Missa en solidaritat amb els damnificats per la
llevantada
Dij, 31/10/2019 per Catalunya Religió

(Arquebisbat de Tarragona) La Catedral va acollir aquest dimecres, dia 30
d’octubre, una missa en solidaritat amb tots els damnificats per la llevantada de la
nit del passat dia 22 d’octubre i per encomanar a Déu les persones que han perdut
la vida o han desaparegut a causa dels aiguats i per unir-se al dolor de tantes
famílies afectades.
La celebració, presidida per l'arquebisbe, Joan Planellas, va ser concelebrada per
l’Abat del Monestir de Santa Maria de Poblet, Octavi Vilà; el vicari general de
l’arxidiòcesi, Joaquim Fortuny; els rectors dels pobles afectats i d’altres preveres
de l’arxidiòcesi. La missa va comptar també amb l’assistència de l’alcaldessa de
l’Albi, l’alcalde de Savallà del Comtat i un regidor de l’Ajuntament de Vinaixa.
L'arquebisbe, en l’homilia, va expressar que les imatges que hem vist aquests dies
dels pobles afectats per la llevantada són colpidores i va voler glossar tres
paraules que poden ser llum en aquesta dramàtica situació: "recordar",
"esperança" i "proximitat".
"Déu no ens deixa caure en l’oblit, […] res esdevé menystingut als seus ulls;
nosaltres som ben poca cosa sota el cel i completament indefensos quan la fúria de
la tempesta i l’embat de l’aigua fan retrunyir la terra, però, malgrat tot, per a Déu,
som més preciosos que qualsevol altra cosa", va manifestar. "Jesús no ens traurà el
pes dels nostres neguits com ens agradaria però ens dona el seu Esperit, ell és qui
ens portarà consol i no ens deixarà sols davant el pes de la vida i l’embat de les
seves tempestes".
Si la primera paraula era "recordar", la segona va ser "esperança". Una esperança,
va puntualitzar "que dona l’Esperit i que no caduca perquè es fonamenta en la
fidelitat de Déu. […] Aquesta esperança ens carrega de paciència i de fortalesa
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davant les proves i tribulacions".
I, en darrer lloc, va fer esment de la "proximitat". "El que ve de Déu no cau, va cap
endavant: aconsegueix tornar a començar de nou, intentar de nou, reconstruir de
nou", va expressar. "Demanem al Déu de l’esperança que les accions concretes de
proximitat que hem vist aquests primers dies no s’esvaeixin amb el pas de les
setmanes i dels mesos. El Senyor ens demana recordar per a reparar, reconstruir i
fer-ho junts, sense oblidar mai el qui sofreix".
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