Barcelona, 3 de febrer de 2016

II MEMORIAL PERE TENA DE
PASTORAL LITÚRGICA
L’any passat, en l’acte d’entrega del Primer Memorial, deia que «el bisbe Pere
havia entrat en la memòria del Pare i en la nostra», i perquè el CPL vol fer
perdurar la seva memòria ha instituït aquest Memorial, i la seva entrega es fa
coincidint, més o menys, amb la data de l’aniversari de la seva mort. En el fons,
tot recordant-lo, el Centre de Pastoral Litúrgica reviu la seva fidelitat a l’Evangeli i
a l’Església, i també manté viu el seu servei pastoral a la litúrgia, com a
expressió del misteri pasqual.
El Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica vol mantenir viva, doncs, la memòria
del bisbe Pere Tena com a pedagog de la litúrgia, donar relleu a tot allò que
ajudi a viure la litúrgia de l’Església en el món d’avui, i recordar de manera
constant la importància de la pastoral litúrgica en la vida cristiana. Així, el
memorial està pensat per a distingir, un cop l’any, aquella persona, aquell grup
de persones, aquella entitat, activitat, obra o publicació, que sigui o hagi estat
significativa en el camp de la pastoral litúrgica, en la línia oberta pel Concili
Vaticà II.
Amb el Memorial també es vol revifar les quatre finalitats de la Constitució
conciliar sobre la Sagrada Litúrgia Sacrosanctum Concilium apuntades pel mateix
bisbe Pere –tant a la seu de la Facultat de Teologia de Catalunya com al
monestir de Montserrat, poc abans de morir–. I ho feia tot contemplant agraït
aquesta Constitució conciliar,1 per tal de posar en relleu especialment: 1) el
creixement de la vida cristiana entre els fidels; 2) l’adaptació a les necessitats del
nostre temps de les institucions subjectes a canvi; 3) la promoció de tot allò que
pugui ajudar la unió de tots els que creuen en Jesucrist; i 4) l’enfortiment de tot
allò que serveixi per a convidar tothom al si matern de l’Església. I un magnífic
mitjà per a assolir-ho és la reforma i el foment de la litúrgia de la Església.
Aquest continua essent el més important motiu pel qual el Centre de Pastoral
Litúrgica de Barcelona (CPL) ha decidit concedir conjuntament el segon Memorial
Pere Tena de Pastoral Litúrgica a Julián López, bisbe de León i actual President
de Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia episcopal española, i al pare
claretià Joan Maria Canals, antic Director del Secretariado Nacional de Liturgia de
la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia episcopal española.
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Així doncs, a prop d’escaure’s el segon aniversari de la mort del bisbe Pere, el
CPL ha decidit de concedir avui el segon Memorial conjuntament al bisbe Julián
de León i al pare claretià Joan Maria Canals, atès que és una manera d’agrair-los
la feina ben feta, i que continua duent-se a terme, en les distintes Esglésies locals
al si dels diversos pobles del Regne d’Espanya, perquè les celebracions
litúrgiques siguin realment una vivència del misteri pasqual i la font i el cimal
de la vida de tota comunitat cristiana. La vostra tasca no ha estat pas fàcil, però
ambdós us heu mantingut fidels a la reforma proposada pel Concili Vaticà II; i
des de la senzillesa i la constància, creiem que ambdós sou dignes continuadors
de la tasca del nostre estimat Pere Tena, amb qui tots dos heu compartit aquesta
important tasca pedagògica i pastoral. I també dignes mereixedors d’aquest II
Memorial Pere Tena. Enhorabona!
Agraeixo al sr. bisbe Julián de León i al p. Joan Maria Canals l’acceptació del
Segon Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica. Agraeixo que el bisbe Sebastià,
auxiliar de Barcelona, el cardenal Lluís, arquebisbe metropolità emèrit de
Barcelona i Pedro Belderrain, vicari provincial de Santiago dels missioners
claretians, ens acompanyin en aquest acte. Alhora en manifesto l’adhesió i
n’excuso l’absència de l’arquebisbe Joan Enric, bisbe d’Urgell i del nostre
arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella.
I certament, agraeixo la presència de les persones aquí presents, algunes
companyes del Consejo de redacción de la nostra revista de pastoral litúrgica
Phase. Moltes gràcies.
He dit.
Jaume FONTBONA
President del Centre de Pastoral Litúrgica

