
L’arxidiòcesi de Tarragona inicia amb 
goig l’Any de la fe
Durant la celebració va tenir lloc el tradicional enviament dels catequistes 

per part del Sr. Arquebisbe.

Després que el sant pare Benet XVI inaugurés, el 
dijous dia 11 d’octubre, a la plaça de Sant Pere 

de Roma l’Any de la fe, l’arxidiòcesi de Tarragona va 
celebrar, el diumenge dia 14, amb joia, l’inici d’aquest 
Any que finalitzarà el 24 de novembre de 2013. 
Nombrosos fidels de tota l’arxidiòcesi van acudir a la 
Catedral Metropolitana i Primada de Tarragona per 
iniciar aquest Any convocat pel Sant Pare que «ens 
ha de portar a una autèntica i renovada conversió al 
Senyor, únic Salvador del món» (PF 6).

La celebració d’obertura, presidida pel Sr. 
Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, va ser concelebrada 
pel vicari general de l’arxidiòcesi, Mn. Joaquim 
Fortuny; el vicari episcopal de Tarragona, Mn. Jordi 
Figueras; el vicari episcopal de l’Alt Camp, el Baix 
Penedès i el Tarragonès, Mn. Josep Bofarull; el 
vicari episcopal del Baix Camp, la Conca de Barberà, 
el Priorat, l’Urgell i les Garrigues, Mn. Francisco 
Giménez, i el delegat diocesà per a la catequesi i el 
catecumenat, Mn. F. Xavier Morell, i nombrosos 
preveres. També hi havia els diaques i seminaristes 
de l’arxidiòcesi. El Cor i l’Orquestra dels Amics de la 
Catedral van sostenir els cants de la celebració.

«Què es pretén amb aquest Any de la fe?», es 
preguntava el Sr. Arquebisbe en la seva homilia. «En 
primer lloc es tracta d’enfortir la fe dels creients» 
—va dir—, «i en segon lloc, donat que vivim en un 
món on són molts els batejats que s’han apartat de 
la fe de l’Església o que viuen la seva fe d’una manera 
particular, hem de fer un esforç per fer-los arribar 
la crida a l’amistat amb Déu. Se’ns dóna un temps 

per creure amb més fervor i transmetre aquesta 
fe amb més ardor, no podem oblidar que la joia i 
l’entusiasme de viure i comunicar la fe és a l’arrel de 
la joia i l’alegria de ser cristians.» Mons. Jaume Pujol 
també va remarcar que l’Any de la fe és un temps 
de gràcia per a professar públicament i reflexionar 
sobre la nostra fe així com també per a intensificar la 
celebració de la fe en la litúrgia, i de manera particular 
en l’eucaristia, al mateix temps que el testimoniatge 
de vida dels creients sigui cada vegada més creïble.

Abans de la benedicció final va tenir lloc 
l’enviament dels catequistes, uns dels principals 
educadors de la fe, per part del Sr. Arquebisbe. Els 
catequistes, dempeus, van manifestar el propòsit de 
dedicar-se a aquest ministeri a cadascuna de les seves 
parròquies. Mons. Jaume Pujol adreçant-se a ells, els 
va dir: «El Senyor us ha cridat a ser instrument vius i 
entusiastes de l’anunci de l’evangeli. És una tasca que 
requereix una gran dedicació, però el Senyor és amb 
vosaltres i la comunitat us acompanya amb l’afecte i 
la pregària.»

Finalment, després de la benedicció final, es va 
lliurar a tots els fidels el símbol de la fe, una estampa 
amb el Símbol dels Apòstols (la versió breu del Credo) 
i el Símbol anomenat de Nicea Constantinoble (la 
versió més llarga), tot cantant el Credo. El cant del 
Virolai va culminar una celebració viscuda amb 
alegria per part d’infants, joves i grans.   εδτε
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