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Com a cloenda de l’Any Sacerdotal, el proper divendres 11 de juny de 2010, Solemnitat del
Sagrat Cor de Jesús, més de quinze mil preveres participen en la Trobada Internacional de
Preveres a Roma del 9 al 11 de juny.
L’Any Sacerdotal fou convocat per el Papa Benet XVI coincidint amb el 150 aniversari del dies
natalis de Sant Joan Maria Vianney, que serà proclamat per el Papa Patró de tots els
sacerdots del món. Aquesta trobada es desenvolupa sota el lema “Fidelitat a Crist, ﬁdelitat
del Sacerdoci”.
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L’Església de Barcelona present a la Trobada Internacional de preveres
El Sr. Cardenal Arquebisbe, Mons. Lluís Martíenz Sistach, participa en aquesta trobada
acompanyat de Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe Auxiliar, i de un bon nombre de preveres de
l’Arxidiòcesi. Entre ells els Vicaris Episcopals, Mn. Jesús Sanz, Mn. Salvador Bacardit i Mn.
Segimon Garcia; del Secretari General i Canceller de l’Arquebisbat, Mn. Sergi Gordo; Mn.
Alfred Sabater, Secretari del Sr. Cardenal i molts altres preveres. També altres bisbe de les
diòcesis que tenen la seva seu a Catalunya i molts preveres del principat participen en els
actes del peregrinatge a Roma. En aquesta any en que Barcelona, i tota Catalunya, es
preparen per rebre el Sant Pare a Barcelona el proper 7 novembre per Dedicar la Sagrada
Família la presencia presbiteral barcelonina a Roma, en motiu d’aquesta cloenda de l’Any
Sacerdotal, reforça els vincles de comunió amb el successor de Pere.
La Congregació del Clergat organitzadora de l’acte
La ciutat de Roma s’ha preparat per acollir aquesta trobada de preveres de dinou països
distints i el mateix alcalde la de la ciutat, Gianni Alemanno, rebrà una delegació dels
participants el divendres a les 10.30 a la Sala Pietro da Cortona de los Museos Capitolinos.
L’organització de la trobada ha estat impulsada per la Congregació del Clergat i d’alguna
manera suposa una continuïtat amb anterior trobades de preveres, entre 1996 i 2004, que
tingueren lloc a Fátima (Portugal), Yamoussoukro (Costa de Marﬁl), Guadalupe (México),
Nazaret, Belén y Jerusalén (Tierra Santa), Roma (per el gran jubileu de l’any 2000) y,
ﬁnalment, Malta. Més de nou mil preveres de 91 països seran presents a Roma per concloure
l’Any Sacerdotal.
Mons. Claudi Humes, Prefecte de la Congregació pel Clergat, ha volgut subratllar en un
comunicat el sentit de “renovació espiritual” d’aquesta trobada internacional que, en la seva
opinió, a ben segur generarà “un redescobriment del sagrament de l’ordre que conﬁgura
Crist Gran Sacerdot”.
Els principals llocs de trobada i celebració d’aquests tres dies sacerdotals son les basíliques
de San Pau Extramurs, Sant Joan de Letrà, a la ciutat de Roma, i la basílica de Sant Pere al
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Vaticà. Les dues primeres, gràcies a la tecnologia de la video conferència, restaran unides
per els actes i acolliran les meditacions sacerdotals dels matins, els actes d’adoració
eucarística i la Missa.
La Vetlla de pregària de dijous
Els actes comencen el dimecres amb una meditació sobre “Conversió i Missió”, seguida de
l’adoració eucaristica a Sant Pau Extramurs. El tema escollit per la meditació de dijous és
“Cenacle:invocació a l’Esperit Sant com Maria, en comunió fraterna”.
La tarda del dijous hi haurà una vigília de pregària a la Plaça de Sant Pere. A més de
testimonis oferts per preveres d’arreu, entrevistes connexions televisives amb Ars, el
Cenacle de Jerusalem, barris degradats de Buenos Aires y Hollywood, així com un diàleg
entre el Sant Pare i els sacerdots. Tot culminat amb adoració i benedicció eucarística.
Aquesta vetlla de pregària tindrà dos parts. De 2/4 de 9 a 2/4 de 10 la celebració organitzada
per la Congregació per al Clergat i a partir de 2/4 de 10 serà presidida per el Sant Pare, Benet
XVI. Un cop arribat aquest, el Cardenal Claudio Hume, Prefecte de la Congregació per el
Clergat, el saludarà. Seguirà la salutació litúrgica del Sant Pare i una lectura del evangeli. Tot
seguit cinc preveres interpel·laran a Benet XVI sobre diverses qüestions relacionades amb
l’Any Sacerdotal. Un cop el Sant Pare hagi respòs es clourà aquest diàleg amb la pregària del
Pare Nostre. Tot seguit començarà la processó amb el Santíssim Sagrament. Feta l’exposició
del Santíssim hi haurà un moment d’adoració en silenci. Benet XVI recitarà la pregària de
l’Any Sacerdotal. Tot seguit es cantarà el Tamtum ergo i hi haurà la benedicció eucarística.
La Vigília acabarà amb el cant de la Salve Regina.
Eucaristia solemne en la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús
El divendres 10 a les 11.00 a la Plaça de Sant Pere el Sant Pare, Benet XVI, presidirà la Missa
conclusiva de la Trobada Sacerdotal amb una eucaristia concelebrada per tots els presents.
Es en aquesta eucaristia, tal com a anunciat la Congregació pel Clergat, que el Sant Pare
proclamarà Sant Joan Maria Vianney com a patró de tots els sacerdots del món i tots els
prevere presents renovaran les promeses sacerdotals.
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El ritus preveu algunes particularitats amb motiu d’aquesta extraordinària assemblea
sacerdotal. Així per exemple en l’aspersió de l’aigua com a acte penitencial quatre Cardenals
acompanyaran al Sant Pare realitzant l’aspersió. S’ha pensat en aquest ritus – sovint més
utilitzat en la cinquantena pasqual – tot considerant la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús i
en referència a la sang i aigua que ﬂuí del Cor del Senyor per la salvació del món i també per
remarcar el sentit de puriﬁcació tant remarcat recentment per el San Pare.
Acabada la homilia de Benet XVI tots els preveres renovaran les promeses sacerdotals tal
com es fa en al Missa Crismal. El la celebració eucarística el Sant Pare emprarà el calze del
mateix sant d’Ars que ha estat conservat des de sempre a la seva parròquia. Al ﬁnal de la
celebració i abans de la benedicció, Benet XVI, renovarà l’acte de consagració dels sacerdots
a la Benaurada Verge Maria amb la formula emprada en la recent peregrinació a Fátima.
aquest acte tindrà lloc davant la imatge original de Maria “Salus Populi Romani” que es
venera a la Basílica Papal de Santa Maria la Major, atenent al signiﬁcat especial i veneració
que aquesta imatge té a Roma. Un gran quadre de san Joan Maria Vianney serà col·locat al
balcó central de la basílica Vaticana.
Per iniciativa dels nous moviments
Son moltes les activitats previstes també per aquest dies sacerdotals, totes elles coordinades
per la Congregació del Clergat, i promogudes per distints moviments i organismes eclesials:
un recés a San Joan de Letrà, promogut per la Renovació Carismàtica Catòlica; un congrés al
Ateneu Pontiﬁci Regina Apostolorum, impulsat per l’Institut Sacerdote; una manifestació a
l’Aula Pau VI per part dels moviment Focolar i Schönstatt.
“Sacerdots avui” és el títol de la vetllada, promoguda per els sacerdots del Moviment dels
Focolars i del Moviment de Schoenstatt en col·laboració amb l’ICCRS (Renovació Carismàtica
Catòlica Internacional) i altres agrupaments eclesials, que, principalment amb el llenguatge
dels testimoniatges i de l’art, proposa oferir una contribució a la renovació de la vida i del
ministeri dels sacerdots, a l’Església i a la societat d’avui. El programa delinearà en tres
moments el perﬁl dels sacerdots avui: Homes de Déu – germans entre germans – profetes
d’un món nou. Cada “etapa” serà introduïda per un pensament del Papa Benet XVI (en
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