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22 de maig de 2016 Santíssima Trinitat

Lectures
Santíssima Trinitat

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

La festa de la Santíssima Trinitat

En el cristianisme no hi ha fórmula ni gest més repetit 
que fer el senyal de la creu, mentre es diu: «En el nom 

del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.»

S’invoca les tres divines persones, que són un sol Déu, 
mentre portem els dits al front, al pit, i a les espatlles 
esquerra i dreta, traçant sobre nosaltres el signe de la 
creu, en memòria de la Santíssima Trinitat i alhora de la 
crucifixió del nostre Redemptor.

És un signe amb què comença i acaba la santa missa, que 
s’empra en el baptisme, que molta gent fa per devoció quan 
mira un crucifix o quan passa per davant d’una església, o 
també en sortir de casa o en beneir la taula… un signe que 
veiem fer sovint a molts futbolistes quan surten a la gespa 
per jugar un partit.

És el major resum possible de la nostra fe cristiana, i per la 
seva senzillesa és el primer que els pares creients ensenyen 
als seus fills quan tot just deixen de ser uns nadons.

Al mateix temps el dogma de la Santíssima Trinitat suposa 
el major repte per a una intel·ligència humana si es tanca en 
ella mateixa i no s’obre al sobrenatural. Els teòlegs de tots 
els temps s’han esforçat a aprofundir en aquesta realitat 
trinitària: tres persones i un sol Déu, i al final arriben a una 
mateixa conclusió: la clau que obre aquesta veritat, que 
roman amagada en el pensament lògic, és la fe.

Per a un racionalista, aquesta conclusió és com fer trampes 
al solitari: quan no hi ha carta vencedora s’invoca la fe i 
així es guanya la partida. Però és que justament passa que 

en la vida espiritual no juguem al solitari, sinó que juguem 
amb Déu. No estem tancats entre les quatre parets d’una 
habitació sense llum, sinó que l’habitació té finestra, com 
deia Benet XVI en una de les seves lúcides reflexions sobre 
fe i ciència.

Creure exigeix ser humils, reconèixer que no som els 
inventors del món, començant per la vida pròpia. Per 
què creiem en la Santíssima Trinitat? La resposta és: 
perquè Jesucrist ens l’ha revelada. És un gran misteri, com 
l’eucaristia, però —com va escriure sant Tomàs d’Aquino— 
res no hi ha més veritable que aquesta paraula de veritat.

En aquesta festivitat que l’Església situa el diumenge 
després de Pentecosta, fem un acte d’assentiment a la 
Santíssima Trinitat, centre de la nostra vida cristiana.‘

La clau que obre aquesta veritat, 
que roman amagada en el 
pensament lògic, és la fe

Lectura del llibre dels Proverbis (8, 22-31)
Això diu la Saviesa de Déu: «De molt abans de començar 
les seves obres el Senyor m’infantà com a primícia de tot 
el que ha fet. He estat configurada des de sempre, des del 
començament, abans que la terra existís. No hi havia encara 
els oceans, no existien les fonts d’on brollen les aigües, i jo 
havia nascut. He nascut abans que les muntanyes, abans que 
fossin plantades les altures; encara no havia fet la terra ni els 
llacs, ni la massa terrosa dels continents; quan ell instal·lava la 
volta del cel, jo hi era; quan traçava el cercle de l’horitzó sobre 
els oceans, quan fixava allà dalt el cobricel dels núvols, quan 
contenia les fonts de l’oceà, quan posava límits al mar que 
no desobeeix les seves ordres, quan construïa els fonaments 
de la terra, jo era al seu costat com un deixeble preferit, feia 
les seves delícies cada dia, jugava contínuament a la seva 
presència, jugava per tota la terra, i compartia amb els homes 
les meves delícies.»

Salm responsorial [8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a)]

Quan miro al cel que han creat les mans vostres,
la lluna i els estels que hi heu posat.
Jo dic: Què és l’home, perquè us en recordeu?
Què és un mortal, perquè li doneu autoritat?

R. Senyor, sobirà nostre, que n’és de gloriós
el vostre nom per tota la terra!

Gairebé l’heu igualat als àngels,
l’heu coronat de glòria i de prestigi,
l’heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus. R.

Ramades de bous i ovelles,
fins i tot els animals de la selva,
l’ocell que vola i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (5, 1-5)
Germans, ara que ja som justos, com a creients que som, estem 
en pau amb Déu, gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. És per ell 
que la fe ens ha donat entrada en aquesta gràcia que posseïm 
tan en ferm, i és per ell que tenim la satisfacció d’esperar la 
glòria de Déu. Encara més: fins enmig de les proves trobem 
motiu de satisfacció, perquè sabem que les proves ens fan 
constants en el sofriment, la constància obté l’aprovació de 
Déu, l’aprovació de Déu dóna esperança, i l’esperança no pot 
defraudar ningú, després que Déu, donant-nos l’Esperit Sant, 
ha vessat en els nostres cors el seu amor.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (16, 12-15)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Encara tinc 
moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una 
càrrega massa pesada. Quan vindrà el Defensor, l’Esperit de 
veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera, 
perquè ell no parlarà pel seu compte: dirà tot el que sentirà 
dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em donarà glòria, perquè 
tot allò que anunciarà ho haurà rebut d’allò que és meu. Tot 
el que és del Pare és meu; per això dic que tot allò que us 
anunciarà, ho rep d’allò que és meu.»

Pertinença joiosa al Déu trinitat

A l’inici de la nostra vida cristiana ja vam ser batejats «en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant». Des d’aleshores vam ser 
com segellats pel seu amor salvador. 

¿Quants cops no hem fet el senyal de la creu, invocant les tres Persones? ¿Quantes vegades no hem dit el «Glòria al Pare i al Fill 
i l’Esperit Sant», i li hem expressat la nostra lloança i gratitud?

La nostra pregària litúrgica va sempre adreçada al Pare, per mitjà del Fill i moguts per l’Esperit. Quan professem la nostra fe 
diem que creiem en Déu pare, en Crist Jesús que va morir i ressuscitar, i en l’Esperit Sant, que anima l’Església i la duu a la unitat.

La nostra vida és clarament trinitària. Això ens ha d’omplir de llum. Ha de donar sentit a la nostra història de cada dia. Iniciem la 
nostra vida en el nom del Déu trinitat, i esperem acabar l’etapa d’aquí baix amb la seva benedicció, per a iniciar, ja per sempre, 
una vida plena de felicitat, plenament en comunió amb ell.
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—Reus acollirà el Col·loqui Català de Parròquies. 
A la secció En un minut 

—L’activitat que desenvolupa l’Església. L’Església 
estalvia diners a la societat? Campanya XTants 

DESTAQUEM...
Enfoca el codi QR 

i accedeix al vídeo «Als Quatre Vents»

Mirada endins Joan Cañas Coch, pvre.

(p.3) (p.5)

campanyacàritas
Càritas amb la campanya de revisió ocular 
per a infants en risc de vulnerabilitat social

A principis de maig, el programa Operació Visió, 
desenvolupat per la Fundació Institut de 

Microcirurgia Ocular (IMO), juntament amb Càritas 
Catalunya, va tornar a l’escola diocesana Joan XXIII 
del barri de Bonavista de Tarragona per a fer el 
seguiment de les revisions oculars gratuïtes que ja 
va realitzar el passat mes de novembre a 150 nens 
d’aquest barri.

L’equip d’òptics optometristes i oftalmòlegs de 
l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) ha detectat 
un 29% de problemes visuals no diagnosticats. 
Aquest percentatge es manté en la línia del 28,6% 
de patologia oculta diagnosticada de mitjana en 
les vuit campanyes de revisions a nens en risc 
d’exclusió que ha realitzat la Fundació IMO al llarg 
de l’any 2015.

Durant aquests dotze 
mesos, la tasca de pre-
venció i d’acció social 
iniciada a l’àrea metro-
politana de Barcelona 
s’ha consolidat i s’ha 
ampliat de manera con-
siderable amb l’extensió 

de la Campanya de Revisió Ocular a la nostra de-
marcació amb el suport i la coordinació de Càritas 
Diocesana de Tarragona.

La Campanya de Revisió Ocular no sols contempla la 
detecció de problemes visuals i el seu seguiment al 
llarg de les campanyes successives, sinó que també 
cobreix el tractament oportú per oferir solucions. 

Una de les claus del projecte és que contempla 
l’examen periòdic dels alumnes als quals s’ha 
diagnosticat algun problema, situació de risc o 
sospita de patologia visual, com és el cas del nen 
diagnosticat amb una cataracta congènita que 
hauria pogut derivar en una ceguesa. Solament per 
aquest cas ja ha valgut la pena tot l’esforç que s’ha 
fet.

Aquest projecte demostra que apostar per la 
prevenció de la salut ocular infantil en període 
de formació durant la primera dècada de vida és 
apostar per la qualitat de vida dels nostres infants, 
sobretot per a les famílies amb una situació social i 
econòmica més difícil.

Josep M. Castrillo, gestor de recursos 
de Càritas Diocesana de Tarragona

L’activitat que desenvolupa l’Església. 
L’Església estalvia diners a la societat?

Amb absoluta rotunditat 
podem assegurar que 

efectivament l’Església estalvia 
molts diners a la societat. 
Certament, l’acció de l’Església 
està per damunt d’una xifra, però actualment la societat demana 
informació i per tant és important fer conèixer les nostres dades, 
sobretot perquè són sorprenents. Poques entitats poden estar tan 
orgulloses de publicar xifres tan importants com les nostres. Són 
xifres que justifiquen la nostra tasca des d’un altre punt de vista, 
no sols som els que més ajudem els altres, també som curosos en 
la gestió dels diners que es destinen a totes les activitats, perquè 
som conscients que els diners no són nostres, sinó d’aquells que 
ens els confien per tal que s’adrecin de la millor manera als qui els 
necessiten i a les activitats que tenim encomanades.

Qui són? Són més de 278.000 persones a tot l’Estat que cada dia 
estan al servei dels altres: 59.000 religiosos, 19.000 mossens, 
100.000 catequistes, 78.000 voluntaris de Càritas, 5.000 de Mans 
Unides i 13.000 missioners, entre d’altres. 

Què fan? Cada any 146.000 persones són acompanyades en 
hospitals amb l’ajut de 800 voluntaris. En els centres penitenciaris, 
147 capellans i 3.100 voluntaris donen esperança a 66.765 reclusos 
de 83 centres. 254.222 nens són batejats, se celebren cada any 
250.000 primeres comunions, 118.000 joves són confirmats, se 
celebren més de 9 milions de misses i 7,5 milions de persones 
hi assisteixen regularment. Mitjançant Càritas (6.000 Càritas 
parroquials) i Mans Unides, més de 325 milions d’euros de donatius 
rebuts es destinen a l’activitat caritativa i assistencial, s’ajuda més 
de 5 milions de persones des de Càritas i més de 3 milions des de 
Mans Unides. Mossens i voluntaris dediquen 48 milions d’hores 
a l’activitat pastoral, si aquestes hores es contractessin al mercat 
costarien 2.038 milions d’euros, el cost per a l’Església és de 886 
milions, que representen 1.152 milions d’euros d’estalvi. Els nostres 
2.453 centres educatius estalvien a l’Estat 2.850 milions d’euros, que 
és el que costen de menys les places d’un centre concertat respecte 
a un de públic. Pràcticament 1 milió i mig d’alumnes es formen en 
centres catòlics i any rere any continua creixent aquesta xifra.

I la nostra tasca cultural? 3.166 béns immobles d’interès cultural 
pertanyen a l’Església, dels quals 44 són patrimoni de la humanitat 
i 22 estan vinculats a l’Església. L’impacte econòmic de les catedrals 
es va valorar per la Consultora PwC en 411 milions d’euros que han 
revertit en les ciutats que les allotgen: per cada 1.000 visitants de les 
catedrals es creen 1,34 treballs.

En definitiva les nostres xifres no deixen lloc al dubte: som molts, 
ajudem a molts i difícilment ningú ho faria millor que nosaltres, 
perquè en realitat les xifres ens importen poc i el que estimem són 
les persones. Expliqueu-ho a tothom.

Daniel Sobradillo Cardona, ecònom diocesà
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Litúrgia
de la setmana

26 de maig

—Estrena de l’audiovisual «La ruta dels primers cristians 
de Tàrraco», dirigit i produït per l’Associació Cultural 
Sant Fructuós i el Centre Tarraconense El Seminari. La 
presentació tindrà lloc al Centre Tarraconense a les 19.30 
h. Després de la projecció en català se’n farà una en castellà 
i una altra en anglès.

27 de maig

—Taula rodona sobre el tema «Com obrir camins a la 
misericòrdia», a càrrec de Mons. Miquel Barbarà, la Gna. 
Sònia Sapena, Mn. Miquel Barcos i Immaculada Cendrós. Es 
farà al Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, 
a les 19.00 h. Organitza el Seminari laïcal del Poble de Déu.

28 de maig

—Jornada diocesana de pastoral de la salut amb el 
lema «Testimonis de misericòrdia amb Maria: icona de 
l’acompanyament». La ponència central anirà a càrrec de 
Mn. Lluís Simón Pascual, capellà del Sociosanitari Francolí 
i consiliari de la Fraternitat Cristiana de Persones amb 
Discapacitat de Tarragona (Frater). Per a participar en el 
dinar cal avisar prèviament a la vostra parròquia o a la 
Delegació trucant al tel. 616 945 856. Organitza la Delegació 
diocesana de pastoral de la salut.

—Actes amb motiu de la cloenda del 75è aniversari de la 
mort de la Gna. Teresa Mira García, carmelita missionera 
teresiana. A les 17.00 h. hi haurà una xerrada a càrrec de 
la Gna. Pilar Jordà, c.m.t, sobre el tema «Teresa mira i 
el carisma del Pare Palau» seguit d’un recital musical de 
Mn. Joan Àguila al Col·legi de la Mare de Déu de Carme 
de Tarragona. A les 19.00 h. el Sr. Arquebisbe presidirà 
l’eucaristia al Santuari Mont Carmel de la Casa Mare de 
les Carmelites Missioneres Teresianes (Av. d’Estanislau 
Figueras de Tarragona). Intervindrà el Cor dels Amics de la 
Catedral. 

Fins el 2 de juny 

—Inscripció al pelegrinatge a Terra Santa, organitzat pel 
Secretariat d’Animació Bíblica de l’Arquebisbat juntament 
amb l’Associació Bíblica de Catalunya. Aquest any tindrà lloc 
del 2 a l’11 d’agost. El programa detallat es pot consultar al 
web www.abcat.cat. Per a més informació es pot contactar 
amb Mn. Antoni Pérez de Mendiguren a través del tel. 649 
23 66 39 o del correu electrònic aperez@arqtgn.cat. 

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

en un minut

Cicle C / Litúrgia de les Hores: Semana IV

Diumenge, 22: La Santíssima Trinitat (Sol) [Pr 8, 22-31; 
Salm 8, 4-5.6-7.8-9; Rm 5, 1-5; Jn 16, 12-15 (LE/LH pròpies)]
Vuitena semana del temps durant l’any

Dilluns, 23: [1Pe 1,3-9; Salm 110, 1-2.5-6.9 i 10c; Mc 10, 17-
27] Sant Desideri, bisbe

Dimarts, 24: [1Pe 1, 10-16; Salm 97, 1.2-3ab.3c-4; 
Mc 10, 28-31] Maria Auxiliadora

Dimecres, 25: [1Pe 1, 18-25; Salm 147, 12-13.14-15.19-20; 
Mc 10, 32-45] Sant Beda el Venerable, prevere i doctor de 
l’Església; o bé: Sant Gregori VII, papa; o bé: Santa Maria 
Magdalena de Pazzi, verge (ML)

Dijous, 26: Sant Felip Neri, prevere (MO) [1Pe 2, 2-5.9-12; 
Salm 99, 2.3.4.5; Mc 10, 46-52]

Divendres, 27: [1Pe 4,7-13; Salm 95, 10.11-12.13; 
Mc 11,11-26] Sant Agustí de Canterbury, bisbe (ML)

Dissabte, 28: [Jud 17.20-25; Salm 62, 2.3-4.5-6; 
Mc 11, 27-33] Sant Germà 

Diumenge, 29: El Cos i Sang de Crist (Sol) [Gn 14,18-20; 
Salm 109, 1.2.3.4; 1Co 11, 23-26; Lc 9, 11b-17 
(LE/LH pròpies)]

propostaTestimonis de Misericòrdia

Sant Pere Nolasc, l’alliberament dels captius

Barceloní de naixement i mercader de professió, sant Pere 
Nolasc (1189-1258) va viure intensament els avatars de 
la seva època. La seva activitat empresarial el va posar en 
contacte amb la crua realitat viscuda per milers de cristians 
que, arrencats violentament de les seves cases, ploraven la 
falta de llibertat i anhelaven el moment de trencar les cadenes 
i refer la seva vida.

En un gest de generositat sense precedents, renuncia als 
guanys del seu negoci i reorienta la seva activitat empresarial 
de cara a l’alliberament dels captius cristians que es troben 
en poder dels sarraïns. A partir d’aquest moment els seus 
diners, la seva experiència de mercader experimentat en cent 
viatges a les terres musulmanes de la península Ibèrica i del 
nord d’Àfrica, i la seva mateixa persona, es posaran al servei 
dels captius, als quals anirà regalant llibertat per mitjà de 
nombroses redempcions.

Inspirat per Maria, funda el 10 d’agost de 1218 l’Orde de la 
Mercè, conegut popularment com els Mercedaris. Davant 
l’altar major de la Catedral de Barcelona, Pere Nolasc i els seus 

companys emeten la professió 
religiosa i es consagren a Déu i 
al servei dels captius cristians. 
Els petits convents, que van 
sorgir als regnes d’Espanya i 
França, seran llocs on es lloa 
Déu i es treballa en favor dels 
captius, i des d’allí s’irradia 
el missatge d’amor i llibertat 
començat per Pere Nolasc.

El missatge d’amor de Pere 
Nolasc i la seva meravellosa 
intuïció que l’autèntica riquesa 
de l’home és la seva dignitat 
de persona i la seva llibertat, 
continuen vius i més actuals 
que mai. Ell ens empeny a 
tenir una sensibilitat especial 
pel món de la marginació, de 
la pobresa i de la manca de 
llibertat. Aquest és el repte 
que tenim al davant.

Misericòrdia i justícia

La Sagrada Escriptura ens presenta Déu com a misericòrdia 
infinita, però també com a justícia perfecta. Com es poden 
conciliar les dues coses? Com s’articula la realitat de la 
misericòrdia amb les exigències de la justícia? Podria semblar 
que són dues realitats que es contradiuen, però en realitat 
no és així, perquè és la misericòrdia de Déu la que porta al 
compliment la justícia veritable.

[…] És només responent amb el bé que el mal pot ser realment 
vençut. […] Certament, aquest és un camí difícil. Requereix 
que el qui ha patit el mal estigui disposat a perdonar i desitgi 
la salvació i el bé de qui l’ha ofès. Només així la justícia pot 
triomfar, perquè, si el culpable reconeix el mal que ha fet i deixa 

de fer-lo, això fa que el mal deixi d’existir i que el qui era injust 
esdevingui just perquè ha estat perdonat i ajudat a retrobar el 
camí del bé. I aquí comença el perdó, la misericòrdia.

[…] I aquest és el cor de Déu, un cor de Pare que estima i que 
vol que els seus fills visquin en la bondat i en la justícia i per 
això visquin en plenitud i siguin feliços; un cor de Pare que va 
més enllà del nostre concepte esquifit de justícia per obrir-se 
als horitzons sense fi de la seva misericòrdia; un cor de Pare 
que no ens tracta com caldria pels nostres pecats i que no ens 
paga com caldria per les nostres culpes, com diu el Salm (cf. 
103,9-10).

De la catequesi del papa Francesc del 3 de febrer de 2016

Jornada
Avui, Jornada Pro Orantibus

En aquest diumenge de la Santíssima Trinitat celebrem la Jornada Pro Orantibus amb el lema 
«Contempleu el rostre de la misericòrdia», una Jornada que vol pregar per tots els consagrats 
i consagrades a la vida contemplativa, com a expressió de reconeixement, estima i gratitud pel 
que representen i el ric patrimoni espiritual dels seus instituts en l’Església. També es vol fer 
conèixer la vocació específicament contemplativa, tan actual i tan necessària en l’Església i per 
al món. I, finalment, es pretén fer conèixer aquesta vocació promovent iniciatives pastorals 
dirigides a incentivar la vida de pregària.

Al web de la Conferència Episcopal Espanyola (www.conferenciaepiscopal.es) 
podreu trobar els materials, reflexions i missatges per a aquesta Jornada.

Activitats al Museu Bíblic Tarraconense

Aquest proper dissabte, dia 28 de maig, el Museu 
Bíblic, en el marc del Festival Tàrraco Viva de 
Tarragona, ha programat dues activitats obertes al públic.

—Jornada de portes obertes. Es podrà visitar el Museu de 
les 10.00 a les 13.00 h i de les 17.00 a les 20.00 h. En aquest 
horari, a les 10.00 h, hi haurà una visita monitoritzada d’una 
hora de durada en castellà, i a les 11.30 h, en català.

—Taller de momificació. Conduït per l’empresa Arqueonet 
i pel mateix Museu, els assistents, simulant ser sacerdots 
egipcis, tindran l’oportunitat d’introduir-se en el món de 
les civilitzacions antigues practicant la momificació d’un 
faraó. També coneixeran l’origen de l’escriptura egípcia 
i s’emportaran a casa el seu nom en escriptura jeroglífica, 
utilitzant els mateixos materials que feien servir els escribes: 
papir, tinta i càlams. L’activitat, adreçada a tots els públics, 
especialment a infants d’entre 10 i 16 anys, té una durada 
d’una hora i trenta minuts. El torns en català seran a les 
10.00 i a les 17.00 h, mentre que en castellà seran a les 11.30 
i a les 18.30 h.

Per a participar-hi cal inscriure’s al Museu Bíblic Tarraconen-
se (tel. 977 251 888 o al correu: museu.biblic@arqtgn.cat). 
Places limitades a 25 persones per sessió. El preu per perso-
na és de 6 euros.

—Fons documental de la província eclesiàstica Tarraconense. 
L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona va presentar, el 
dijous dia 5 de maig, la catalogació i digitalització d’aquest 
fons en un acte que va comptar amb l’assistència dels bisbes 
de les diòcesis amb seu a Catalunya. El fons digitalitzat està 
format per tres grans sèries de documentació. La primera fa 
referència als concilis provincials celebrats entre el 1336 i el 
1758, on es recull les deliberacions i els acords presos en les 
reunions dels diferents bisbes de la província eclesiàstica sobre 
qüestions de doctrina i disciplina eclesiàstica. Una segona 
sèrie són els sínodes diocesans, és a dir, les reunions del bisbe 
amb els seus preveres per estudiar els problemes de la vida 
espiritual i donar vigor a les lleis eclesiàstiques, promovent 
la vida cristiana, fomentant el culte diví i la pràctica religiosa. 
I, finalment, els processos de Corts Catalanes celebrades a 
Perpinyà entre els anys 1473 i 1479, i a Barcelona l’any 1481.

—CET. Els dies 5 i 6 de maig ha tingut lloc la reunió n. 218 de 
la Conferència Episcopal Tarraconense al santuari de la Mare 
de Déu de Loreto de Tarragona. Entre els temes tractats, els 
bisbes han aprovat el Decret d’implantació del catecisme 
Testimonis del Senyor, que, a partir del proper 1 de setembre 
serà el catecisme oficial a les deu diòcesis catalanes per 

als nois i noies d’11 anys en amunt que vulguin aprofundir 
la fe rebuda. Els bisbes han tractat també temes relatius a 
l’ensenyament de la religió catòlica, la llei de la transparència 
econòmica i la repercussió de la modificació de la Llei Orgànica 
de Protecció Jurídica del Menor en les diverses activitats que 
es porten a terme a les parròquies. En aquesta reunió, Mons. 
Joan Enric Vives ha estat novament escollit per a un trienni 
com a secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense.

Es pot llegir el comunicat sencer a la secció Notícies del web 
de l’Arquebisbat www.arqtgn.cat.

—Col·loqui Català de Parròquies a Reus. La delegació 
de Catalunya del Col·loqui Europeu de Parròquies (CEP) 
organitzarà, els dies 8 i 9 de juliol, el Col·loqui Català 2016 a 
Reus, concretament a la Parròquia de Sant Joan Baptista. Serà 
un moment previ al 29è Col·loqui Europeu que se celebrarà 
a Barcelona dies més tard, del 9 al 14 de juliol, amb el tema: 
«Poble en marxa: poble amb una missió». A la trobada de 
Reus hi intervindran Mn. Josep Casellas («Reflexions sobre els 
continguts de Lisieux»), Mons. Miquel Barbarà («Nous reptes 
a les parròquies avui»), Mn. Antoni Pérez de Mendiguren 
(«Com les primeres comunitats responien als seus reptes?») 
i Mn. Bernard Quintard («Com l’actuar és fruit del jutjar?»). 
També hi haurà un espai d’intercanvi d’experiències entre 
membres de consells pastorals de diferents parròquies.

Per a més informació i formalització de la inscripció (fins al 
dia 8 de juny) cal contactar a través del correu maria.gibert@
telefonica.net o bé al telèfon 93 848 21 61. També hi ha el web 
www.cep-europa.org.

—El papa Francesc, en català. En el marc de la Jornada Mundial 
de les Comunicacions Socials el Sant Pare ha publicat, a través 
de la xarxa social de fotografies Instagram, les pregàries i el 
suport que li arriben a través de les xarxes. El text escrit en 
trenta-quatre idiomes més, i per primera vegada en català, 
diu: «A tu, que des de la gran comunitat digital em demanes 
benediccions i pregària, vull dir-te que seràs el do preciós en la 
meva pregària al Pare; i no t’oblidis de pregar per mi, perquè 
sigui servidor de l’Evangeli de la Misericòrdia.»

MISSES EN ANGLÈS

La Parròquia de Sant Ramon Nonat de Salou acull cada 
diumenge, des d’ara fins a mitjans de setembre, a les 10.30 
h, misses en anglès, un espai de trobada on també es pot 
rebre el sagrament de la reconciliació, per a tots aquells 
residents o estiuejants de parla anglesa que hi ha a la nostra 
arxidiòcesi. En acabar la celebració de l’eucaristia hi ha un 
moment per a compartir amb te i pastes.


