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El dia 25 d’octubre de 2016 ha tingut lloc la reunió n. 220 de la Conferència
Episcopal Tarraconense (CET), al Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha
estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han
assistit tots els seus membres. Els bisbes han felicitat Mons. Sebastià Taltavull,
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El dia 25 d’octubre de 2016 ha tingut lloc la reunió n. 220 de la Conferència Episcopal
Tarraconense (CET), al Seminari Conciliar de Barcelona.

La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han
assistit tots els seus membres.
Els bisbes han felicitat Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, pel seu
nomenament com a Administrador Apostòlic del bisbat de Mallorca i li desitgen encert i
saviesa en la seva missió.
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1. Els bisbes han valorat molt positivament la 3a Trobada de Càritas Catalunya, que, amb el
lema «Transformem la societat des de la Misericòrdia», es va celebrar a Tarragona el
dissabte 22 d’octubre amb la participació de 1.900 voluntaris de les deu Càritas diocesanes.
Els bisbes han estudiat la proposta aprovada per l’Assemblea de Càritas del passat 14 de
juliol, sobre la «missió i l’estructura de Càritas Catalunya».
2. Mons. Joan Enric Vives ha presentat els quatre volums de la nova versió de la Litúrgia de les
Hores en català. Els bisbes han acollit amb satisfacció aquesta important publicació i amb
aquest motiu fan pública la «nota» que s’adjunta al ﬁnal d’aquest comunicat.
3. Els bisbes han rebut la visita del Dr. Antoni Matabosch, prevere de l’arquebisbat de
Barcelona, representant de l’Església Catòlica al Grup de Treball Estable de Religions, que els
ha informat de l’especiﬁcitat d’aquest grup, els seus objectius i els programes que porta a
terme. Els ha comunicat també els principals reptes que el GTER té plantejats en aquest
moment.
4. Un grup de responsables del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera, que agrupa
diversos moviments d’Acció Catòlica Obrera (ACO), de la HOAC i de la JOC, amb el consiliari,
Mn. Pepe Baena, prevere del bisbat de Terrassa, han informat els bisbes dels seus respectius
moviments i han dialogat amb ells sobre la pastoral obrera a les nostres esglésies
diocesanes. Han agraït la «nota sobre el treball decent» que els bisbes van publicar el passat
dia 7 d’octubre en ocasió de la «Jornada Mundial pel Treball Decent», i han mostrat la seva
disponibilitat de continuar essent evangelitzadors enmig del món del treball a la nostra terra.
5. Els bisbes recorden que el proper 27 de novembre, primer diumenge d’Advent, dia d’inici de
l’Any Litúrgic, han volgut que se celebri el «Diumenge de la Paraula», de tal manera que
aquell dia es posi en relleu la centralitat de la Paraula de Déu en la vida, l’espiritualitat i
l’acció de l’Església.
Així mateix, exhorten les parròquies i comunitats a promoure iniciatives que destaquin el
valor eclesial i espiritual de la Paraula de Déu, així com també a participar en les diverses
activitats que es portaran a terme durant la «Setmana de la Bíblia» del 21 al 26 de
novembre.
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1. Els bisbes s’han fet ressò de les diverses iniciatives que s’estan portant a terme al voltant de
l’exhortació del papa Francesc Amoris Laetitia i han expressat la necessitat de fer una
recepció acurada a les nostres Esglésies diocesanes d’aquest valuós document magisterial
del papa Francesc.
2. Han tractat també diverses qüestions relacionades amb la litúrgia, l’apostolat seglar i els
mitjans de comunicació.
3. Finalment, han nomenat Lorena Cabrera Pizarro com a presidenta nacional de la JOC i Mn.
Jaume Fontbona i Missé com a consiliari nacional de la JOC de Catalunya per a un període de
quatre anys.

Barcelona, 25 d’octubre de 2016

ACOLLIM LA NOVA EDICIÓ DE LA LITÚRGIA DE LES HORES EN CATALÀ

«Que el meu prec pugi davant vostre, Senyor, com l’encens» (Sl 140).
És un gran goig pels bisbes de Catalunya poder oferir a tot el poble cristià, que peregrina a
les diòcesis de parla catalana, l’edició renovada de la Litúrgia de les Hores en la nostra
llengua. Desitgem que el prec de tot el poble, que cal adreçar al bon Déu, com a pregària
constant, per ser ﬁdels al manament del Senyor que ens ensenya que hem de pregar sempre
(cf. Lc 18,1), sigui el de l’oració oﬁcial de l’Església, l’Oﬁci Diví, que coneixem amb el nom de
Litúrgia de les Hores.
En aquesta ocasió, després dels ja més de quaranta anys de vida de la traducció i edició de la
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Litúrgia de les Hores en català, ens plau de fer una crida a mantenir i augmentar l’esperit
d’oració de tot el Poble de Déu, i a ser ﬁdels a la pregària de la Litúrgia de les Hores per al bé
de l’Església i de tot el món.
La Litúrgia de les Hores és donada a tots els ﬁdels, i per tant a tots exhortem a gaudir dels
fruits que es deriven de la recitació dels salms, que són Paraula de Déu i ens ajuden a
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Sant que ens ha fet palpar la misericòrdia del nostre Déu.
Els Bisbes de Catalunya
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