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VISQUEM L’ANY JUBILAR DE SANT PAU
Comunicació pastoral
Als preveres, diaques, membres de la vida consagrada,
laiques amb missió pastoral i fidels tots de l’arxidiòcesi

Molt estimats tots en el Senyor,
1. Una mirada a l’Any Jubilar que hem clausurat
Us escric amb una gran joia, havent acabat les celebracions de l’Any Jubilar dels nostres
protomàrtirs sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi. No puc fer altra cosa que donar
gràcies a Déu pel gran do que ha estat el Jubileu per a la nostra arxidiòcesi i per tants
pelegrins que hi han participat de les nostres diòcesis germanes de Catalunya i d’altres
llocs. Estic segur que els nostres sants ara són més coneguts i més estimats i que només
Déu sap els beneficis espirituals que aquest Any Jubilar ha portat a tantes persones que,
amb fe, n’han rebut els dons.
També he de tenir unes paraules molt sinceres d’agraïment per tantes persones i
institucions que han fet possible la realització d’aquest Any Jubilar. No em vull deixar
ningú, i si a algú no l’esmento només cal que me’n feu adonar, i amb molt de gust li faré
arribar també el meu agraïment. Tanmateix, és indispensable que expressi aquest
agraïment al papa Benet XVI, que ens va concedir el do del Jubileu, va accedir a
prolongar-lo fins al dia de la solemnitat de la Conversió de Sant Pau, va nomenar enviat
especial seu, acompanyat d’una missió pontifícia, l’Emm. Sr. Cardenal Julián Herranz,
amb una carta molt bonica dirigida a ell i a tots nosaltres, i, encara, amb sorpresa, em va
fer arribar un missatge preciós signat de pròpia mà dirigit a tota l’arxidiòcesi.
El meu agraïment a totes les persones i institucions que han constituït la Comissió
Institucional, a tots els membres de la Comissió Executiva de l’Any Jubilar, al meu
Consell Episcopal, al Consell del Presbiteri, al Capítol de la Catedral, al Consell Pastoral
Diocesà, a la Reunió d’arxiprestos, a totes les parròquies i consells que hi han participat,
a tantes comunitats de vida consagrada, a associacions molt diverses, a col·legis i
alumnes, a famílies…, a l’Oficina del Pelegrí, i a tants i tants voluntaris que han fet una
feina meravellosa, de la qual guarden un molt bon record els grups que han rebut les seves
atencions. També als organismes de la nostra cúria diocesana que amb tant d’interès s’han
esmerçat per atendre les necessitats de l’Any Jubilar i han produït un conjunt molt
considerable de mitjans i suports de tota mena.
Un capítol especial mereixen tots els qui han treballat en el camp de l’ensenyament, que
han elaborat un material que continuarà essent vàlid; als responsables dels compromisos
socials envers la Casa d’Acollida Sant Auguri, envers els nostres missioners i envers els
cristians de Terra Santa; i els que amb tanta dedicació han estat artífexs de tota la
producció del camp cultural: el Congrés d’història Pau i Fructuós i el Cristianisme
Primitiu, les activitats de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós,
l’aportació immensa i les publicacions de l’Associació Cultural Sant Fructuós i del Museu
Bíblic Tarraconense, la representació de la Passió a l’amfiteatre, i de la Petita Passió, la
interpretació del Pontifical de flames pel Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral, i, a
ningú estranyarà que esmenti d’una manera especial el poema simfònic del Dr. Francesc

Bonastre Fructuosi natalicia, i el gran oratori Pau i Fructuós, amb lletra de Mn. Joan
Roig i música de Mons. Valentí Miserachs. A tots dos he fet per igual un sentit
homenatge, reconeixement i agraïment. També he d’agrair els baixos relleus d’Antonio
Oteiza i Neus Segrià, les medalles i escultura del Sr. Ramon Ferran, i no puc deixar
d’anomenar la popular iniciativa de l’àlbum de cromos promogut per la Cambra de
Comerç de Tarragona, les iniciatives dels Gogistes Tarragonins i de l’Agrupació
Filatèlica, i un llarg etcètera.
Ben segur que la llista hauria de ser més llarga, però deixeu que amb sinceritat us digui
que conservo una gran memòria, un gran record, de les celebracions litúrgiques en
diferents ritus, de les dedicades a alguns col·lectius, com els de diferents immigrants, i, a
més de la clausura, de la celebració de memòria i veneració de tots els sants i santes, beats
i beates de la nostra arxidiòcesi, que va ser un moment especialment àlgid de l’Any Jubilar
viscut a la nostra Catedral, i sobretot la celebració a l’amfiteatre del dia 21 de gener, en
els moments en què es complien els 1.750 anys del martiri, en el mateix lloc i llegint les
Actes martirials autèntiques, presidint i acompanyat per tots els bisbes de les diòcesis amb
seu a Catalunya, amb preveres i diaques de totes elles i amb un nombrós grup de fidels,
grans i joves, que hi van assistir amb gran devoció i amb una forta emoció, com m’han
manifestat molts d’ells.
En tancar la porta gran de la Catedral l’Any Jubilar dels nostres màrtirs no ha acabat. És
un capítol obert que ha de continuar. Desitjo que tots els organismes diocesans, els
arxiprestats, les parròquies, els membres de la vida consagrada, els col·legis, les
associacions… i tots els qui ens vam implicar en l’Any Jubilar siguem conscients de la
feina començada i que s’ha de continuar en tots els diferents camps: el pastoral i espiritual,
l’educatiu, el cultural i el social. Tots els diferents compromisos i reptes els hem de tirar
endavant amb la mateixa il·lusió amb què els vam viure durant l’Any Jubilar de Sant
Fructuós, i més encara, amb la gràcia i l’ajuda de nostre Senyor i dels nostres sants.
2. L’Any Jubilar de Sant Pau
Una ocasió per continuar amb més força els compromisos de l’Any de Sant Fructuós que
hem clausurat pot ser el fet de viure amb tota l’Església catòlica l’Any Jubilar de Sant
Pau amb motiu del bimil·lenari del seu naixement.
Ha estat una feliç providència que durant uns mesos hàgim viscut conjuntament els dos
anys jubilars. Durant tot l’Any de Sant Fructuós hem tingut sempre present sant Pau, com
es va palesar bé en el congrés d’història sobre Pau i Fructuós i en l’oratori també sobre
Pau i Fructuós.
A la nostra arxidiòcesi no podia ser d’una altra manera. Quan fem esment de sant Fructuós
i els seus diaques i de la fraterna que s’expressa i traspua a través de les Actes martirials,
no podem sinó evocar la nostra convicció que la primera llavor de la bona nova de
l’evangeli va ser portada aquí per sant Pau, com un dels llocs on es va complir el seu desig
d’anar a Hispània, manifestat a la Carta als Romans, com és ben conegut per tots
nosaltres. La nostra tradició «venerable i atendible» ens amara la convicció que som una
Església paulina, una Església apostòlica. I això, més que un títol de glòria ha de ser un
fet que ens esperoni a ser més fidels a la predicació dels Apòstols, a predicar-la amb nou
ardor, com ho demanem els bisbes de Catalunya, a estimar més la nostra Església i a serne testimonis en aquesta Església i en la nostra societat. Com hem anat
repetint: Testimonis, avui en som nosaltres.

Aquesta nostra convicció la manifestem amb senzillesa i si voleu amb humilitat, però
forma part del patrimoni espiritual que tenim el deure de conservar, de donar-li vida i de
transmetre’l a les futures generacions. Ho fem amb la mateixa senzillesa amb què ho fan
alguns documents de la Santa Seu en diferents moments i ocasions de la nostra història
diocesana, com per exemple: el papa Pau VI, en el missatge enviat al Sr. Cardenal de
Arriba y Castro amb motiu de l’Any Jubilar del XIX Centenari de la vinguda de sant Pau
a Espanya el 1963-1964, diu que Tarragona té una fervorosa devoció a sant Pau en el
centenari de la seva arribada a aquestes terres. Igualment de senzilles i convençudes són
les expressions dels textos del papa Benet XVI en la seva carta al cardenal Julián Herranz
de nomenament com a enviat extraordinari, on parla de la fe sembrada per sant Pau en
els temps apostòlics, i en el missatge que ens va adreçar es refereix a una comunitat que
va rebre a les albors del cristianisme el missatge evangèlic transmès pels Apòstols.
Tots coneixem molt bé tota la documentació que existeix sobre aquest fet i encara la
podrem conèixer millor quan es publiquin les Actes del Congrés d’història. Però
permeteu-me només una cita molt clarificadora. El Cànon de Muratori (atribuït al segle
II) diu: «Lluc (en els Actes dels Apòstols) es limita a presentar un resum a l’òptim Teòfil
de tots els esdeveniments que, en certa manera, va presenciar, com clarament ho demostra
la circumstància que ell no s’ocupa de la passió de sant Pere ni del viatge de Pau a
Espanya.»
Tot això vol dir que ens hem d’animar a viure l’Any Jubilar de Sant Pau amb renovat
impuls, amb fe i amb ganes de continuar tot el bo que s’ha sembrat durant l’Any de Sant
Fructuós en bé de la nostra arxidiòcesi, de la nostra pastoral, de la nostra espiritualitat i
de l’animació de totes les nostres comunitats. Per això, havent-ho tractat a la reunió
d’arxiprestos i en el Consell Episcopal, proposo a tota l’arxidiòcesi algunes coses ben
senzilles que ens poden ajudar en aquest Any Jubilar de Sant Pau.
3. Objectiu i algunes pistes d’actuacions
3.1. Com a objectiu d’aquest Any Jubilar proposem el següent: donar a conèixer la vida
i els ensenyaments de l’apòstol sant Pau.
3.2. Per ajudar a aprofundir en aquest objectiu, proposem d’estudiar dos documents dels
bisbes de Catalunya: Pau, apòstol del nostre poble, juntament amb el Missatge dels
arquebisbes i bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya als preveres i diaques i a tots
els seus fidels convocats en ocasió de la jornada interdiocesana de preveres i diaques
amb motiu de l’Any Jubilar de sant Fructuós de Tarragona (21 de gener de 2009).
3.3. Recepció de la indulgència jubilar i llocs per a rebre-la. Sobre les condicions per
a rebre la indulgència jubilar, no cal repetir-les, ja que les tenim molt presents de l’Any
de Sant Fructuós.
3.4. Sobre els llocs, fent ús de les facultats concedides, determinem que es pugui rebre la
indulgència jubilar a la capella de sant Pau del Seminari (i, com a extensió, a la capella
gran del Seminari), a la Catedral i a les esglésies parroquials de Sant Pau i de Sant
Pere i Sant Pau de Tarragona.
3.5. Suggerim que a l’homilia es presti una especial atenció a les lectures de sant Pau que
se’ns presenten en el cicle de l’any litúrgic, i a la possibilitat d’oferir els cursets que es
puguin organitzar, de fer-lo present a la catequesi, als recessos de Quaresma o de
Pasqua… a conferències i a altres mitjans que tinguem al nostre abast.

3.6. Ens poden ser útils certs materials, com una icona a disposició de totes les parròquies
i comunitats que ho vulguin, el septenari editat per la Parròquia de Sant Pau, la Petita
història de sant Pau…
3.7. Com es va fer en l’Any Jubilar dels anys 1963-1964, tenim projectat un pelegrinatge
a Roma, a la tomba de l’apòstol sant Pau, en expressió de la nostra comunió amb Pere.
En aquest pelegrinatge volem també oferir la possibilitat de passar per Camogli i visitar
el monestir de sant Fruttuoso di Capodimonte, lloc on es van servar les relíquies dels
nostres màrtirs, salvades per sant Pròsper, i lloc pel qual passa la nostra venerable història,
al qual devem el nostre agraïment. En principi aquest pelegrinatge està projectat per a la
setmana del 15 de juny. Però sobre això ja s’informarà convenientment des de la nostra
Delegació de mobilitat humana. Esperem que tindrem la resposta adient a aquesta
iniciativa.
3.8. La clausura de l’Any Jubilar Paulí a la nostra arxidiòcesi es farà el diumenge 28 de
juny, a les 5 de la tarda, a la Catedral de Tarragona, on podré impartir a tothom la
benedicció apostòlica. Però el dia propi de la clausura, el 29 de juny, es podrà rebre la
indulgència plenària en qualsevol lloc sagrat, segons el Decret de la Penitenciaria
Apostòlica de la Santa Seu de 10 de maig de 2008.
Estic segur que cada parròquia, cada arxiprestat, i cada comunitat cristiana trobarà la
manera més adient de continuar amb nou ardor els compromisos iniciats durant l’Any
Jubilar de sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi, i també la manera de viure i de fer
viure aquest temps que queda de l’Any Jubilar de Sant Pau en comunió amb tota
l’Església universal i al servei de la nostra Església diocesana, que té el deure i el goig de
fer que aquella llavor predicada per sant Pau i aquelles primeres arrels del nostre
cristianisme donin fruits abundants de vida i de santedat, a glòria de Déu Pare, Fill i
Esperit Sant, i amb la intercessió del nostre pare en la fe, l’apòstol sant Pau, patró també
principal de la nostra arxidiòcesi.
Amb tot el meu afecte, la meva benedicció,
† Jaume Pujol i Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, 11 de febrer de 2009, Mare de Déu de Lourdes

