Els bisbes catalans expressen el dolor per les
víctimes del vol a Düsseldorf
Dm, 24/03/2015 per Catalunya Religió

(CR) L'arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat,
Agustí Cortés, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, són alguns del prelats que
s'han sumat a les mostres de condol per l'accident de l'avió que ha causat 148
morts aquest dimecres. També el cardenal Lluís Martínez Sistach ha
publicat una nota de condol. El papa Francesc també ha adreçat un missatge al
bisbe de la diòcesis francesa on va caure l'avió i expressa un "profund afecte per a
tots els qui pateixen aquest drama".
L'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha penjat la seves mostres de dolor a les
xarxes socials: "En aquests moments de dolor, el meu sincer condol a tots els
familiars de les víctimes de l’accident aeri. Prego per vosaltres".
En el cas de Vives, com a copríncep d'Andorra, s'adreça als caps d'Estat dels
països afectats i els transmet "el meu més gran dolor i les meves condolences als
familiars de les víctimes i persones properes, així com a la Vostra afligida Nació".
El bisbe Cortés també expressa el "dolor, alhora que convidem a viure l’esperança
cristiana, recolzats en la pregària i en l’amor fratern" i desitja als familiars i
afectats "que el Déu de la vida, per qui tothom viu, ens ajudi a continuar
endavant".
Francesc Pardo comparteix "el seu dolor, recolzats en la pregària i en l'amor
fratern" i convida "tots els catòlics i creients a incloure aquesta intenció en la seva
pregària personal i comunitària".
Nota de l'arquebisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra
L'Arquebisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra ha enviat avui dia 24 de març un
missatge de condol a S.M. Felip VI, Rei d'Espanya i a l'Excm. Sr. Joachim Gauck,
President de la República Federal d'Alemanya.
El text és el següent:
"En conèixer la trista notícia de l'accident aeri d'aquest matí a França de l'avió de
Germanwings que viatjava de Barcelona a Dusseldorf, desitjo transmetre el meu
més gran dolor i les meves condolences als familiars de les víctimes i persones
properes, així com a la Vostra afligida Nació.
"Interpretant els sentiments del Poble Andorrà i de les seves Autoritats us reitero
la nostra major comunió i solidaritat en aquests difícils moments per a la Vostra
Nació.
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"Encomano a Déu els difunts perquè els rebi en la seva pau i que beneeixi amb el
seu consol a tots els familiars i persones afectades per aquest drama".
"Aprofito l'oportunitat per testimoniar-vos la meva més alta consideració i estima".
Joan-Enric Vives. Arquebisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra. La Seu d'Urgell, 24
de març de 2015
Nota del bisbe de Sant Feliu de Llogregat
Assabentats del greu accident del vol de Germanwings, que avui, sortint de
l’aeroport del Prat, tenia el destí de Düsseldorf, el Bisbat de Sant Feliu de
Llobregat vol expressar la seva proximitat amb els familiars i amics de les víctimes.
Compartim el seu dolor, alhora que convidem a viure l’esperança cristiana,
recolzats en la pregària i en l’amor fratern.
Que el Déu de la vida, per qui tothom viu, ens ajudi a continuar endavant,
procurant aplicar els recursos més adients per tal de garantir la seguretat de les
persones en els mitjans de transport. Desitgem que el progrés i els avenços en les
comunicacions sempre estiguin al servei de l’ésser humà.
Ens unim a la nota dels Bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola, convidant
tots els catòlics i creients a incloure aquesta intenció en la seva pregària personal i
comunitària.
Agustí Cortés Soriano. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat,
24 de març de 2015
Nota del bisbe de Girona
Davant del greu accident del vol Barcelona-Düsseldorf de Germanwings succeït
avui, volem expressar la nostra proximitat amb els familiars i amics de les víctimes,
algunes de les quals provenien de diverses localitats de les comarques gironines.
Compartim el seu dolor, recolzats en la pregària i en l'amor fratern.
Ens unim a la nota de la Conferència Episcopal Espanyola, convidant tots els
catòlics i creients a incloure aquesta intenció en la seva pregària personal i
comunitària.
Francesc Pardo. Bisbe de Girona. Girona, 24 de març de 2015
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