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I. FORMACIÓ
Publicació de la carta del Papa sobre l'amor en la família
Aquest mes d'abril, s'ha publicat l'Exhortació Apostòlica postsinodal del
Papa Francesc "Amoris Laetita" sobre l'amor en la família. El Papa torna a
recordar: "L'Estat ofereix un servei educatiu de manera subsidiària,
acompanyant la funció indelegable dels pares, que tenen dret a poder triar
amb llibertat el tipus d'educació -accessible i de qualitat- que vulguin donar
als seus fills segons les seves conviccions".

II. RECURSOS PEDAGÒGICS
A mi m'ho heu fet
[Educació Infantil i Primària]
Fitxa per treballar l'amor entre les persones mitjançant una paraula de
l'Evangeli: «Tot allò que heu fet a un d’aquests germans meus més petits, a
mi ho heu fet» (Mt 25,40).
No diràs falsos testimonis ni mentiràs
[Primària]
Fitxa per treballar el vuitè Manament de la Llei de Déu.
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Amor a la Justícia i a la Veritat
[ESO i Batxillerat]
Vídeo que pot servir per a introduir els alumnes en principis bàsics de la
Doctrina Social de l'Església.

"App" Radar Social
[Batxillerat]
"Com saber què és realment important? I com crear-se una opinió sòlida i
contrastada dels temes d'actualitat del dia? La Federació de Cristians de
Catalunya (FCC) té la resposta: la seva aplicació Radar Social adreçada als
joves..."
Enllaços:

Amb la col·laboració de:

III. INFORMACIONS

Sopars Alpha joves
Recursos [Docents]
Si tu o els teus amics sou gent inquieta, aquests sopars de joves on mengem
i discutim de la fe i de la vida són ideals per a tu. Quan més diverses siguin
les opinions, millor! Alpha per a joves de 25-35 anys.
Divendres 29 d'abril, a les 20:30h. Parròquia Santa Anna. c/ Santa Anna 29
Barcelona.
Presentació de les fitxes YOUCAT
Recursos [Docents]
«Vosaltres joves sou experts exploradors. Si us decidiu a descobrir la riquesa
del magisteri de l'Església, veureu que el cristianisme no consisteix en una
sèrie de prohibicions que ofeguen les ànsies de felicitat, sinó en un projecte
de vida capaç d'atraure els nostres cors.» Papa Francesc, missatge per la
XXIX JMJ de Cracòvia, 2016
Dimecres 4 de maig, a les 19h. Llibreria Claret. Roger de Llúria 5, Barcelona.
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+30 anys
fent El Concurs Biblic

IV. INFO CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA

a Catalunya

VEREDICTE DEL CONCURS BÍBLIC (CB)
CB DIBUIX – CB INFORMÀTIC – CB REDACCIÓ
www.concursbiblic.com

Si vols rebre mensualment aquest butlletí
a la teva adreça electrònica:
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El president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Mons. Jaume Pujol, pels 30 anys del
Concurs Bíblic de Catalunya: "Donar a conèixer la Bíblia a nens i adolescents té un mèrit
impressionant"
25/04/2016 - Redacció

La Federació de Cristians de Catalunya ha organitzat, del 23 al 26 de maig, un viatge obert a
tothom a la Ciutat del Vaticà per presentar el Concurs Bíblic de Catalunya al Papa i difondre’l al
món. A més, els participants podran gaudir d'una exposició commemorativa. El president de la
Conferència Episcopal Tarraconense, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat, Mons. Jaume
Pujol, parla per a Flama.info sobre aquesta gran iniciativa i la seva participació en el viatge al
Vaticà.

1. Unes paraules per felicitar els trenta anys del Concurs Bíblic de Catalunya…
La meva més sincera i cordial felicitació per tots aquells que fan possible, any rere any, aquest petit
miracle que és el Concurs Bíblic de Catalunya. Gràcies i enhorabona! La tasca que estan portant a
terme és, sens dubte, una tasca molt important, perquè donar a conèixer la Bíblia, la Sagrada
Escriptura, a més d’1.300.000 de nens i adolescents de Catalunya té un mèrit impressionant.
Mereix tot el nostre reconeixement i ajuda. "Qui no coneix l’Escriptura no coneix Crist", va dir sant

Jeroni.
2. Què significa per a vostè aquest viatge, tant a nivell personal com des del seu paper
d’arquebisbe de Tarragona i Primat?
Roma és per a mi un lloc molt particular, perquè hi he viscut 11 anys i per tant és com una segona
casa. Però, aquesta vegada, anar a Roma tindrà un caràcter especial pel fet de poder acompanyar i
participar en l’exposició i presentació del Concurs Bíblic a la seu de Pere. Com a president de la
Conferència Episcopal Tarraconense i també com a Primat, voldria donar tot el relleu que es mereix
a aquesta exposició i tot el que es farà a Roma en aquells dies.
3. Un dels objectius del viatge és presentar el Concurs Bíblic al papa Francesc i difondre’l al
món. Per què creu que això és important?
Penso sincerament que és molt important, perquè no hi cap altre país a Europa, i em sembla que
tampoc al món, que tingui una experiència d’aquest estil. El fet de donar a conèixer la Bíblia a
tantíssimes persones durant els trenta anys que ja té aquest concurs es mereix un gran
aplaudiment. Em consta els grans esforços que s’han de fer cada any per a preparar els materials,
involucrar-hi els professors de religió i els catequistes, corregir els treballs, escollir els premis i
aconseguir els guardons i regals per als guanyadors i tots els concursants. Per això he dit que em
sembla que és un "petit miracle". Les persones que han portat endavant aquesta experiència es
mereixen la satisfacció de portar-la al cor de l’Església, també amb la intenció no sols de donar-la a
conèixer, sinó perquè altres països també la puguin dur a terme.
4. Precisament per assolir l’objectiu esmentat, es farà una exposició sobre el Concurs Bíblic
al Vaticà. Aquesta exposició anirà acompanyada de l’exposició paral·lela "Vida i situació del
procés de canonització del beat Pere Tarrés". Què li sembla que es mostri al Vaticà la vida
del metge català?
Vaig tenir la sort d’assistir a Loreto, al setembre de 2004, pocs dies abans de la meva ordenació
episcopal, a la beatificació de Pere Tarrés, i va ser una experiència inoblidable. He llegit els escrits
del Beat i són d’una gran actualitat. Donar a conèixer, juntament amb el Concurs Bíblic, la vida del
beat Pere Tarrés (molt involucrat abans de la guerra amb la Federació de Joves Cristians de
Catalunya) em sembla molt oportú i penso que pot ajudar a allò que he dit abans: a ser un referent
per als nostres joves. Hem d’aconseguir conèixer a fons la vida i l’obra de Pere Tarrés: metge,
escriptor, prevere i, sobretot, beat.
5. L’acompanyament al viatge de molts religiosos catalans i el fet de ser rebuts pel Sant Pare
al Vaticà, posa de manifest la importància assolida pel Concurs Bíblic de Catalunya. Què
significa per a vostè aquesta visita al Sant Pare?
Aquest viatge a Roma és per a mi una gran il·lusió, perquè els cops que he pogut estar amb el Sant
Pare he trobat davant una persona que t’estima, que t’escolta, que t’anima. Tenim un Papa que és
molt pare i pastor, i estic segur que posar de manifest la importància assolida pel Concurs Bíblic de
Catalunya li agradarà molt. Llàstima que -segurament- no tindrem molt de temps per explicar-ho
més a fons, però estic segur que tindrà un gran valor i reconeixement per a totes aquelles persones
que des de fa anys treballen tan bé per a portar endavant el Concurs Bíblic.
6. A més de poder visitar l’exposició i la trobada amb el Papa, hi haurà la possibilitat de rebre
la gràcia del Jubileu de l’Any de la Misericòrdia. Com aprecia aquesta possibilitat?
També per aquesta raó vaig a Roma amb moltes ganes i amb il·lusió, perquè ens dóna peu a rebre
el do del Jubileu a la Ciutat Eterna, el centre de la cristiandat i un lloc on hi trobarem pelegrins de

tot el món. A Roma es palpa la universalitat de l’Església, allí el cor batega fort, pensant en les
persones de tot el món que han visitat i visiten Roma. Quan cantem el Crec en un Déu en català,
després de dir que l’Església és una, santa, catòlica i apostòlica, hi afegim "romana": això no ho fa
cap altra Església del món. La romanitat ha estat sempre una característica de la nostra terra.
Precisament la primera decretal dirigida per un Papa a un bisbe de l’Església llatina data de l’any
385, quan el papa Sirici responia als dubtes sobre disciplina eclesiàstica plantejats pel bisbe de
Tarragona Himeri.
7. El segon dia de viatge, la missa a la Basílica de Sant Pere serà presidida per vostè. Què
significa això per a vostè?
Celebrar a Sant Pere és un goig i em porta molts records. Especialment aquell 29 de juny de l’any
2005, quan el papa Benet XVI em va imposar el pal·li i vaig poder concelebrar al seu costat. Espero
que serà una eucaristia molt reeixida i també que ens ajudi a donar gràcies per aquests trenta anys
del Concurs Bíblic.
8. El tercer dia farà una conferència sobre Les arrels cristianes de Catalunya. Ens podria
resumir les conclusions clau que podran extreure del seu discurs els assistents a la
conferència?
El venerable bisbe Torras i Bages, del qual estem celebrant ara el centenari de la mort, va dir
aquella famosa frase que està escrita a Montserrat "Catalunya serà cristiana o no serà": intentar
mostrar això és l’objectiu de la meva exposició. De tota manera, espero que també pugui parlar
d’altres coses: del bé que ha fet, que fa i que estic segur que farà la fe i la vida cristiana de tants
cristians catalans i catalanes. Són béns de tota mena, espirituals i materials. La fe i la vida cristiana
porten concòrdia, cohesió social, pau; béns en el món de l’educació i de la sanitat, en l’ajut als més
pobres i desvalguts, etc.
9. El Concurs Bíblic ha rebut el suport de la Conferència Episcopal Tarraconense, i ha estat
present al conjunt de Catalunya, a tots els bisbats i a totes i cadascuna de les comarques.
Hauria estat possible arribar als trenta anys sense aquesta unió dels bisbats catalans?
És evident que el Concurs Bíblic ha estat possible, en primer lloc, perquè hi ha una sèrie de
persones molt implicades a fer-lo possible i ara és el moment d’agrair-los-ho molt sincerament.
Després, hem de donar les gràcies als professors de religió, als directius de centres educatius, als
catequistes, als rectors, també a l’Associació Bíblica de Catalunya, etc. que són qui va creure en el
seu valor i al llarg d’aquests anys l’han continuat sostenint i animant.
10. Quins consells donaria a la Federació de Cristians de Catalunya per continuar endavant
amb el Concurs Bíblic trenta anys més?
Que pensin en el bé que estan fent a tantes persones -especialment als joves-, perquè, com he dit,
és molt important conèixer la Bíblia i tot el que això significa. Jo prego perquè hi hagi sempre
persones que continuïn aquesta tasca amb el mateix entusiasme que els actuals promotors, encara
que dubto que es pugui posar tant d’entusiasme com hi posen els qui ho estan portant a terme en
aquest moment, perquè n’hi ha alguns que ja fa trenta anys que ho fan. De nou gràcies de tot cor, i
que Déu us ho pagui amb escreix.

FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.

