El papa posa una foto de la Sagrada Família a la
seva postal de Nadal
Dv, 10/12/2010 per Catalunya Religió

(Arquebisbat de Barcelona) El Vaticà ha comunicat a l’arquebisbe de Barcelona,
Lluís Martínez Sistach, que el Sant Pare Benet XVI ha escollit com a imatge per la
seva felicitació de Nadal d’aquest any un significatiu element de la Basílica de la
Sagrada Família, dedicada per ell mateix el 7 de novembre. Aquesta decisió del
papa posa en relleu el seu afecte envers l’Arxidiòcesi i la impressió tan positiva
que s’emportava de Barcelona, tal com li va manifestar al Cardenal en dir-li que
“s’enduia un record inesborrable”.
Carta del Papa Benet XVI al Cardenal Martínez Sistach, agraint les
atencions rebudes durant la seva estada a Barcelona
Al Venerat Germà Lluís Cardenal Martínez Sistach, Arquebisbe metropolità de
Barcelona
Així que he retornat a Roma després de la joiosa experiència eclesial i espiritual de
la meva Vista Pastoral a Barcelona, on vaig tenir el goig de dedicar el meravellós
temple de la Sagrada Família i declarar-lo Basílica Menor, com també de compartir
emocionat les il·lusions de tots els que formen part de l’esplèndida Obra
beneficosocial del Nen Déu, em plau d’expressar a Vostra Eminència el meu
reconeixement més expressiu per l’esplèndida acollida, l’agradable hospitalitat i
les contínues atencions que em foren dispensades en tots els moments de la meva
agradable estada en aquesta bella ciutat. Li prego també que faci arribar el meu
viu agraïment a tots els seus col·laboradors, així com a les Autoritats, Forces de
seguretat i voluntaris, per la seva generosa cooperació en la preparació,
desenrotllament i feliç realització d’aquesta entranyable iniciativa.
Corresponc a tots aquests nobles i eloqüents gestos, demanant al Senyor que
enriqueixi els seus fills i filles d’aquesta noble terra amb l’abundor dels dons del
seu amor i misericòrdia, perquè els siguin un ajut en la realització dels seus deures
personals, familiars i socials.
Amb aquests sentiments, i tot confiant a la protecció de Maria Santíssima, la Mare
de Déu de la Mercè, a Vostra Eminència, al Senyor Cardenal Ricardo María Carles
Gordó, Arquebisbe emèrit de Barcelona, el Bisbe Auxiliar d’aquesta Església
particular, els sacerdots, les comunitats religioses, els seminaristes i fidels
d’aquesta estimada Arxidiòcesi, els imparteixo de cor la Benedicció Apostòlica,
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penyora de moltíssims favors divins.
Vaticà, 9 de novembre de 2010
Benet XVI, papa
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