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Del 3 al 8 de març visita «ad limina

apostolorum» dels bisbes catalans a Roma
GIEC, 17 feb. 14

Els dies 13 i 14 de febrer de 2014 ha tingut lloc la reunió n. 209 de

la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a la casa d’exercicis

«Sant Ignasi» de Sarrià, a Barcelona. La reunió ha estat presidida

per Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe de Tarragona i primat, i hi han

assistit tots els seus membres. En començar, el Cardenal Lluís

Martínez Sistach ha tingut un record i una pregària pel Cardenal

Ricard Maria Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona, traspassat el

17 de desembre de 2013 i per Pere Tena i Garriga, bisbe auxiliar

emèrit de Barcelona, que va morir el 10 de febrer passat.

més informació

"El  fu t u r d’u n  poble n o es fa  a m b lleis i  disposicion s, sin ó des de les fa m ílies i  les escoles”

7 abr. 14:

Somriures, il·lusió, sentiment de pertinença. El 5 d’abril passat, la ciutat de Vic va acollir la 8a Jornada de Mestres i Professors de Religió de les diòcesis

amb seu a Catalunya, que organitza conjuntament la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la

Religió a Catalunya (SIERC). La jornada, que va arrencar amb la conferència Com parlar de Jesucrist a partir del currículum?, a càrrec de Mn.

Armand Puig, va comptar amb la presència de la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau; de l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal; del Secretari

General de la FECC, P. Enric Puig; del Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, i de l’Arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol.

més informació

"Els la ics t en en  la  n ecessit a t  d'a ssocia r-se per t a l  de poder a fron t a r el  rept e de l 'Ev a n gelit za ció"

7 abr. 14:

El dissabte 5 d'abril passat es va celebrar a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat la Jornada d'Apostolat Seglar de Catalunya, convocada per

la Comissió Interdiocesana d'Apostolat Seglar (CIAS) de la Conferència Episcopal Tarraconense. Va tenir per lema "Camins d'evangelització".

més informació

El Presiden t  Ma s i  l 'A ba t  de Mon t serra t  a ssist ira n  a  la  in a u gu ra ció de l 'exposició fot ogrà fica  Bisbe Joa n

Ca rrera  

7 abr. 14:

L'Abadia de Montserrat i els membres del memorial Bisbe Joan Carrera ens conviden a participar el proper 26 d'abril, a les 19.30h, a la inauguració de

l'exposició fotogràfica de la v ida i textos del Bisbe Joan Carrera: "Un Ara Mateix .. Per sempre". L'acte tindrà lloc a les sales de recepció de l'Hotel Abat

Cisneros de Montserrat. Els organitzadors tenen interès que participin el màxim nombre d'institucions, entitats  i persones, que d'una manera o altra, se

sentin v inculats als motius i records que l'exposició aporta. L'acte comptarà amb la presència del President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i

del Pare Abat de Montserrat, Josep Maria Soler.

més informació

L'edit or Ign a si Moret a  con v ersa  a m b el  t eòleg Josep Riu s-Ca m ps

7 abr. 14:

Josep Rius-Camps, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, i Ignasi Moreta, doctor en humanitats i editor de Fragmenta, presentaran

el llibre Converses amb Josep Rius-Camps, junt amb Joan Ferrer, degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, i Vicenç Villatoro,

periodista i escriptor. Serà el dimarts dia 8 d'abril a les 19.00h a la Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps 20-22) de Barcelona.

més informació

S'orden en  dos n ou s dia qu es a  la  Ca t edra l  del  Sa n t  Esperit  de T erra ssa

7 abr. 14:

El dissabte 5 d'abril passat, el Bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses va ordenar dos nous diaques permanents

al servei de l'Església diocesana.  Es tracta de Jesús de la Ossa Olivas, que col·labora a la parròquia de la Mare de Déu

de Montserrat i Sant Antoni de Pàdua de Granollers, i Angel José ubieto Lalaguna, de la parròquia de Santa Perpètua

de Mogoda. La celebració va tenir lloc a les 20.00h a la Catedral del Sant Esperit. Varen concelebrar amb el Bisbe,

Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, i un bon nombre de preveres, assistits per diaques permanents de les tres diòcesis de

la Província Eclesiàstica.

més informació

L’a bsis de T a ü ll, La  V ica ria  i  La  n en a  obrera  en ca pça len  elecció “10 pin t u res u n iv ersa ls a  Ba rcelon a ” 

7 abr. 14:

L’Absis de Sant Climent de Taüll, del mestre de Taüll; La Vicaria, de Marià Fortuny, i La nena obrera, de Joan Planella, encapçalen la primera

classificació provisional de la campanya d’elecció “10 pintures universals a Barcelona”, després que 1.217 persones hagin emès un total de 7.881 vots

(cada persona pot emetre un màxim de 10 vots) durant la primera setmana de votació.

més informació

Propera m en t  du es n ov et a t s de dos a u t ors prem ia t s a m b la  Creu  de Sa n t  Jordi 2014

7 abr. 14:

El jesuïta Enric Puig, el monjo de Montserrat Hilari Raguer, i el capellà tarragoní, Joan Llort, són els noms dels eclesiàstics premiats. Entre les entitats

també hi ha la Fundació Vidal i Barraquer i la Fundació Buquets de Sant Vicenç de Paül. Ambdós religiosos, estan a punt de publicar amb l'Editorial

Claret dues novetats que es preveu que puguin estar enllestides per Sant Jordi.

més informació

"El  Pa pa  Fra n cesc in sist eix en  qu è l ’Església  sigu i presen t  a l  ca rrer i  s'obri m és a l  m ón ”

Agenda

Dilluns, 7

19.30 h., “Jo crec”. OCINE Les Gavarres.

Dimarts, 8

20.00 h., Pistes per a viure i creure en
temps de crisi. Parròquia de Sant Joan,
Vilanova i la Geltrú.

Dimecres, 9

20.15 h., La família en alguns documents
de l'Església. Conferència quaresmal
organitzada per la Confraria de Nostre
Pare Jesús del Calvari, a càrrec de Daniel
Piñol. 20.15 h., Sala parroquial de la
Parròquia de Sant Francesc, c. Balmes,
35, Reus.
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"El  Pa pa  Fra n cesc in sist eix en  qu è l ’Església  sigu i presen t  a l  ca rrer i  s'obri m és a l  m ón ”

7 abr. 14:

Del 3 al 8 de març passat va tenir lloc la v isita “Ad Limina Apostolorum” dels Bisbes catalans a la seu del successor de Sant Pere. Aquesta v isita que es

duu a terme cada cinc anys serveix per reforçar la comunió entre els pastors de les Esglésies locals i els seus bisbes, amb el pastor universal de

l’Església catòlica. A banda de l’audiència amb el Papa Francesc, la v isita “Ad Limina” ha servit per mantenir un seguit de reunions pastorals amb els

diferents dicasteris de la cúria romana. Per conèixer amb més detall la missió de la v isita “Ad Limina”, l’Agència Cristiana de Notícies Flama ha parlat

amb el primat de l’Arxidiòcesi de Tarragona, l’Arquebisbe Jaume Pujol i Balcells (Guissona, 1944). En la mateixa entrevista s’abordaren el canvi a la

presidència de la Conferència Episcopal Espanyola produïts recentment.

més informació

"Sóc u n  h om e n orm a l i  m 'a gra da  fer  de sa cerdot "

7 abr. 14:

Ha transcorregut un any des d'aquell simple "buonasera" que va commmoure tot el món. El lapse de dotze mesos tan intensos -no només per la v ida

de l'Església- no és suficient per contenir la munió de novetats i signes profunds que comporta la innovació pastoral del Papa Francesc. El periodista

Ferruccio de Bortoli, director del "Corriere della Sera", ha tingut l'ocasió d'entrevistar el Sant Pare en un petit saló de Santa Marta. L'única finestra

donava a un pati, que obria un minúscul angle de cel blau. El dia és esplèndid, primaveral i temperat. El Papa apareix de manera improvisada per una

porta, amb la cara distesa i somrient. Es diverteix amb els diversos aparells de gravació que el periodista col·loca sobre la taula. "Funcionen tots? ¿Sí?

Menys mal". El balanç d'aquest any? No, els balanços no li agraden. "Jo només faig balanç cada 15 dies amb el meu confessor", respon el Sant Pare.

més informació

El Pa pa  Fra n cesc rega la rà  u n  Ev a n geli  de bu t xa ca

7 abr. 14:

Durant l'Àngelus dels diumenges, i també en altres ocasions, el Papa Francesc ha exhortat els fidels a portar sempre a sobre un llibre petit amb els

evangelis i llegir-lo sovint per meditar les paraules i els fets de Jesús, en particular de la litúrgia d'aquest dia, sobre la qual el mateix Papa reflexiona.

més informació
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