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SANT PAU, SANT FRUCTUÓS I EL SEMINARI

C

oincidint en el calendari amb dues grans celebracions de l’Església a Tarragona, les festivitats
de Sant Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi
primer, i Sant Pau després, es posaran en marxa les
noves instal·lacions del Seminari, un espai que vol
ser centre cultural i pastoral obert a la ciutat i al món.
Tinc molta confiança que, amb el seu paper primordial d’acompanyament de les vocacions sacerdotals, el Seminari, amb les obres d’adequació que
s’hi fan, arribi a ser un far dels valors que representa
l’humanisme cristià i un veritable punt de trobada,
atri dels gentils, on sigui possible el diàleg sincer i la
recerca en comú de la fe de Crist.
L’antiga divisió entre ciència i fe, entre la il·
lustració i la tradició, està sent per fortuna superada.
L’Església ha perdut la por a la modernitat, a allò que
és nou, a la veritat que puguin contenir les manifestacions de la nostra època. És en la veritat i en la
bellesa on l’antic i el modern es troben, i en l’Església
de Crist hi ha molt per conservar en el fons i molt per
innovar en les formes.
Com a tants tarragonins des d’innombrables
generacions, em commou contemplar al pati del
Seminari la petita i bonica capella dedicada a sant
Pau. Resistint el pas del temps, com cor que batega
en un cos, ens recorda els orígens de la nostra fe,
uns orígens paulins d’acord amb la nostra tradició.
La figura gegantina d’aquest Apòstol, que va
estendre el missatge de Crist per terres d’Orient
i Occident, va inspirar ja la primera comunitat de
Tàrraco, que aviat va tenir molt present els ensenyaments d’aquell que va trobar la conversió en el
camí de Damasc. Una prova de la realitat d’una puixant comunitat cristiana a la nostra ciutat la tenim en
l’existència mateixa d’un bisbe que, ajudat pels seus
diaques, regia l’Església, un bisbe que governava

d’acord amb el model
establert per sant Pau
en la seva primera epístola a Timoteu, que estava disposat, com es
va comprovar, a donar
la vida.
A partir de la restauració medieval de l’Església de Tarragona i de
la seva Catedral, el culte a sant Pau i a la seva
deixebla santa Tecla seran una constant fins als
nostres dies. Els estudiosos no han deixat mai
d’aprofundir en aquest
culte i d’investigar vestigis d’aquella primera comunitat a les nostres terres.
En aquest sentit, el Seminari serà també, a través
del seu Institut Superior de Ciències Religioses Sant
Fructuós, cada vegada més un centre d’estudi i d’interpretació del cristianisme primitiu. Poques ciutats
conserven restes arqueològiques i documents tan
importants com té Tarragona per a aquest estudi. El
Museu Bíblic i el Diocesà són dos àmbits que enriqueixen també aquesta carta de navegació cultural
pel cristianisme dels primers segles. El seu estudi
pot oferir moltes lliçons també per al nostre.

DIUMENGE III DE DURANT L’ANY
Lectura de la profecia de Jonàs
(Jn 3,1-5.10)
El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva
paraula i li digué: «Vés a Nínive, la gran
capital, i proclama-hi el que jo et diré.»
Jonàs se n’anà a Nínive, tal com el
Senyor li havia manat. Nínive era una
ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota calia
fer tres dies de camí. Jonàs començà a fer una
jornada de camí dintre la ciutat i cridava: «D’aquí
a quaranta dies, Nínive serà destruïda.» La gent de
Nínive cregué en Déu: proclamaren un dejuni i, des
dels més poderosos fins als més humils, es vestiren
de sac negre. Déu veié que de fet es convertien i
s’apartaven del mal camí, i es va desdir de fer
caure sobre d’ells la desgràcia amb què els havia
amenaçat.
Salm responsorial [24,4bc-5ab.6-7b.8-9 (R.: 4b)]
Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes,
que aprengui els vostres camins.
Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me,
perquè vós sou el Déu que em salveu.
R. Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes.
Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat
i de l’amor que heu guardat des de sempre.
Compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant. R.
El Senyor, bondadós i recte,
ensenya el bon camí als pecadors.

Encamina els humils per sendes de justícia,
els ensenya el seu camí. R.
Lectura de la primera carta de sant Pau als
cristians de Corint (1Co 7,29-31)
Vull dir, germans, que no podem deixar perdre
l’oportunitat present. Des d’ara, els qui tenen muller
han de viure com si no en tinguessin, els qui ploren,
com si res no els fes plorar, els qui estan contents,
com si res no els alegrés, els qui compren, com si
no tinguessin res, i els qui treuen profit d’aquest
món, com si no en traguessin cap, perquè aquest
món que veiem amb els ulls passa aviat.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
(Mc 1,14-20)
Després d’haver estat empresonat Joan, Jesús es
presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu;
deia: «Ha arribat l’hora i el regne de Déu és a prop.
Convertiu-vos i creieu en la bona nova.»
Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el
seu germà Andreu. Estaven tirant el filat a l’aigua,
perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb
mi, i us faré pescadors d’homes.» Immediatament
abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell.
Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu
germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes.
Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare
Zebedeu amb els jornalers a la barca, i se n’anaren
amb Jesús.

PARAULA ENDINS
SE N’ANAREN AMB JESÚS
Herodes havia fet empresonar Joan Baptista i
això havia provocat, en certa manera, que la paraula
profètica de Joan hagués quedat en silenci. Llavors
és quan Jesús comença a parlar públicament a
la regió de Galilea. L’evangelista Marc ens ofereix
una breu síntesi de la primera predicació de Jesús.
Malgrat la brevetat de les seves paraules, en elles
apareixen els temes fonamentals d’allò que serà el
seu ensenyament al llarg de tota la seva predicació:
l’acompliment del temps, el regne de Déu, la
conversió i la fe en l’evangeli. Després hi trobem
encara la crida dels primers deixebles, que és un
exemple clar de com han de fer el seguiment de
Jesús els qui han estat cridats per ell.
Les paraules de Jesús proclamen que ha arribat
l’hora del Messies, i que el Regne de Déu s’ha fet
present en la història de la humanitat. Per tant, tots
aquells que escolten aquesta predicació no poden
ajornar la seva decisió. Els cal convertir-se i creure
en la bona nova.
És significatiu que justament a Galilea, una regió
força «paganitzada», s’hi escolti per primer cop la

bona notícia i s’hi vegin aquells fets que l’apòstol
Pere descriu en el seu discurs a casa del centurió
Corneli: «Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com
Déu el va ungir amb l’Esperit Sant i amb poder, i
com va passar fent el bé i guarint tots els oprimits
pel diable, perquè Déu era amb ell.»
Els fets i les paraules de Jesús a Galilea mostren
que ha començat el temps de la victòria de Déu
sobre el maligne i de la vida sobre la mort. Per això
Jesús, a Galilea, guarirà malalts i alliberarà posseïts,
saciarà els afamats i ressuscitarà els morts, i els
pobres rebran l’anunci de la bona nova.
Aquells que creuen en les paraules i els fets de
Jesús es posen a seguir-lo immediatament, com ho
van fer els germans Simó i Andreu, i Jaume i Joan,
quan el Senyor els va convidar: «Veniu amb mi, i us
faré pescadors d’homes.»
Els quatre pescadors van entendre que allò que
Jesús els oferia era una invitació joiosa a canviar, es
van fiar de les paraules del profeta de Natzaret «i se
n’anaren amb Jesús».
Norbert Miracle, pvre.

TRES PREGUNTES A…
Francesc Cano, periodista de la Delegació diocesana
de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Solsona
i delegat per al SIMCOS
El SIMCOS, el Secretariat Interdiocesà de Mitjans
de Comunicació Social, com qualsevol secretariat
de la Conferència Episcopal Tarraconense té com
a objectiu la coordinació entre les diòcesis sota la
presidència del bisbe auxiliar de Barcelona, Mons.
Sebastià Taltavull. Francesc Cano Castells és
membre de la Delegació de mitjans de comunicació
social del bisbat de Solsona, delegat d’aquest
bisbat per al SIMCOS i professor de la Universitat
Internacional de Catalunya.
— Quina és la presència de l’Església en els mitjans
de comunicació?
—La presència de l’Església és molt diversa. Molts
bisbats produeixen programes de ràdio i televisió
que s’emeten localment. Els fulls dominicals,
les revistes pròpies, fins i tot emissores de ràdio
pròpies! Ràdio Estel, Ràdio Pirineus o la nova Ràdio
de l’Abadia de Montserrat, per exemple. Com a
organisme, el SIMCOS és responsable directe del
programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio i
Signes dels Temps de TV3.
— L’Església, com afronta el repte de les noves
tecnologies?

— L’Església sempre ha estat precursora en el món
dels mitjans de comunicació. Des de les pintures
romàniques fins a la creació de la Ràdio Vaticana,
passant per les produccions de programes que
s’emeten arreu del món i mitjançant agències de
notícies. Mai no he pensat que estiguem perdent
el tren, però cal tenir present que la presència a la
xarxa no la determina tant l’empenta de la institució
com la dels particulars —fidels— que en formen
part.
— Com veu el futur de la comunicació per a
l’Església?
— El gran objectiu de futur té tres potes. La primera
és insistir en la necessitat de produir i distribuir
continguts impulsant la creació d’empreses
ideològicament afins. La segona és animar a la
participació a la xarxa. I la tercera, professionalitzar
encara més els departaments de comunicació
dels bisbats i incrementar el treball que poden
fer conjuntament. En aquest sentit, el Gabinet
d’Informació de l’Església podria acabar sent un
element clau.
Josep S.

Sant Pau i la Porta de la fe
La solemnitat de la Conversió de Sant Pau retorna
anualment. I Sant Pau és patró de l’arxidiòcesi juntament amb santa Maria. Deixem-nos guiar per ells i celebrem amb joia llur solemnitat.
Sant Pau és anomenat, ja al llibre dels Fets dels
apòstols, vas d’elecció. Vas significa que conté l’elecció
de Crist. I l’elecció de Crist és per a la missió, per a ser
portador de la Bona Nova de la seva resurrecció. El do
de ser apòstol és una gràcia del Ressuscitat en l’Església, de l’Esperit Sant. És així que l’Apòstol va obrir
la porta de la fe a tants pobles, també al nostre. Ell és
una porta oberta per la qual els no creients passen a la
condició de creients. És porta per la seva predicació
i testimoniatge. El Sant Pare ha convocat per a l’any

vinent l’Any de la fe i ha titulat el primer document referent a aquest any Porta fidei, ‘Porta de la fe’. Vol que a
tot el món els creients esdevinguin subjectes actius de
l’evangelització. El Papa ha encertat en el diagnòstic de
la situació eclesial a la vella Europa: la crisi és crisi de fe
en Crist. El propòsit de ser tots apòstols, i que, per tant,
esdevinguem porta de la fe per a molts ve de l’obertura
a la gràcia de Crist, que es fa present en la pregària i en
l’eucaristia, que crea una comunitat eclesial acollidora.
Preguem, germans, perquè la missió de l’apòstol Pau
sigui participada per nosaltres amb el mateix ardor. La
primera condició per anunciar la fe és que nosaltres la
visquem plenament.
Rafael Serra, pvre.

LITÚRGIA DE LA SETMANA
Diumenge, 22: Diumenge III de durant l’any [Jn 3,1-5.10; Salm 24,4-5ab. 6-7b.8-9; 1C 7,29-31; Mc
1,14-20 (LE/LH pròpies)]. Dilluns, 23: St. Ildefons, bisbe (MO), [2 S 5,1-7.10; Salm 88, 20.21-22.25-26;
Mc 3,22-30]. Dimarts, 24: St. Francesc de Sales, bisbe i doctor de l’Església (MO) [ 2S 6, 12b-15. 17-19;
Salm 23, 7.8.9.10.; Mc 3,31-35]. Dimecres, 25: Conversió de Sant Pau, Apòstol (Sol) [Fets 22,3-16, o bé
Fets 9,1-22; Salm 116, 1.2; Mc 16, 15-18 (LE/LH pròpies)]. Dijous, 26: St. Timoteu i St. Titus, bisbes (MO)
[2 Tm 1,1-8 ( o bé: Tt 1,1-5); Salm 95, 1-2a.2b-3.7-8a.10; Mc 4,1-20]. Divendres, 27: St. Enric d’Ossó,
prevere (ML), [2 S 11,1-4a. 5-10a. 13-17; Salm 50,3-4.5-6a.6b-7.10-11; Mc 4,26-34]. Dissabte, 28: St.
Tomàs d’Aquino, prevere i doctor de l’Església (MO), [2S 12,1-7a.10-17; Salm 50, 12-13.14-15.16-17; Mc
4,35-41]. Diumenge, 29: Diumenge IV de durant l’any [Dt 18,15-20; Salm 94, 1-2.6-7.8-9; 1C 7,32-35;
Mc 1,21-28 (LE/LH pròpies)]
Les lectures pertanyen al cicle B. Litúrgia de les Hores: Salmòdia de la setmana III.

Primer Congrés de Nova Evangelització
Els dies 7 i 8 de gener va tenir lloc a Manresa el primer Congrés de Nova Evangelització organitzat pels bisbats
de Vic i Solsona, una convocatòria per a conèixer què és i com es duu a terme la nova evangelització en un context
social secularitzat com el nostre. El Congrés va comptar amb una gran afluència d’assistents, més de cinc-centes
persones, entre els quals hi va haver representació de diferents parròquies de l’arxidiòcesi de Tarragona.
El bisbe de la diòcesi Frejus-Toulon, Mons. Dominique Rey, va ser el ponent encarregat de tres conferències a
l’entorn dels obstacles, les dificultats i els reptes de la nova evangelització, les conversions pastorals que han de
viure les comunitats cristianes per a poder incriure’s en la nova evangelització i la posada en funcionament a través
d’experiències que s’estan donant a la seva diòcesi. A banda de les conferències es van realitzar diversos tallers
simultanis, dissabte a la tarda, com l’oratori dels infants partint de l’experiència de sant Josep de Calassanç; el taller de joves amb el grup italià Sentinelles del Matí; el taller per a adults sobre el «Curs Alpha» i el «Tornar a creure»
de Mn. Xavier Morlans. El taller «Sentinelles del matí» va permetre els congressistes de sortir pels carrers de Manresa de dos en dos per posar en pràctica el que havien après durant el taller: anunciar l’evangeli a d’altres joves.
La vetlla de pregària celebrada a la Parròquia de Crist Rei de Manresa dissabte a la nit, i la celebració de l’eucaristia a la basílica de la Seu de Manresa, presidida pel bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, van ser dos altres
moments destacats del Congrés.

ACTE D’INAUGURACIÓ DEL
CENTRE TARRACONENSE
‘EL SEMINARI’
El proper dia 25 de gener, festivitat de la
Conversió de Sant Pau, a les 19h, tindrà
lloc l’acte d’inauguració de la primera fase
de remodelació de l’Edifici del Seminari (c/
Sant Pau 4).
PROGRAMA
19h. Conferència: «La nueva evangelización», a càrrec de Mons. José Octavio Ruiz Arenas, sotssecretari del Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova
Evangelització.
Mons. José Octavio Ruiz Arenas, arquebisbe emèrit de Villavicencio, Colòmbia, és llicenciat en Teologia dogmàtica i doctor en Teologia per la Pontifícia
Universitat Gregoriana de Roma. El Consell Pontifici
per a la Promoció de la Nova Evangelització fou creat
per Benet XVI el dia 29 de juny de 2010.
20.30h. Pregària i benedicció de les noves instal·
lacions, a la capella de Sant Pau. A continuació visita
dels espais.

ES FA SABER
23 de gener
• Presentació del projecte de la nova església de
Santa Maria de Bonavista, a les 19.30h.
• Pregària ecumènica per a la unitat dels cristians
presidida pel Sr. Arquebisbe. A l’església de Sant
Antoni de Pàdua de Tarragona, a les 20h.
28 de gener
• Missa presidida pel Sr. Arquebisbe amb motiu
del vint-i-cinquè aniversari de l’Associació Amics
de la Catedral i en sufragi de tots els associats i
membres de la Schola Cantorum i de l’Orquestra
traspassats durant aquets anys. A la capella major
del Seminari, a les 12h.

Festivitats de Sant Antoni
i Sant Sebastià
Durant aquesta setmana hem celebrat les festivitats
de Sant Antoni Abat –17 de gener– i Sant Sebastià –20
de gener–, patrons d’algunes festes majors d’hivern que
s’estan celebrant arreu de l’arxidiòcesi. Les festes de
Sant Antoni Abat són un conjunt de celebracions festives que tenen lloc al voltant de l’onomàstica d’aquest
sant barbut, anomenat sant Antoni del Porquet o dels
Rucs perquè ha estat durant segles el protector tradicional de tots els animals útils per a les feines del camp.
Com a patró del gremi dels traginers o dels Tonis, el
sant beneeix les cavalleries i presideix les cavalcades
dels Tres Tombs. Cada any, pels volts d’aquesta data,
són molts els municipis de l’arxidiòcesi que celebren la
festa major d’hivern o festa major petita.
D’altra banda, Sant Sebastià ha estat tradicionalment invocat per a protegir les poblacions de les desgràcies com la pestes, el còlera, el foc i la resta d’inclemències meteorològiques i econòmiques. Com a advocat contra la pesta són moltes les viles que li han dedicat
un vot de poble, una prometença comunitària mitjançant la qual decideixen posar-se sota la seva protecció.
Des d’aquest Full desitgem unes bones festes a tots
els pobles que aquests dies estan de celebració.

• Inici de la Novena de la Mare de Déu de la Candela
a la parròquia arxiprestal de sant Joan Baptista de
Valls, a les 19.30h. Predicarà Mn. Joan Águila.
• Cursos del Seminari Laïcal Diocesà. Santuari de
Mare de Déu de la Serra de Montblanc. A les 10h, el
taller d’estudi d’evangeli amb Mn. Jordi Vila, delegat
diocesà de l’Apostolat Seglar. «La dansa interior i
l’exterior», a les 17h.
29 de gener
• 25a Trobada arxiprestal de Cristians a Alcover.
Clausura de la vista pastoral del Sr. Arquebisbe a
l’arxiprestat de l’Alt Camp.

