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A continuació es reprodueix el contingut de la nota publicada per l’agència Veritas (Medios
Católicos de Comunicación, SL) el dia 30 de juliol a Barcelona sobre diverses notícies
relacionades amb el Dr. Pere Tarrés i la cerimònia de beatificació que tindrà lloc a Loreto,
com també sobre alguns actes que s’esdevindran posteriorment tant a casa nostra com en
l’àmbit internacional.
LA FESTA DE PERE TARRÉS SE CELEBRARÀ
EL 30 DE MAIG, DIA DE LA SEVA
ORDENACIÓ SACERDOTAL

Respecte a la figura del Dr. Tarrés, Simón
ha explicat a l’agència Veritas que “fou una
persona sempre harmònica; metge, sacerdot
i apòstol de la joventut, a la qual parlava de
castedat i de puresa”.

400 persones s’han inscrit fins ara al
pelegrinatge a Loreto i Roma

El president de MCC també ha destacat
l’estudi innovador del limfoma que va fer el
Dr. Tarrés i la seva opció preferencial per
les mares, “que va palesar amb el seu amor
a la Mare de Déu i a la seva pròpia mare”.

La festa litúrgica de Pere Tarrés, el metge i
sacerdot català que serà beatificat pel papa
Joan Pau II el proper 5 de setembre, serà el
30 de maig, dia de la seva ordenació
sacerdotal. Així ho preveu el president de
Metges Cristians de Catalunya (MCC), Josep
Maria Simón, que lliurarà unes relíquies
òssies del Dr. Tarrés al Sant Pare el dia de la
beatificació.

Les nombroses peticions i esforços a favor
de la beatificació de Pere Tarrés, juntament
amb la curació miraculosa, ràpida i sense
deixar
seqüeles,
d’un
nen
afectat
d’encefalitis vírica, atribuïda al doctor, han
agilitat el procés. Simón espera que la
canonització es pugui celebrar l’any 2006.

Segons ha informat a l’agència Veritas la
Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, de la
comissió diocesana per al pelegrinatge a
Roma i a Loreto, on se celebrarà la
beatificació, s’han inscrit fins ara al viatge
unes quatre-centes persones.

La cerimònia de beatificació serà transmesa
en directe pel segon canal de Televisió
Espanyola. A més, el dia 4 d’octubre, una
ràdio del barri de La Mina dedicarà una hora
a parlar del Dr. Tarrés, amb la intervenció
de l’expresident de la Generalitat Jordi
Pujol, de qui Pere Tarrés fou director
espiritual.

Simón calcula que participaran a la
cerimònia unes dos mil persones de
Catalunya i que hi assistiran molts milers de
fidels d’Itàlia, sobre tot membres de l’Acció
Catòlica, que celebrarà el seu congrés a
Loreto els primers dies de setembre.
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De la seva banda, el dia 17 de setembre, se
celebraran a Manresa, ciutat natal del
doctor, un acte religiós presidit pel bisbe de

1

Vic Mons. Romà Casanova, un acte cívic i un
d’acadèmic, centrat en la seva faceta de
metge.

missa pròpia del que ja serà beat, presidida
per l’arquebisbe de Barcelona Mons. Lluís
Martínez Sistach.

I el dia 6 de novembre, en què cada any
celebra una eucaristia a la Parròquia
Sant Vicenç de Sarrià per commemorar
trasllat de les despulles del Dr. Tarrés
temple, es resarà per primera vegada

La forta personalitat de Pere Tarrés s’ha
estès també arreu del món. A la Xina
continental, per exemple, una orde religiosa
dedicada a la sanitat obrirà ben aviat un
dispensari amb el nom de Dr. Tarrés.
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