DECRET PEL QUAL ES REVISA
L’ALMOINA DELS FIDELS QUE ENCOMANEN LA CELEBRACIÓ D’UNA MISSA
PER A UNA INTENCIÓ PARTICULAR
Tarragona, 7 d’octubre de 2006
Atès que el cànon 952 §1 del Codi de Dret Canònic estableix que «pertoca […] a la reunió
provincial de bisbes de decretar per a tota la província l’almoina que cal donar per a la
celebració i l’aplicació de la missa»,
Atès que els bisbes de les províncies eclesiàstiques de Tarragona i Barcelona, en la reunió
dels passats dies 4 i 5 d’octubre, hem deliberat sobre aquesta qüestió i hem pres l’acord
corresponent,
Pel present DECRET:
1. Establim que l’almoina per a la celebració i aplicació de la missa, a partir del pròxim dia
1 de novembre de 2006 serà de deu euros (10 ) a les arxidiòcesis de Tarragona i
Barcelona i a les diòcesis de Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Terrassa,
Tortosa, Urgell i Vic.
2. Instem els preveres diocesans i els membres dels instituts religiosos que s’atenguin al
present decret i a les normes canòniques contingudes en els cànons 945 a 958 del Codi
de Dret Canònic, sobre «L’almoina oferta per a la celebració de la missa», així com
també en el Motu Proprio Firma in Traditione i en el decret Mos iugiter de la
Congregació per al Clergat.
El present Decret deroga els decrets anteriors i les consuetuds que li siguin contràries.
Ho decretem i signem
† Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
† Lluís Martínez Sistach, arquebisbe metropolità de Barcelona
† Carles Soler Perdigó, bisbe de Girona
† Francesc Xavier Ciuraneta Aymí, bisbe de Lleida
† Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat
† Jaume Traserra Cunillera, Bisbe de Solsona
† Josep Àngel Sáiz Meneses, Bisbe de Terrassa
† Xavier Salinas Viñals, Bisbe de Tortosa
† Joan-Enric Vives Sicília, Bisbe d’Urgell
† Romà Casanova Casanova, Bisbe de Vic

