L’Església catalana situa el gest de Benet XVI
com un exemple a seguir
Dc, 13/02/2013 per Catalunya Religió

Les valoracions de Lluís Martínez Sistach, Jaume Pujol, Joan-Enric Vives,
Josep Maria Soler, Màxim Muñoz, Xavier Puigdollers, Pascual Piles, Jaume
Pallaroles, Josep Guiteras, Àngel Asurmendi, Gil Parés, Lluís Magriña,
Catalina Verdera, Mabel Burgell, Antoni Pujals, Armand Puig, Enric Puig,
Llorenç Puig, Teresa Losada, Marta Nin, Jordi Lòpez Camps, Jordi
Llisterri.
(CR) L’opinió del màxims representants de l’Església catalana és ben clara. La
decisió de Benet XVI és un gest molt lloable: deixar la seves responsabilitats quan
lliurement no es veu amb prou forca per continuar exercint el papat en plenitud de
facultats. Però alhora, les valoracions van més enllà. El gest del papa és un
exemple a seguir que diu molt sobre l’actitud de servei que han de tenir els
responsables institucionals.
Aquesta és la línia general de les opinions recollides per CatalunyaReligió.cat
entre representats de les principals institucions religioses de Catalunya i
personalitats significatives de l’àmbit social i eclesial. Aquesta és la llista de les
valoracions que anirem actualitzant i ampliant aquests dies en els que l’Església
assumeix la primera renúncia voluntària d’un papa en l’època contemporània.
-Sistach: "Gairebé ens ha costat de creure"
-Jaume Pujol: "Una gran finesa espiritual"
-Vives: "Una decisió d'una gran qualitat espiritual"
-L'Abat Soler valora “la grandesa humana i espiritual en el gest de renúncia” del
papa
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-Unió de Religiosos. “Un gest que pot crear un precedent positiu”
-Xavier Puigdollers: “Sintonia entre la Santa Seu i Catalunya”
-Sant Joan de Déu. “Que la lliçó de Benet XVI sigui apresa”
-Escolapis: "És una decisió molt pedagògica"
-La Salle. “Una nova porta a la renovació d'estructures”
-Salesians. “No hi estem acostumats”
-Caputxins. “El govern no és per als filòsofs”
-Jesuïtes. “Clarividència en prendre la decisió”
-Filles de la Caritat. “L’esperança de que alguna cosa està canviant”
-Carmelites Vedruna. “Un tret de modernitat més enllà de conservadorisme o de
progressisme”
-Opus Dei. “Un home que actua sempre amb llibertat interior”
-Armand Puig: “Cada papa farà el que creurà en consciència”
-Enric Puig: “Una nova sorpresa de Benet XVI”
-Llorenç Puig: “El Papat en el seu sentit originari de servei”
-Teresa Losada: “Obre el camí al seu successor”

També podeu consultar els blogs d'opinió:
-Marta Nin: De Newman a Ratzinger: un únic brindis
-Jordi López Camps: El gest coherent de Benet XVI
-Jordi Llisterri: La revolució de Benet XVI

Podeu seguir els comentaris dels vaticanistes i el canal de notícies de la Santa Seu
permanentment actualitzat aquí.
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