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A continuació reproduïm uns fragments del discurs d’homenatge que va pronunciar el 
cardenal Saraiva Martins, el 22 de juny davant del Sant Pare, relatiu a la promulgació dels 
decrets de la Congregació de les Causes dels Sants sobre les virtuts heroiques i sobre el 
miracle per a la beatificació del Dr. Pere Tarrés, juntament amb altres servents de Déu. 
 
  
PROMULGACIÓ DELS DECRETS SOBRE LES 
VIRTUTS HEROIQUES I SOBRE EL MIRACLE  
 
“Sant Pare, 
 
L’Esperit Sant dóna contínuament a 
l’Església nous models de santedat que 
n’evidencien la bellesa. De fet, “la santedat 
de cadascú –com ha escrit Vostra Santedat 
al llibre Alzatevi, Andiamo’ (Mondadori, 
2004)– contribueix a acréixer la bellesa del 
rostre de l’Església, Esposa de Crist, 
afavorint que el seu missatge sigui acollit 
pel món contemporani” (p. 39). 
 
Us donem gràcies, Sant Pare, per aquesta 
audiència en la qual seran promulgats setze 
decrets, relatius a nombrosos servents i 
serventes de Déu, la majoria dels quals són 
màrtirs de les persecucions que, al segle 
passat, van afectar l’església mexicana i 
l’església espanyola.  
 
Són presents aquí els eminentíssims i 
excel·lentíssims ponents de les causes, les 
postulacions interessades i diversos 
representants de les diòcesis i dels instituts 
religiosos als quals pertanyien els servents 
de Déu. Tots els participants en aquesta 
cerimònia expressen a Vostra Santedat la 
seva devoció i gratitud. 
 
Les setze causes de beatificació i de 
canonització que ara són objecte de la 
nostra atenció interessen, de manera 

particular, l’Argentina, Xile, l’Índia, Itàlia, 
Mèxic i Espanya. El testimoniatge cristià 
heroic dels seus fills i filles és font de 
consolació i d’estímul per aquelles 
comunitats eclesials. La seva glorificació a 
la terra incrementarà certament l’eficàcia 
del seu exemple i la confiança en el poder 
de la seva intercessió davant Déu. 
 
 
a) Decrets sobre les virtuts heroiques 
 
El primer grup de decrets es refereix a les 
virtuts heroiques de sis servents de Déu. 
Són: 
 
1. El sacerdot espanyol Pere Tarrés i Claret 
de l’Arxidiòcesi de Barcelona (1905-1950). 
Va recórrer els camins de la santedat des 
que era jove estudiant i metge. Ordenat 
sacerdot, es va dedicar a una intensa 
activitat pastoral i va treballar, en 
particular, a la formació de la joventut 
d’Acció Catòlica. [...] 
 
c) Decrets sobre els miracles per la 
beatificació 
 
Es tracta de quatre miracles atribuïts 
respectivament als venerables servents de 
Déu següents: 
 
1. El sacerdot Pere Tarrés i Claret, recordat 
més amunt. [...] 
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A aquests servents de Déu, i especialment 
als màrtirs, que van ser víctimes de la 
intolerància religiosa i de l’odi contra 
l’Església, encomanem la pau al món, 
segons les intencions de Vostra Santedat, 
que recentment heu invitat a “intensificar 
la pregària per l’Orient Mitjà, implorant el 
Senyor perquè concedeixi la gràcia de la 
pau i de la reconciliació a tots els habitants 
d’aquesta regió ferida per la violència” 

(L’Osservatore Romano, 31 de maig, p. 5). 
 
Que aquests mateixos servents de Déu, 
invocats amb fervor per nosaltres, 
sostinguin Vostra Santedat en el servei 
pastoral de l’Església universal i 
multipliquin els fruits del seu ministeri 
apostòlic.  
 
Gràcies, Sant Pare. 

 
 

PELEGRINATGE A LORETO (5 de setembre de 2004) 
 

 
AMB AUTOCAR: del 2 al 9 setembre (8 dies)  
  
2 de setembre de 2004 (dijous) Barcelona /... 
Sortida de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. Nit en 
ruta.  

3 de setembre de 2004 (divendres) .../ Loreto  
A la tarda, arribada a Loreto, acomodació en les 
habitacions, sopar i allotjament.  

4 de setembre de 2004 (dissabte) Loreto  
Esmorzar a l’hotel. Assistència als diversos actes 
previstos. Dinar inclòs. Retorn a l’hotel i sopar.  

5 de setembre de 2004 (diumenge) Loreto / Roma  
Esmorzar a l’hotel. Assistència a la Santa Missa oficiada 
per Joan Pau II a l’esplanada de Montorso en la qual 
serà beatificat el Dr. Tarrés. Dinar i visita de la Santa 
Casa. Tornada a Roma. Arribada, sopar i allotjament. 

6 de setembre de 2004 (dilluns) Roma  
Esmorzar a l’hotel. Santa Missa d’acció de gràcies en 
honor al beat Pere Tarrés a Sant Pere. Visita de les 
tombes dels papes. Dinar en un restaurant. Visita de la 
ciutat. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament. 

7 de setembre de 2004 (dimarts) Roma  
Esmorzar i trasllat a Castelgandolfo per assistir a 
l’audiència prevista (no confirmada) amb el Papa. 
Dinar i retorn a Roma per visitar les basíliques majors. 
Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.  

8 de setembre de 2004 (dimecres) Roma /...  
Esmorzar a l’hotel. Matí lliure a Roma. Dinar al 
restaurant de Gansolo. Retorn a Barcelona, nit en ruta.  

9 de setembre de 2004 (dijous) .../ Barcelona  
Arribada al punt d’origen.  

PREUS PER PERSONA  
Habitació: 595 € (× 2) / 780 € (ind) 
 
AMB VAIXELL: del 2 al 9 setembre (8 dies)  
  
2 de setembre de 2004 (dijous) Barcelona /...  
Sortida la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i trasllat 
al port de Barcelona per embarcar amb destinació a 
Civitavecchia. Acomodació en butaca. Nit a bord.  

3 de setembre de 2004 (divendres) .../ Loreto  
Desembarcament i trasllat a Loreto. Arribada, 
acomodació a les habitacions, sopar i allotjament.  

4 de setembre de 2004 (dissabte) Loreto  
Esmorzar a l’hotel. Assistència als diversos actes i 
previstos. Dinar inclòs. Retorn a l’hotel i sopar.  

5 de setembre de 2004 (diumenge) Loreto / Roma  
Esmorzar a l’hotel. Assistència a la Santa Missa oficiada 
per Joan Pau II a l’esplanada de Montorso en la qual 

serà beatificat el Dr. Tarrés. Dinar i visita de la Santa 
Casa. Tornada a Roma. Arribada, sopar i allotjament. 

6 de setembre de 2004 (dilluns) Roma  
Esmorzar a l’hotel. Santa Missa d’acció de gràcies en 
honor al beat Pere Tarrés a Sant Pere. Visita de les 
tombes dels papes. Dinar en un restaurant. Visita de la 
ciutat. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament. 

7 de setembre de 2004 (dimarts) Roma  
Esmorzar i trasllat a Castelgandolfo per assistir a 
l’audiència prevista (no confirmada) amb el Papa. 
Dinar i retorn a Roma per visitar les basíliques majors. 
Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.  

8 de setembre de 2004 (dimecres) Roma /...  
Esmorzar a l’hotel. Matí lliure a Roma. Dinar al 
restaurant de Gianiccolo. Trasllat a Civitavecchia on 
embarcarem amb destinació a Barcelona. Nit a bord.  

9 de setembre de 2004 (dijous) .../ Barcelona  
Arribada al port de Barcelona i desembarcament.  

PREUS PER PERSONA  
Butaca: 670 € (doble) / 855 € (ind)  
Cabina interior: 750 € (× 4) / 765 € (× 2) / 1.060 € (ind)
Cabina exterior: 785 € (× 4) / 795 € (× 2) / 1.110 € (ind) 
 
AMB AVIÓ: del 4 al 7 setembre (4 dies) 
 
4 de setembre de 2004 (dissabte) Barcelona / Loreto  
Presentació a l’Aeroport de Barcelona. Arribada a 
Roma i desplaçament amb autocar fins a Loreto. 
Assistència als diversos actes previstos. Dinar inclòs. 
Retorn a l’hotel i sopar.  

5 de setembre de 2004 (diumenge) Loreto / Roma  
Esmorzar a l’hotel. Assistència a la Santa Missa oficiada 
per Joan Pau II a l’esplanada de Montorso en la qual 
serà beatificat el Dr. Tarrés. Dinar i visita de la Santa 
Casa. Tornada a Roma. Arribada, sopar i allotjament.  

6 de setembre de 2004 (dilluns) Roma  
Esmorzar a l’hotel. Santa Missa d’acció de gràcies en 
honor al beat Pere Tarrés a Sant Pere. Visita de les 
tombes dels papes. Dinar en un restaurant. Visita de la 
ciutat. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.  

7 de setembre de 2004 (dimarts) Roma / Barcelona 
Esmorzar i trasllat a Castelgandolfo per assistir a 
l’audiència prevista (no confirmada) amb el Papa. 
Dinar i retorn a Roma per agafar l’avió de tornada.  

PREUS PER PERSONA  
Habitació: 695 € (× 2) / 810 € (ind) 
 

INSCRIPCIONS:  
Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià 
Memorial del Dr. Tarrés  
C. Rector Voltà 5, 08034 Barcelona 


