Balaguer es converteix en la cinquena basílica del
bisbat Urgell
Dc, 22/06/2016 per Catalunya Religió

(CR) El bisbat d’Urgell ha anunciat aquest dimecres que el papa Francesc ha
concedit a l’església del Santuari del Sant Crist de Balaguer el títol i la dignitat de
Basílica Menor. Aquesta concessió respon a la petició efectuada per l’arquebisbe
d’Urgell, Joan-Enric Vives, fa uns mesos, i s’ha comunicat oficialment a través
d’un rescripte de la Congregació per al Culte Diví signat pel cardenal Robert
Sarah amb data del 9 de maig de 2016.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer se suma així a les altres quatre Basíliques
Menors amb què compta la diòcesi d’Urgell. Les dues darreres distincions són ben
recents, del 2014, quan el papa va atorgar el títol de basílica a dos dels santuaris
més populars de la diòcesi: el Santuari de Meritxell i el de la Mare de Déu de
Núria. Les altres dues basíliques son la Catedral de Santa Maria de La Seu
d’Urgell, des de 1905, i la Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors de Tremp, des
de 1923. Així, amb dos anys s’ha passat de dues a cinc basíliques a Urgell,
responent a la petició del bisbat davant la Santa Seu.
Està previst que la celebració de la concessió del títol de Basílica al Sant Crist de
Balaguer tingui lloc coincidint amb les Festes del Sant Crist, el proper 9 de
novembre.
El títol de Basílica menor és una distinció concedida pel papa a aquelles esglésies
més importants que, en atenció a la seva història i cultura, vida litúrgica i pastoral,
són particularment significatives. La concessió del títol de Basílica Menor procura
enfortir la vinculació amb l’Església de Roma, i alhora promou la seva exemplaritat
com a centre d’especial acció litúrgica i pastoral al país i a la diòcesi.
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