a 
l’ermita de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri. 
Organitza l’arxiprestat de l’Alt Camp.

25 de març, Divendres Sant
—Sermó de la Passió o de la Bufetada, predicat pel Sr. 
Arquebisbe, a la Catedral de Tarragona, a les 06.00 h. 
Seguidament, via crucis processional per la Part Alta de la 
ciutat. A les 12.00 h, el Sr. Arquebisbe presidirà l’Ofici de la 
passió i mort del Senyor, també a la Catedral.

—Jornada de portes obertes al Museu Bíblic Tarraconense 
(c/ de les Coques 1-C), de les 10.00 a les 13.00 h.

—Solemne funció de l’Agonia a l’Església Prioral de Sant 
Pere de Reus, a les 12.00 h, presidida per la venerable 
imatge del Sant Crist de la Sang. La part musical i les peces 
de les Set Paraules aniran a càrrec de l’Escolania i de la 
Capella de Cantors del Sant Crist de la Sang. A les 14.30 
h, des de la Prioral, retorn en processó del Sant Crist de 
la Sang a la seva església titular. En arribar a la plaça de 
la Parròquia de la Puríssima Sang tindrà lloc el solemne i 
tradicional moment de Les Tres Gràcies.

—Solemne representació de l’Agonia o les Set Paraules a 
l’església parroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms, a 
les 12.30 h. Predicarà Mn. Norbert Miracle.

per a saber més

Any sant de la misericòrdia
   8 de desembre de 2015 
 20 de novembre de 2016

proposta

en un minut

Càritas

Vestiu-me, si us plau!

Encara que la crisi s’allargui i s’allargui, 
la mansuetud dels indignats 

i la misericòrdia dels febles són, 
probablement, algunes de les poques 
virtuts sostenibles que li queden, encara, 
a la nostra societat occidental. Perquè, 
diguem-ho clar, el rellotge evolutiu de 
les noves tecnologies ha millorat molt 
la nostra qualitat de vida, però també ens dóna ales per a 
fer-nos creure el que no som. Dit d’una altra manera, la nova 
societat digitalitzada no ha estat capaç de girar el mitjó de la 
pobresa i entendre que, tot i la mitificació de les xarxes, encara 
subsisteixen grans majories socials que no formen part del 
mirall selecte que reflecteix l’elit digital de l’autocomplaença. 
Trobem grans sectors que ignoren o no volen veure el gran 
devessall de misèria i empobriment progressiu que hi ha a 
les cunetes de la mal anomenada autopista del progrés. I, 
potser, el per què de tot plegat és que anem massa despullats 
de valors ètics i morals per afrontar el repte seriós de la 
generositat, però, en canvi, oferim roba i aliments per tal de 
tranquil·litzar la consciència amb l’autoengany d’una caritat 
mal entesa.

Vestiu-me, si us plau! Ens repeteixen cada dia els milers i 
milers de refugiats a les fronteres de la insolidaritat dels 
poderosos. Vestiu-me, si us plau! demanen molts ciutadans 
als robers Filigrana de la diòcesi, mentre a l’altre costat de la 

Rambla o del carrer més estret, la moda 
dels insensibles satisfà el seu caprici 
de consum dins una gran superfície 
comercial o a qualsevol atelier de 
costura i disseny. I és que cal repetir 
de nou que l’elegància no està renyida 
amb la dignitat. Comprem i llancem 
sense parar com si a cada cantonada 
els telers oferissin simfonies egòlatres 
de llançadores en Mi major. Una peça 

de roba té una vida mitjana d’uns sis mesos i a Catalunya 
generem fins a 60.000 tones de residus de roba a l’any, de les 
quals només es reciclen o es recullen entre el 10% i el 20%.

La diferència acaba malbaratant-se als armaris-miralls de 
l’hedonisme de marca, sotmesos com estem a l’implacable 
shopping dels Inditex de torn. I enllepolits subliminalment, 
amb l’incentiu dels parcs temàtics del denominat fast fashion, 
veiem augmentar sense aturador el negoci de la moda per 
passar de la tradicional i raonable oferta de dues col·leccions 
a l’any a oferir-ne una de nova cada setmana. Per no parlar de 
l’ús desmesurat de matèries com el cotó, dels tenyits o dels 
blanquejadors que s’utilitzen a gratcient i també dels sous 
de misèria que es paguen, amb una repercussió ambiental i 
social implacable. Vestiu-me, si us plau!, però que sigui amb 
roba ètica i sense etiqueta.

Francesc Roig Queralt, 
director de Càritas Diocesana de Tarragona

Signes i símbols

Aquesta propera setmana celebrarem els esdeveniments 
més profunds de la vida de Crist, la seva passió, mort i 

resurrecció. Des d’avui, Diumenge de Rams, fins a la vetlla 
pasqual expressarem la nostra fe i la vivència del misteri 
pasqual a través de gestos simbòlics i expressius. En 
destaquem alguns.

–Rams o palmes. Acompanyem Jesucrist en la seva entrada a 
Jerusalem, en el seu camí vers la creu. A les mans hi portem 
palmes o branques d’olivera. És tradició que un cop beneïdes 
es pengin als balcons de les cases com a signe de protecció.

–Sants olis i crisma. En la missa crismal a la Catedral el Sr. 
Arquebisbe, acompanyat dels preveres i fidels, consagra els 
sants olis —per als malalts i catecúmens—, i el crisma —
mescla d’oli i bàlsams— per al sagrament del baptisme, la 
confirmació i l’ordenació sacerdotal, per a indicar que tots els 
sagraments procedeixen de Crist ressuscitat i que la Pasqua 
és novetat.

–El Pa i el Vi. El cos de Crist entregat per nosaltres i la sang 
vessada per a tots. Són elements propis del Dijous Sant quan 
durant la missa vespertina celebrem la cena del Senyor i la 

institució de l’Eucaristia. El Senyor ressuscitat ens els ofereix 
com a aliments per al nostre camí i signe de comunió amb la 
comunitat.

–Lavatori de peus. En l’eucaristia vespertina del Dijous Sant 
imitem el gest que va fer Jesús en el seu sopar de comiat 
donant als seus deixebles una gran lliçó de servei i humilitat 
(vegeu Jn 13,1-18). 

–Creu. El Divendres Sant, després d’escoltar el relat de la 
Passió de Jesucrist, fem un gest molt senzill i significatiu: 
ens apropem a adorar-la com a signe d’admiració i gratitud. 
Només l’adorem aquest dia, la resta de l’any la venerem.

–Foc i aigua. En la vetlla pasqual, la nit de dissabte a diumenge, 
iniciem la celebració reunint-nos, fora de l’església, al voltant 
del foc des d’on s’encén el ciri pasqual. En la foscor de la nit 
és quan brilla la llum que és Crist. La Quaresma va començar 
amb cendra. Ara la Pasqua comença amb foc i llum. Aquesta 
celebració és indicada perquè molts infants o adults siguin 
batejats. I amb l’aspersió de l’aigua tots renovem les promeses 
baptismals.

setmana santa

Hem de parlar del pecat als infants?

A vegades fa la impressió que el 
cristianisme ha insistit massa sobre 

el tema del pecat. Però quan, amb el 
pretext de compensar aquesta situació, 
hi ha persones que no en volen ni sentir 
a parlar, cauen en l’extrem oposat. Qui 
no creu en Déu ignora què és el pecat. 
I, al contrari, com més el sentit de Déu creix en una persona, 
més és conscient del sentit de pecat. Passa com en les nostres 
relacions amb els altres: com més estimem una persona, més 
ens adonem intuïtivament que li podem fallar o fer mal.

El creient, davant la crida de Déu, sent com una doble força. Per 
una banda, som atrets per aquesta proposta d’Aliança, acollir 
el do de Déu i entrar en la comunió fraternal amb ell. Per altra 
banda, sentim la temptació de reduir les nostres aspiracions 
a alguna cosa menys gran d’allò que Déu ens proposa (no cal 
tant!, pensem).

Jesús ens acull en la mesura que ens reconeixem pecadors. 
Amb això no volem dir que estigui content dels nostres pecats, 
al contrari. Accepta la nostra debilitat, però el seu desig és 
treure’ns d’aquest forat per a fer-nos retornar a Déu Pare.

De cara als infants hem de partir de la base que l’educació 
moral no és la imposició d’una disciplina ni l’adquisició d’unes 
«bones maneres»; és una educació a la llibertat. La finalitat de 
l’educació moral és l’educació profunda de la llibertat. No és 
«fer» per a quedar bé o perquè els altres m’acceptin, és fer per 
a «ser».

L’educació moral dels infants passa per ajudar-los a prendre 
consciència que l’amor de veritat, l’amor que no està fet només 
de paraules boniques, és difícil i exigent. Sovint xoca contra el 
nostre egoisme i ens exigeix sortir de nosaltres mateixos. Jesús 
ens encoratja amb el seu exemple i ens sosté en aquest esforç 
comunicant-nos l’Esperit Sant.

Que a poc a poc s’adonin que el mal no és només fora de 
nosaltres, sinó també en el fons del nostre cor. Tots som 
pecadors, perquè sovint ens deixem portar pel mal. Però al 
mateix temps mostrem-los l’amor sense límits de Crist, que 
ens acull i està sempre disposat a donar-nos el perdó que ens 
ve del Pare.

En els primers anys de la catequesi serà el moment d’ensenyar-
los les diverses maneres com ens podem reconciliar amb Déu 
i amb els altres a través dels sagraments de l’Església. Iniciem-
los al sagrament de la reconciliació també des de la família. Si 
a la catequesi poden aprendre els diversos moments del ritu, 
assimilar-ne el significat interior i veure el sagrament com un 
encontre amb Jesús i amb els germans dependrà de la seva 
participació en les celebracions individuals i comunitàries a la 
parròquia, i això ho han de fer en companyia dels pares.

F. Xavier Morell, delegat diocesà de catequesi i catecumenat

Trobada diocesana d’adolescents i joves

El dissabte, dia 2 d’abril, els adolescents 
i joves de l’arxidiòcesi són convidats a 

participar a la Trobada diocesana que aquest 
any es farà a Vila-seca amb el lema «Feliços els 
misericordiosos». La Trobada, organitzada per 
la Delegació diocesana de pastoral de joventut, començarà a 
les 16.30 h amb dos itineraris i dinàmiques diferents segons 
l’edat: un adreçat a adolescents de 1r a 3r d’ESO i un altre per 
als joves de més de 16 anys. L’eucaristia a l’església parroquial 
de Sant Esteve i el concert de Canta la Teva Fe completaran 
la jornada.

Trobareu més informació al web www.delejot.cat, des d’on 
es poden realitzar les inscripcions fins al dia 29 de març.

Missa crismal

Demà, dilluns dia 21 de març, tindrà lloc la missa crismal 
a la Catedral, presidida pel Sr. Arquebisbe, a les 10.30 h. 

En la celebració es consagraran els sants olis i el crisma, i els 
preveres renovaran les promeses sacerdotals. També seran 
homenatjats els preveres de la nostra arxidiòcesi que al llarg 
d’aquest any 2016 celebren 50 anys d’ordenació presbiteral, 
que són Mn. Joaquim Claver Caselles, Mn. Joan Miracle 
Boronat, Mn. Ignasi Olivé Costas, Mn. Josep M. Pairot 
Massoni, Mn. Joan Roig Montserrat i Mn. Jesús-Vidal Azagra 
Aguado; i els que fan 25 anys d’ordenació, que són Mn. Jordi 
Díaz Moix i Mn. Josep Masdéu Aymamí.

Tothom és convidat a participar-hi.

nomenaments
El Sr. Arquebisbe ha signat darrerament aquests 
nomenaments: 

—Sra. Montserrat Puig Coral, presidenta de la Fraternitat 
Cristiana de Persones amb Discapacitat de Tarragona 
(FRATER).
—Mn. Lluís Simón Pascual, consiliari de la FRATER.
—Mn. Pere Joan Figueras Roca, consiliari adjunt de la FRATER.
—Mn. Joan Francesc Amigó Bartra, membre del Consell del 
Presbiteri en  representació dels preveres de l’arxiprestat de 
la Conca de Barberà.
—P. John Helin, c.m.f., membre del Consell del Presbiteri en 
representació dels religiosos preveres.

—Jornada diocesana de catequistes. Un centenar de 
catequistes van participar, el dissabte dia 5 de març, en la 
Jornada anual de formació, que es va celebrar al Centre 
Tarraconense El Seminari. Aquest any es va centrar en la 
presentació i explicació del nou catecisme, «Testimonis del 
Senyor», elaborat per la Conferència Episcopal Espanyola 
(CEE) per a transmetre la fe als adolescents després de la 
primera comunió. Aquest catecisme, disponible ja en català, 
consta de cinquanta temes centrats en la figura de Jesucrist 
i narrats a la llum de la celebració de la vetlla pasqual. La 
Jornada va ser conduïda pel Sr. Arquebisbe; per Mn. F. Xavier 
Morell, delegat diocesà, i per Mn. Joan Àguila.

—Refugiats. Les entitats d’acció social d’Església que 
treballen amb refugiats i migrants com són Càritas, la CONFER 
(Conferència Espanyola de Religiosos), el sector social de la 
Companyia de Jesús i Justícia i Pau, han expressat,  en un 
comunicat fet públic el dia 8 de març, la seva «consternació 
i un absolut rebuig» a l’acord aprovat entre la Unió Europea 
i Turquia que permetrà retornar al territori turc tots els 
refugiats que en els darrers mesos han arribat a Europa 
des de les costes del mar Egeu. «Aquest acord inèdit viola 
els convenis internacionals i europeus ratificats pels Estats 
membres que prohibeixen expressament la devolució de 
persones que són objecte de persecució o víctimes de 
guerra», afirmen. Per la seva part, els bisbes de la Comissió 
Episcopal de Migracions comparteixen aquest missatge de 
defensa dels drets humans dels refugiats i immigrants amb 
l’objectiu «d’avançar en la cultura de l’acollida i la integració 
d’aquests germans nostres.»


