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Sobre l’Església Arxidiocesana de Barcelona 

La presència de l’Església a Barcelona es remunta a l’edat antiga. Actualment, l’obra 

pastoral de l’Església Arxidiocesana de Barcelona comprèn tota la regió metropolitana de la 

capital catalana, que té prop de 3 milions d’habitants. Des de l’any 2015, monsenyor Joan Josep 

Omella és l'Arquebisbe Metropolità de Barcelona, amb dues diòcesis sufragànies que són 

Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. 

  

 

Nota de premsa 

L’arquebisbe de Barcelona expressa el 
seu condol per les víctimes de 
l’atemptat de Brussel·les  
 
Mons. Joan Josep Omella ha dirigit un missatge de 
condolença a l’arquebisbe de Malines-Brussel·les, Mons. 
Jozef De Kesel 
 
BARCELONA, 22 de març de 2016. L’arquebisbe de Barcelona, 

Mons. Joan Josep Omella, vol dirigir aquest Dimarts Sant un 

sentit missatge de condol als familiars de les víctimes de 

l’atemptat que ha tingut lloc avui al matí a l’aeroport de Zaventem 

i a l’estació de metro de Maelbeek, a Brussel·les. Mons. Omella 

encomana a Déu les víctimes i els ferits, així com tota 

l’arxidiòcesi de Malines-Brussel·les, i els acompanya en la 

pregària en aquests tràgics moments. 

 

L’arquebisbe de Barcelona també ha volgut fer arribar el seu 

missatge de condol a l'arquebisbe de la regió afectada, Mons. 

Jozef De Kesel, en què condemna la violència i expressa la seva 

consternació pels atemptats terroristes soferts avui a la capital 

belga. A continuació, reproduïm la nota emesa: 

 

A Sa Excel·lència Jozef De Kesel, Arquebisbe de Malines-Brussel·les 

 

En nom meu i en el de tota la diòcesi de Barcelona, voldria expressar 

el nostre profund dolor pels atemptats d'avui a Brussel·les. 

Preguem Déu, el Pare de la Misericòrdia, que aculli en la seva 

pau a totes les víctimes i enforteixi els ferits i les seves famílies. 

Fraternalment en Crist ressuscitat, 

 

+ Mons. Joan Josep Omella 

Arquebisbe de Barcelona 
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