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Us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor  (Lc 2, 11)



Inici de l’Any Jubilar Teresià a l’arxidiòcesi

Es rebrà la indulgència plenària a l’església del monestir de Sant 
Josep i Santa Anna i a l’església la Mare de Déu del Carme 
de Tarragona

notícies

Coincidint amb el dia de la festivitat de Santa 
Teresa de Jesús, el dimecres dia 15 d’octubre 

es va iniciar a l’església del monestir de Sant Josep i 
Santa Anna, de les Germanes Carmelites Descalces, 
l’Any de Santa Teresa amb motiu del V Centenari 
del seu naixement. Una celebració, presidida pel 
Sr. Arquebisbe, a la qual hi van assistir nombrosos 
religiosos, molts d’ells pertanyents a la gran família 
teresiana.

Mons. Jaume Pujol va agrair l’exemple de fidelitat 
i radicalitat de la comunitat de les Germanes 
Carmelites Descalces que han celebrat darrerament 
els tres-cents anys de presència a l’arxidiòcesi. 
«Aquesta és una casa de pregària» –va dir–, «i la 
pregària ens ajuda a caminar en la veritat; a crear 
comunitat eclesial ja que ens obre i ens uneix a 
Jesucrist i, finalment, ens impulsa a la missió, a la vida 
apostòlica.»

El Sr. Arquebisbe també va destacar les paraules del 
Sant Pare en el missatge publicat recentment amb 
motiu del V Centenari. «Diu el papa Francesc: “Per 
quins camins vol dur-nos el Senyor rere les petjades i 
de la mà de santa Teresa? Voldria recordar-ne quatre 

que em fan molt de bé: el camí de l’alegria, el de la 
pregària, el de la fraternitat i el del temps propi”.»

Durant la celebració es va anunciar que tant l’església 
del monestir de Sant Josep i Santa Anna com la de la 
Mare de Déu del Carme de Tarragona seran temples 
on es pot rebre la gràcia de la indulgència plenària 
amb motiu de l’Any Jubilar Teresià concedit pel papa 
Francesc. 

La indulgència plenària es concedeix, amb les 
condicions de costum (confessió sacramental, 
comunió eucarística i pregària per les intencions 
del Sant Pare), als fidels veritablement penedits 
que visitin en forma de pelegrinatge alguna església 
jubilar i allí assisteixin a algun ritu sagrat o, almenys, 
preguin durant un temps suficient davant alguna 

imatge de santa Teresa solemnement exposada, 
acabant amb la pregària del parenostre, credo, 
invocació a la Mare de Déu i a santa Teresa de 
Jesús. Aquells qui es trobin impedits per causa 
de l’edat o la malaltia podran obtenir igualment 
la indulgència plenària amb les mateixes 
condicions abans esmentades si davant alguna 
petita imatge de santa Teresa de Jesús diuen 
a casa seva o allà on l’impediment els retingui 
(la capella del monestir, de l’hospital, del 
centre sanitari, del centre penitenciari, etc.) el 
parenostre, el credo i altres pregàries conforme 
a les finalitats de l’Any Jubilar Teresià, oferint els 
sofriments o afliccions de la seva vida.   §
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