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DOCUMENTACIÓ/INFORMACIÓ:  

                        PELEGRINS EN CAMÍ 

 

 

 

1. QUÈ ÉS UN ANY SANT O ANY JUBILAR? 
 

 
Un Any Sant es configura com un moviment intens i universal de l’Església de caràcter 

pastoral i espiritual, personal i comunitari, encaminat a aconseguir i verificar un procés de 
conversió contínua i permanent, que constitueix el missatge fonamental de l’Evangeli. 

2.  CADA QUAN SE CELEBRA UN ANY SANT? 
 

En la història de l’Església el primer Any Sant el va instituir el papa Bonifaci VIII  l’any 
1300. El 1343, el papa Climent VI va determinar que els anys sants se celebrarien cada 50 
anys. Després el papa Pau II, l’any 1470, va establir que l’any sant seria cada 25 anys, perquè 
tothom tingués l’oportunitat de viure almenys un any sant a la seva vida, i així ha continuat 
fins avui. 

A més dels anys sants cada 25 anys, en ocasions especials, un Papa pot proclamar un any 
sant extraordinari o especial. Primer, l’Any Sant se celebrava a Roma, i d’allí se n’estenien 
els fruits a les altres diòcesis del món. Després, el Sant Pare va voler destacar la importància 
de les Esglésies locals i el fet que la renovació de l’Església universal hagi de començar des de 
la base celebrant-los a nivell local. 

3. QUÈ ES BUSCA EN UN ANY JUBILAR? 

a) Una profunda reflexió de tota l’Església. Es tracta de fer un examen concret de la 
nostra vida diària per a preguntar-nos si som veritables cristians, seguint l’exhortació 
de l’apòstol sant Pau: «Si algú està convençut que és del Crist, que s’adoni que també 
nosaltres ho som tant com ell» (2Co 10,7). 

 
b)  Una ocasió propícia perquè l’Església s’interrogui sobre la seva fidelitat al concili  

Vaticà II i a la recepció que en vam fer en el concili provincial Tarraconense de 1995. 
Caldrà potser aprendre a viure’ls íntegrament de nou, com a expressió concreta de la 
nostra fidelitat al Senyor. 

 
c)  És un estímul per a la nova evangelització o reenvangelització de l’Església a 

Tarragona. Juntament amb el Pla pastoral diocesà ens crida a preguntar-nos: Què hem 
de fer per canviar? 

 
d) És un temps de renovació o conversió, que implica necessàriament dues 

manifestacions: penediment com a conseqüència d’haver pres consciència de la nostra 
condició de pecadors i un retorn a Déu. Hem de destruir els ídols que hem posat en 
lloc de Déu. 
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e)   És un temps de celebració renovada de la nostra vivència eucarística i penitencial. 

Aquests sagraments han d’alimentar i transformar la nostra vida de creients. 
 
e) Temps d’estimar i contemplar més profundament els nostres màrtirs. 
 
g)  Temps de sentir-nos ancorats en una tradició viva en la nostra Església de Tarragona, 

de redescobrir i valorar els nostres valors cristians a partir del martiri del bisbe 
Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi. 

4. SIGNES DE L’ANY JUBILAR 
 

a)   El pelegrinatge. Durant aquest any 2008 la nostra Església pelegrinarà a la Catedral, a 
la capella de Sant Pau i a la capella major del Seminari, a l’amfiteatre i a la necròpolis. 
No es tracta d’un viatge turístic o de folklore. Pelegrinar és caminar amb Crist i 
buscar-lo; sortir a l’encontre dels nostres germans, amb els quals compartim la fe i 
l’esperança. Enguany ens hem de preguntar: On som? Què hem de canviar? Quin és el 
nostre sentit eclesial? On posem la nostra esperança? 
Pelegrinar parteix d’una actitud de vigilància, de preparació interior a la conversió del 
cor. Ajudats per la vigilància, el dejuni i la pregària caminarem més segurs vers la 
nostra «pàtria definitiva». 
Un model de peregrins ho són els deixebles d’Emmaús (cf. Lc 24,13-25). Van 
caminant sense nord, ofuscats per la incredulitat. Crist ressuscitat peregrina amb ells i 
els converteix en pelegrins de l’esperança. Presentem la nostra Església diocesana i la 
nostra vida a la llum de la Paraula i en la fracció del Pa per a convertir-nos així en 
testimonis de la resurrecció. 

b) La indulgència plenària consisteix en la reconciliació o perdó abundant i generós, 
vessat sobre els qui es converteixen i imploren la remissió total de les seves culpes i la 
restauració de les seves vides i persones. En el pecador reconciliat sempre resten 
algunes conseqüències del pecat, que necessiten guarició i purificació. En aquest àmbit 
adquireix rellevància la indulgència, que ens ajuda a cicatritzar definitivament les 
ferides del pecat i ens allibera del que anomenem pena temporal. La purificació 
d’aquesta pena temporal ens obre a la comunió amb Déu, amb els germans i amb 
nosaltres mateixos. 
Les indulgències ens ensenyen que cada un de nosaltres pot ajudar molt els altres, vius 
i difunts, a estar units al Pare. 
La indulgència pot rebre’s segons les condicions acostumades: 

      —  Confessar-se i combregar, el mateix dia o uns quants dies abans o després, i 
pregar per les intencions del sant Pare. 

— Pelegrinar, ja sigui comunitàriament o individualment, a la Santa Església 
Catedral de Tarragona, o a l’amfiteatre o al Seminari, ja sigui a la capella de 
Sant Pau o bé a la capella major, i allí participar en un acte jubilar o bé 
individualment dedicar un temps de pregària, recitar el parenostre, el credo, 
invocar santa Maria i encomanar-se a la intercessió dels sants màrtirs 
Fructuós, Auguri i Eulogi. 
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Una bona forma o disposició personal seria abandonar les coses supèrflues en benefici 
dels pobres, dedicar part del nostre temps en activitats pels altres, etc. 

c)   Purificació de la memòria. L’Any Sant és una crida també a la conversió de l’Església. 
Tots coneixem esdeveniments que són antitestimoniatge. D’aquí ha de sorgir una 
actitud de testimoniatge renovat i compromís cristià, especialment gràcies al do del 
Jubileu de Sant Fructuós. 

d)   La caritat que ens obre els ulls davant les noves pobreses. Hem de crear una nova 
cultura de la solidaritat entre les nostres comunitats locals i internacionals. 

e)   La memòria dels qui van seguir la creu fins les últimes conseqüències, especialment 
els màrtirs, que han fet de la creu el sentit de la seva vida demostrant-nos la veritat de 
la fe i ajudant-nos a romandre ferms en el testimoniatge. 

4. LA GUIA DEL PELEGRÍ 
 
La podreu trobar a l’adreça web: 
(http://ajubilar.arquebisbattarragona.cat/index.php?arxiu=activitats_educatiu) 

5. LA PREGÀRIA JUBILAR 
 
Al material adjunt de la carpeta 

6. EL TRÍPTIC DE L’ANY JUBILAR 
 
Al material adjunt de la carpeta 

7. FULLETÓ EXPLICATIU DE L’ANY JUBILAR 
 
Al material adjunt de la carpeta 
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PROPOSTES D’ACTIVITATS:  

FITXA DESCRIPTIVA DE L’ITINERARI 

 

 

 

 

SEGUIM  LES  PETJADES  DE  FRUCTUÓS 

 

 Àmbit Coneixement del medi 
social i cultural. 
Religió. 

Destinataris Primària – ESO - Batxillerat 

 

Títol activitat: «Seguim les petjades de Fructuós» 

 

OBJECTIUS: 

 

� Conèixer els llocs, la seva història, la seva importància. 

� Experimentar la vivència del pelegrí tot recorrent els llocs relacionats amb la fe 

i el testimoniatge de sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi. 

ACTIVITAT: 

 

� Itinerari seguint les petjades de Fructuós 

MATERIAL: 

 

Per al mestre /catequista que guia el grup: 

- Sarró del  pelegrí d’on anirà traient els materials que necessiti al llarg de l’itinerari. 

- Guia del Pelegrí 

- Rotlle amb el text de Sant Pau  als cristians de Roma 

- El Nou Testament 

- Fitxes que repartirà als nois i noies en cada etapa de l’itinerari 

- Còpies de les actes del martiri 

- Fulls de cants i pregàries per repartir en el moment de fer-les 

Per als nois i noies que segueixen l’itinerari: 

- Identificació del pelegrí 

- Carpeta per posar les fitxes de treball, les pregàries, els fulls de cants... 

- Estoig amb estris per a escriure 
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DESENVOLUPAMENT: 

 

L’activitat està pensada per fer-la en grup classe: uns 25 nois i noies. Pensem que aquest és el 

nombre ideal màxim per poder gaudir i participar en l’itinerari, sobretot tenint en compte que 

els espais que visitarem són reduïts. 

Us fem una proposta d’itinerari que podeu modificar segons les vostres necessitats. Tingueu 

en compte a l’hora d’organitzar el nostre recorregut que a les 11, a la catedral hi ha cada dia la 

missa jubilar. Si hi voleu participar, sigueu puntuals. Si no hi participeu, tingueu en compte 

que potser no serà la millor hora per visitar la capella de sant Fructuós. La capella del seminari 

també està a la vostra disposició per fer una estona de pregària o celebrar l’eucaristia. 

• L’OFICINA DEL PELEGRÍ  

Començarem el nostre itinerari a l’oficina del pelegrí, al seminari de Tarragona. Serà bo 

que els nois i noies entrin a l’oficina i puguin ser acollits pels voluntaris que els esperen i 

rebre de mans seves els distintius que portaran penjats al coll tot el dia. 

Llavors, sortirem a fora al claustre i, ja amb el distintiu penjat, introduirem l’activitat fent 

un diàleg amb els nois i noies sobre el motiu i el sentit del nostre pelegrinatge.  

Hem vingut aquí, avui, com a pelegrins, per seguir les petjades de Fructuós, aquell gran 

home que fou bisbe de Tarragona cap a la meitat del segle III, en temps dels emperadors 

romans Gal·liè i Valerià. Fructuós creia i adorava l’únic Déu que ha fet el cel, la terra, el 

mar i tot el que contenen, el Déu i Pare de nostre senyor Jesucrist i, com a bon cristià es 

va negar a fer sacrificis a les divinitats de l’imperi. Per això, va ser condemnat a mort 

junt amb els seus diaques Auguri i Eulogi. El matí del dia 21 de gener de l’any 259, ara fa 

1750 anys tots tres van morir màrtirs a la foguera a l’amfiteatre de Tarragona. 

I com havia arribat el cristianisme a la Tarraco romana? No hi ha dubte que la xarxa de 

comunicacions  de l’imperi romà ho va facilitar. Tarragona era llavors una ciutat molt 

important i la tradició dels cristians de Tarragona, des de sempre, explica que fou el 

mateix sant Pau qui vingué a Tarragona a predicar l’Evangeli. 

El mestre / catequista els pot mostrar la guia del pelegrí, en la qual anirem buscant la 

informació i el sarró del qual anirem traient tot allò que necessitem al llarg del camí. 

 
 

Dirigim-nos doncs a la capella de sant Pau ubicada en l’altre claustre del seminari. 
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• LA CAPELLA DE SANT  PAU  

Situats fora, explicarem la importància de la capella, ens fixarem en els detalls de la 

construcció i, sobretot, els farem buscar, mirar i tocar la roca viva sobre la qual està 

construïda la capella. Aquí podem obrir la guia del pelegrí i comentar la informació que hi 

trobarem (pàg.18-21). 

Entrem dins de la capella i seiem en els bancs. Ara serà el moment de treure el rotlle amb el text de la 

carta de sant Pau als cristians de Roma. Si tenim el Nou Testament, els podem ensenyar la carta i 

també el mapa per situar on és Corint (lloc des d’on Pau escrivia la carta als cristians de Roma),  

Roma i Hispània / Tarragona.. 

 
Llegim:  

Obrim ara el rotlle, com devien fer els cristians de Roma i llegim el text amb molta atenció. 
 
Cantem:  

Deu-me la fe dels profetes  (Cantoral de Missa Dominical, n. 56 adaptat) 

Tenim la lletra al full de cants i pregàries. 
 

Preguem: 

Pregària de l’apòstol Pau 

Tenim el text al full de cants i pregàries. 
 

Sortim de la capella i deixem una estona perquè els nois i noies completin la fitxa d’aquest 

lloc. 

Seguidament ens disposem a seguir el nostre pelegrinatge cap a la catedral. Podem baixar 

pel carrer de les coques i dirigir-nos al Pla de la Seu. 

Passarem per davant del Museu Bíblic Tarraconense, on hi ha l’exposició permanent: Sant 

Fructuós i el seu temps. Segons el temps de què disposem per fer el nostre itinerari, 

podem visitar-la ara, o en sortir de la catedral. 

 
• LA CATEDRAL DE TARRAGONA  

 

Ens parem davant de la  façana principal de la catedral i amb la guia del pelegrí a la mà, 

els expliquem la importància de la catedral en la vida de l’església tarragonina i ens fixem 

en els detalls de la construcció i els elements de la façana. Amb els nois i noies més grans 

podem aturar-nos en la representació del judici final que hi ha damunt de la porta.  
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Com que som a l’any jubilar i venim com a pelegrins, podem explicar-los el ritual de 

l’obertura de la porta santa que tingué lloc el dia 20 de gener a la tarda, quan fou 

inaugurat aquest Any Jubilar. 

 

En començar l’Any Jubilar, la porta de la catedral estava tancada. L’arquebisbe, 

acompanyat dels altres bisbes, els preveres, els diaques i els membres del Consell 

Pastoral Diocesà, van anar en processó fins davant de la porta tot cantant el salm 121 (es 

pot cantar l’antífona amb els nois i noies: «Al·leluia, som a la casa del Senyor»). En 

arribar allí es van aturar i l’arquebisbe, després d’una breu salutació, va pregar amb 

aquestes paraules: 

 

Pare Sant, ple de misericòrdia, que concediu a l’Església de Tarragona aquest temps de 

gràcia i de perdó en celebrar l’Any Jubilar del martiri de sant Fructuós, bisbe, i els seus 

diaques Auguri i Eulogi perquè es renovi interiorment per obra de l’Esperit Sant i camini 

sempre pels camins del vostre Fill estimat Jesucrist. Digneu-vos a respondre a les nostres 

peticions i obriu de bat a bat la porta de la vostra misericòrdia perquè a tots un dia se’ns 

obri la del cel, on puguem lloar-vos eternament. Per Crist Senyor nostre. 

Amén. 

 

La porta de la Catedral té el valor simbòlic de significar el Crist, que es defineix a si 

mateix com a porta, i que ha obert el camí vers la Jerusalem del cel (Jn 10,7-9). 

 

Si voleu completar aquesta informació, podeu mirar el DVD que s’ha editat amb la 

celebració de la inauguració de l’Any Jubilar. El trobareu a l’oficina del pelegrí. També ho 

trobareu a la pàgina web de l’Any Jubilar, a l’apartat de vídeos: 

http://ajubilar.arquebisbattarragona.cat/index.php?arxiu=videos 
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• LA CAPELLA DE SANT FRUCTUÓS, SANT AUGURI I SANT EUL OGI 

Entrem a la catedral per la porta del claustre i ens dirigim a la capella de sant Fructuós, 

sant Auguri i sant Eulogi. 

Podem seure i demanar-los que es fixin en tots els detalls de la capella. Llavors en parlem: 

imatges dels sants, el relicari, les pintures de la paret que representen la història dels 

màrtirs i la translació de les relíquies a Itàlia. 

També els podem explicar la cripta, símbol del testimoniatge de l’església i els  bisbes de 

Tarragona al llarg de tota la història, també al segle XX: el cardenal de la Pau, Francesc 

Vidal i Barraquer; el seu bisbe auxiliar Manuel Borràs; l’arquebisbe Josep Pont i Gol. 

Preguem: 

Pregària de sant Fructuós 

Tenim el text al full de cants i pregàries. 
 

Agafem els fulls de cants i pregàries i drets, resem tots junts. 

Baixem en silenci a la cripta i sortim de la capella. Donem una volta per la catedral i ja a 

fora (pot ser al claustre de la catedral), deixem un temps perquè completin la fitxa de la 

capella. 

 

Quan acabem, ens disposem a seguir el nostre pelegrinatge. Si s’ha fet l’hora de dinar, 

podem  utilitzar les instal·lacions del menjador del seminari. 

 

El nostre camí segueix cap a l’amfiteatre, lloc del martiri de sant Fructuós, sant Auguri i 

sant Eulogi. 

 
• L’AMFITEATRE  

Arribats a l’amfiteatre, ens imaginem que som en temps dels romans, just a l’any 259 i 

entrem a dins tranquil·lament, ens asseiem a les grades i observem la construcció. 

Ha arribat el moment central del nostre pelegrinatge: aquest és l’indret on foren 

martiritzats el bisbe Fructuós i els seus dos diaques. Establim un diàleg amb els nois i 

noies perquè ens expliquin tot allò que saben: què era un amfiteatre, per a què servia, què 

va passar a mitjan segle III ... 
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Repartim els fulls amb el text de les actes, adjudiquem els papers i escoltem la lectura amb 

molta atenció. Al final tots responem: Amén. 

Cantem: 

Testimonis: avui som nosaltres 

Tenim el text al full de cants i pregàries. 
 

Dins mateix de l’amfiteatre o al parc que hi ha al davant, els deixem una estona perquè cadascú 

completi la fitxa. 

 

Ja hem acabat el nostre camí d’avui, el nostre pelegrinatge seguint les petjades del bisbe 

Fructuós. 

 

DONEM GRÀCIES A DÉU! 
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SEGUIM LES PETJADES DE FRUCTUÓS 

 

 

 
 
LA CAPELLA DE SANT PAU 
 
 
UBICACIÓ: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGLE  DE  CONSTRUCCIÓ: ________ 

 
INFORMACIÓ  IMPORTANT: 

 

 

 

 

 

 
 

Nom: ___________________________________  Data:  ________ 
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SEGUIM LES PETJADES DE FRUCTUÓS 

 

 

 
 
LA CAPELLA DE SANT FRUCTUÓS, SANT AUGURI I SANT EUL OGI 
 
 
UBICACIÓ: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGLE  DE  CONSTRUCCIÓ: ________ 
INFORMACIÓ  IMPORTANT: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Nom: ___________________________________  Data: __________ 
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SEGUIM LES PETJADES DE FRUCTUÓS 

 

 

 
 
L’AMFITEATRE 
 

 
UBICACIÓ: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SEGLE  DE  CONSTRUCCIÓ: ________ 
INFORMACIÓ  IMPORTANT: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Nom: ___________________________________  Data: ________________ 
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Germans meus, he rebut de Déu el do de ser servidor 
de Jesucrist entre els pagans, exercint-hi la funció 
sagrada d’anunciar l’evangeli de Déu, perquè així 
ells es converteixin en una ofrena que li sigui 
agradable, santificada per L’Esperit Sant. Per això, 
he tingut com a punt d’honor d’anunciar l’evangeli 
només allà on el nom de Crist no era conegut, per tal 
de no edificar sobre els fonaments posats per un 
altre;  en això segueixo el que diu l'Escriptura: Hi 
veuran els qui no l’havien sentit anunciar, 
comprendran els qui no n’havien sentit parlar.  
 
Per tot això m’ha estat sempre impossible de venir a 
veure-us. Però ara ja no tinc camp d’acció en 
aquestes regions i, d’altra banda, sento des de fa 
molts anys un fort desig de venir a trobar-vos, cosa 
que penso fer quan vagi cap a Hispània. Espero, 
doncs, que tot anant-hi us podré visitar, i que em 
donareu ajuda per a arribar-hi, després de fruir una 
mica de la vostra companyia.  
De moment, però, me’n vaig a Jerusalem, ja que estic 
fent un servei al poble sant. 
 
Així, doncs, quan hauré complert aquesta missió i els 
hauré consignat el fruit de la col·lecta, passaré a 
visitar-vos tot anant cap a Hispània.  Sé que, quan us 
vingui a trobar, hi vindré amb la plena benedicció de 
Crist. 

Carta de sant Pau als cristians de Roma 
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SEGUIM LES PETJADES DE FRUCTUÓS  
 
CAPELLA DE SANT PAU 
 
 
Cant Pregària 

Deu-me la fe dels profetes, 
 deu-me la fe dels profetes,  
deu-me la fe dels profetes, 
 pot ser el que em manca a mi. 
 

1. Fou la fe de Pau i Siles (tri) 
pot ser el que em manca a mi 

2. Fou la fe de Fructuós (tri) 
pot ser el que em manca a mi 

3. També d’Auguri i Eulogi (tri) 
pot ser el que em manca a mi 

4. Viuen ferms en l’esperança (tri) 
pot ser el que em manca a mi 

5. Són estímul són exemple (tri) 
pot ser el que em manca a mi 

 

Senyor, 
vós que féreu 
de l’apòstol Pau 
un instrument escollit 
per portar el nom 
del vostre fill als pagans, 
i li donàreu el desig 
d’anunciar l’evangeli 
a la nostra terra, 
feu que els qui avui celebrem 
la seva conversió, 
imitem el seu zel 
anunciant l’evangeli 
als homes que no el coneixen. 
Per nostre Senyor Jesucrist. 

 
 

CAPELLA DE SANT FRUCTUÓS, SANT AUGURI I SANT EULOGI  
 
 
 

 Pregària 
 Senyor, vós 

que concedíreu al bisbe Fructuós 
de donar la vida per l’Església, 
estesa d’Orient fins a Occident, 
i volguéreu 
que els seus diaques 
Auguri i Eulogi 
l’acompanyessin, plens d’alegria, 
en el martiri, 
feu que la vostra Església 
visqui sempre alegre en l’esperança 
i es doni sense defallir 
per al bé de tots els pobles. 
 

Per Crist Senyor nostre. Amén. 
 

Sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi. 
Pregueu per nosaltres. 
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AMFITEATRE 
 
Cant 

 
TESTIMONIS: AVUI SOM NOSALTRES 
 
Testimonis d’una església  

arrelada vora el mar  

que acollí l’anunci de Pau. 

 
Testimonis d’una església  

perseguida als primers anys,  

afrontem les dificultats. 

 
Més abrandats per l’amor de Crist  

que per les flames del foc,  

com Fructuós, Auguri i Eulogi, 

 
donarem, amb nou ardor,  

amb alegria i valor,  

testimoni de la resurrecció!!! 

 
TESTIMONIS: AVUI SOM NOSALTRES!  

TESTIMONIS D’AVUI!!! (2)  

 
Testimonis d’una església  

que abraça tot el món  

i s’estén d’orient a occident. 

 
Testimonis d’una església  

on no ens mancarà pastor,  

respondrem la crida del Senyor. 
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SEGUIM LES PETJADES DE FRUCTUÓS  
 
Cant:  

 
       TESTIMONIS: AVUI SOM NOSALTRES  
 

              Fa                                Sib 

Testimonis d’una església  
        Do        Fa 

arrelada vora el mar  
rem         Sib    Do 

que acollí l’anunci de Pau. 
 
              Fa                                Sib 

Testimonis d’una església  
                Do   Fa 

perseguida als primers anys,  
           rem      Sib           Do 

afrontem les dificultats. 
 
         Sib     Do 

més abrandats per l’amor de Crist  
                            Sib    rem           Fa 

que per les flames del foc,  
                           rem           Sib              Do 

com Fructuós, Auguri i Eulogi, 
 
            Sib     Do 

donarem, amb nou ardor,  
                       Sib rem      Fa 

amb alegria i valor,  
              Sib                 solm           Do 

testimoni de la resurrecció!!! 
 
   Fa      Do               Sib               Fa 

TESTIMONIS: AVUI SOM NOSALTRES!  
   Fa                Do                          Sib 

TESTIMONIS D’AVUI!!! (2)  
 
Testimonis d’una església  
que abraça tot el món  
i s’estén d’orient a occident. 
 
Testimonis d’una església  
on no ens mancarà pastor,  
respondrem la crida del Senyor. 

 

 


