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La setmana a les xarxes

Canvis a l’equip de Catalunya Religió. Laura Mor passa el relleu de la direcció a Glòria Barrete. 
Agraïm a la nova directora que assumeixi el repte de liderar aquest projecte comunicatiu. 
I a qui l’ha precedit, que continuï teixint complicitats amb nosaltres. Sempre endavant!
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La parròquia de Santa Anna - Hospital de Cam-
panya de Barcelona acull aquesta setmana la 
trobada internacional d’esglésies Hospital de 
Campanya. Al llarg de tota la setmana s’han 
organitzat xerrades, taules rodones, i sessions 
de treball sobre el treball de les parròquies amb 
persones en situació de pobresa. Entre els ac-
tes, hi ha tingut lloc aquest dijous la tercera edi-
ció de la Tribuna Joan Carrera amb l’arquebisbe 
de Lima, Carlos Castillo. 

Aquest dimecres s’ha dedicat la sessió de tre-
ball a ‘Els pobres anuncien l’Evangeli’. Després 
d’una pregària dirigida per mossèn Xavier 
Morlans i animada amb els cants de les Germa-
netes i Germanets de l’Anyell, ha dirigit la pa-
raula l’arquebisbe Castillo. Partint de textos de 
l’Antic Testament, en primer lloc, i de la història 
d’Espanya en el descobriment del que deien 
“Les Índies” on sovint els conquistats acaben 
sent tractats com objectes, proposa, més enllà 
de la Teologia de l’alliberament una “teologia 
de la generació”, dels “últims” com autèntics i 
principals subjectes d’evangelització. I l’única 
manera eficaç de fer-ho, segons ell, és apropi-
ant-se de la manera de fer de Jesús de Natzaret: 
“Dirigir-se al pobre des del pobre”. D’una ma-

Hospitals de Campanya del món es troben 
a la parròquia de Santa Anna de Barcelona

https://www.catalunyareligio.cat/ca/arquebisbe-lima-hospitals-campanya-tribuna-joan-carrera
https://www.catalunyareligio.cat/ca/arquebisbe-lima-hospitals-campanya-tribuna-joan-carrera


Dv, 14/10/2022 | Catalunya Religió | núm. 1814 | ACCIÓ SOCIAL

nera “suau”, donant espai per a la participació, 
respectant la diversitat i “confiant en l’acció de 
l’Esperit sant”, ha dit l’arquebisbe.

La resta del matí, amb una estona de descans, 
ha estat dedicada a la comunicació de les dife-
rents experiències en cadascun dels Hospitals 
de campanya, des de les Germanetes de l’Anyell 
que han començat seguit per tots els Hospitals 
de campanya presents. En molts moments, les 
experiències viscudes han provocat una gran 
emoció en els participants, demostrant, una 
vegada més, “que els pobres evangelitzen”. Des-
prés d’una visita a la Sagrada Família de tots els 
convidats, ha tingut lloc l’eucaristia de la tarda, 
presidida pel cardenal i arquebisbe de Barcelo-
na, Joan Josep Omella. Les seves paraules han 
estat engrescadores demanant tenir, en primer 
lloc, una mirada neta per veure la realitat. “Com 
Maria en les Noces de Canà”, ha dit. També ha 
parlat d’una mirada en profunditat, per veure en 
“el cor dels germans les necessitats més prego-
nes”.

“Gràcies per l’embolic que vau fer a Barcelona”

La jornada va començar el dimarts 11 d’octubre 
amb la rebuda dels representants dels dife-

rents Hospitals de Campanya. El dia va comen-
çar amb una pregària a la capella del Santíssim 
amb les imatges de Teresa de Calcuta i Òscar 
Romero. Morlans va recordar el 60è aniversa-
ri del Concili Vaticà II. Una bona coincidència 
amb l’estil d’Església que es vol viure des dels 
Hospitals de Campanya. 

En aquesta jornada es van presentar tots els 
Hospitals de Campanya, a excepció del grup 
de Mèxic que arribava a la nit. El pare Ángel 
de Madrid, pioner dels Hospitals de Campa-
nya, va definir amb tres paraules la parròquia 
de San Antón: “La meva alegria, la meva coro-
na i el meu dolor”. El pare Carles de Jordània 
sorprenia amb el seu treball amb els refugiats 
de Síria i de l’Iran. Les seves explicacions van 
commoure els assistents. Igualment, l’Hospital 
de Campanya de ‘Los Hogares de Cristo’, per la 
seva senzilla. Don Pino, un capellà de Palermo, 
explicava com van començar a la seva parrò-
quia i emocionava amb les seves experiències 
amb “els invisibles”. Al torn de la parròquia de 
Santa Anna, Victòria Molins explica els caòtics 
inicis recordant amb gratitud les paraules del 
papa Francesc: Gràcies per l’embolic que vau 
fer a Barcelona”. Moments que han anat evolu-
cionant gràcies “als miracles que Déu fa entre 

nosaltres fins al moment actual, amb un grapat 
d’accions i projectes”, va dir Molins. 

El capellà de la parròquia del Cristo Solidario, del 
Paraguai, va emocionar amb el seu entusiasme 
per la tasca que fan a l’Hospital de Campanya 
d’un lloc tan marginat com és un poble en el 
qual la majoria treballa en un “container”, on es 
dediquen a buscar el que encara es pot reciclar. 
Després d’un dinar fratern on es van trobar tots 
plegats, compartint el goig d’una obra comuna, 
va tenir lloc una taula rodona moderada per 
Peio Sánchez. Ja no es tractava d’explicar les 
accions de cada Hospital de Campanya, sinó de 
l’esperit evangèlic que mou en els diferents in-
drets reunits.

Aquí, tots els participants han mostrat un taran-
nà d’una Església oberta que surt de les sagristi-
es: El pare Ángel, de Madrid, el pare Pedro Baya, 
de Buenos Aires, Anna Garrido de Santa Anna 
en Famílies acompanyant famílies, Lucía Caram 
explicant la transformació del seu monestir de 
Manresa en un veritable Hospital de Campanya, 
i les paraules engrescadores de mossèn Peio, 
van ser el coronament d’un dia ple i joiós.

victòria molins –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/hospitals-campanya-troben-parroquia-santa-anna-barcelona
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L’arquebisbe de Lima, Carlos Castillo, ha de-
fensat aquest dijous que l’acollida que es dona 
als hospitals de campanya que han aparegut 
a diversos indrets del món “estan anunciant 
com serà el futur” de l’Església. Ho ha dit en la 
tercera edició de la Tribuna Joan Carrera, una 
iniciativa del Grup Sant Jordi de Defensa i Pro-
moció dels Drets Humans i El Punt Avui, amb 
el suport de tretze entitats.

L’activitat es va desenvolupar a Santa Anna, 
una església oberta al centre de Barcelona que 
acull integrant a les persones sense llar en un 
hospital de campanya. La iniciativa està lide-
rada per la religiosa teresiana Victòria Molins 
i els capellans Peio Sánchez i Xavier Morlans. 
Davant un centenar de persones, l’arquebisbe 
ha dit que en els hospitals de campanya s’està 
fent “el prototip de la construcció d’un home i 
una dona nous”.

Durant el parlament ha dit que als hospitals de 
campanya “es fa molt treball social”, però ho ha 
diferenciat d’una concepció de Càritas o una 
ONG o quan s’entén “la caritat com a ‘limosni-
ta’”. L’arquebisbe ha explicat quin és el valor 
afegit dels hospitals de campanya: “al món 

L’arquebisbe de Lima diu que l’acollida 
dels hospitals de campanya anticipa 
el futur de l’Església

https://www.youtube.com/watch?v=D6XaIEupgAc
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d’avui tot el que és bellesa, delicadesa, tracte 
s’ha oblidat i s’està sepultant, i a través d’aques-
tes experiències estem ampliant una altra ve-
gada aquest món d’humanitat”.

El també teòleg, professor i pastoralista ha des-
tacat com “en el cor d’aquestes comunitats” 
que s’han anat formant hi ha “aspectes subtils 
que es cuiden” com “el nom de les persones, la 
bellesa de la seva persona, les seves qualitats, la 
delicadesa del tracte, l’amistat, la participació i 
l’apreciar de com és cadascú”.

“S’HA OBLIDAT LA BELLESA, 
LA DELICADESA I EL TRACTE”

En aquest context, ha dit que s’afavoreix el tro-
bament de diverses tradicions religioses i ho ha 
contraposat a “un dels defectes del nostre cato-
licisme que sempre ha estat un cert proselitis-
me religiós que no podem fer”.

“La nova experiència humana de dispersió i 
conflicte ha de ser viscuda com un clamor per 
unir la humanitat”, ha dit l’arquebisbe, que té 
una recepta fàcil: “iniciar camins de germanor”. 

“El gran problema del món és la productivitat, 
el que necessita el món avui dia és generativi-
tat, capacitat de generar i donar vida, esperança 
i felicitat”, ha conclòs.

Hospitals de campanya de tot el món 
a Santa Anna

En l’obertura de l’acte Xavier Morlans ha desta-
cat que el sopar, servit per usuaris de l’hospital 
de campanya, era “auster”, a les mateixes tau-
les on es comparteixen “taules de fraternitat” 
cada dia per esmorzar, dinar i sopar. Morlans 
també ha explicat que l’acte s’ha celebrat des-
prés d’una reunió de vuit hospitals de campa-
nya d’arreu del món.

Esdevenir consciència moral de país

Carlos Castillo Mattasoglio, arquebisbe de 
Lima, ha treballat en la pastoral juvenil i en par-
ròquies populars. A més d’arquebisbe de Lima, 
és Primat del Perú des de 2019. Testimoni des 
dels inicis de l’aplicació del Vaticà II i del sorgi-
ment de la teologia de l’alliberament, ha estat 
sempre atent a l’evolució i interacció entre teo-
logia i pastoral. Ha fet les seves pròpies aporta-
cions entorn de la Teologia de la Regeneració. 

Amb les seves homilies dominicals ha esdevin-
gut la consciència moral del país més enllà dels 
avatars dels canvis polítics i socials. 

Lima, Bucarest i Rabat

Aquesta ha estat la tercera edició de la Tribuna 
Joan Carrera. La primera va portar el cardenal 
de Rabat, Cristóbal López, que va dir que “amb 
Ucraïna es demostra que és possible que Euro-
pa aculli tothom”, i a la segona el convidat va 
ser el degà de la Facultat de Teologia de Buca-
rest, Wilhelm Dancă, que va demanar que es 
respectin les aspiracions d’Ucraïna a la integri-
tat territorial i a l’autonomia política i religiosa.

Els actes de la Tribuna tenen el suport de tretze 
entitats, que són Animaset, el Consell de Laics 
dels Caputxins de Catalunya, Cristianisme al se-
gle XXI, Cristianisme i Justícia, Equips de Pastoral 
de la Política i la Comunicació, la Fundació Cata-
lunya Religió, la Fundació Escola Cristiana de Ca-
talunya, la Fundació Joan Maragall, la Fundació 
Pere Tarrés, Justícia i Pau, la Lliga Espiritual de la 
Mare de Déu de Montserrat, Santa Anna-Hospital 
de Campanya i la Unió de Religiosos (URC).

animaset | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/cardenal-rabat-ucraina-es-demostra-es-possible
https://www.catalunyareligio.cat/ca/cardenal-rabat-ucraina-es-demostra-es-possible
https://www.catalunyareligio.cat/ca/cardenal-rabat-ucraina-es-demostra-es-possible
https://www.catalunyareligio.cat/ca/wilhelm-danca-russia-ucraina-son-semblants-cain
https://www.catalunyareligio.cat/ca/wilhelm-danca-russia-ucraina-son-semblants-cain
https://www.catalunyareligio.cat/ca/arquebisbe-lima-diu-acollida-dels-hospitals
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Catalunya Religió, un projecte amb sentit

LAURA MOR
A SOLVITUR AMBULANDO

Si Catalunya Religió no existís, algú l’hauria 
d’inventar. Un projecte transversal, farcit de ca-
rismes, que dona veu al bo i millor de cada casa. 
Un espai de comunicació periodística, amb l’ac-
tualitat que insinua què vindrà demà i amb la 
virtut d’entrenar el nostre sentit crític.

Des d’aquest dijous Glòria Barrete assumeix 
la responsabilitat de liderar Catalunya Religió. 
Quan explicàvem el traspàs a l’equip de col·la-
boradors, ho va dir en Jordi Llisterri i m’ho faig 
meu: cal agrair-li haver acceptat el repte. És un 
fitxatge de quilòmetre zero, coneix el llenguat-
ge i els interlocutors. I jo hi afegeixo: la Glòria 

té una extraordinària sensibilitat i el do de de 
connectar amb les persones.

No tothom sap fer periodisme des d’aquí. Ni 
tothom el vol fer així, perquè de vegades pots 
acabar ferit. Però sense aquests vincles la co-
municació seria molt pobre. En comptes de 
transformar l’entorn, correm el perill de fer no-
més de corretja de transmissió d’allò que ja està 
establert.

Quan fem vincles amb els altres, quan compre-
nem què mou les persones, ja estem construint 
alguna cosa nova. I tots estem molt tips que 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/254170
https://www.catalunyareligio.cat/ca/gloria-barrete-nova-directora-catalunya-religio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/gloria-barrete-nova-directora-catalunya-religio


Dv, 14/10/2022 | Catalunya Religió | núm. 1819 | PANORÀMICA

se’ns expliqui només una part de la història. El 
relat de l’engany i de la trampa, el de la compe-
titivitat, el dels vencedors. El periodisme que 
transforma ha d’obrir la mirada. I fer que hi en-
trin també les històries dels exclosos i dels qui 
atenen la vida amb totes les seves dimensions.

Són coses que he viscut de primera mà a Cata-
lunya Religió i que m’han fet molt feliç. Aprofi-
to aquest relleu per donar gràcies a tot l’equip. 
Gràcies al patronat per confiar-me la direcció 
aquests dos anys. Perdoneu el tòpic, però és 
que és així: ha estat un regal i un privilegi. Tam-
bé ho ha estat el dia a dia de la redacció; amb 
complicitat i bon humor sempre es treballa 

millor. Miro enrere i veig que hem rigut molt, i 
entre tots hem fet una feinada de por.

A totes les persones i entitats que feu aporta-
cions desinteressades al projecte: dir-vos que 
això té sentit, molt de sentit. Gràcies per accep-
tar els límits dels qui hi hem estat al capdavant 
i per fer-nos confiança sempre.

També vull donar gràcies als centenars de per-
sones que m’han atès aquests nou anys, fos 
per telèfon o en persona. Fer periodisme en 
l’àmbit religiós té sorpreses amagades. M’en-
duc una pila de converses extraordinàries, amb 
persones d’una vàlua incalculable, que m’han 

despertat tots els sentits i m’han ajudat a viure 
més a fons. Treballant he trobat l’amistat. I això 
no té preu.

Ara deixo la direcció i no podré seguir el dia a 
dia de la redacció, però continuo com a col·la-
boradora del projecte. Començo  una nova eta-
pa professional a l’equip de comunicació de les 
escoles Vedruna. És una de les moltes institu-
cions que va creure des del primer dia en Cata-
lunya Religió. Continuem teixint complicitats 
per fer possible aquest iniciativa col·lectiva.

laura mor –cr | llegir al web +

Voleu rebre per WhatsApp
les notícies imprescindibles de cada setmana?

Apunteu-vos a la llista informativa
de Catalunya Religió!

Com? Guardeu el número 693 715 339 a la llibreta 
de contactes com a ‘Llista Catalunya Religió’.

I envieu-hi un missatge de WhatsApp 
que digui ALTA i el vostre nom.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/solvitur-ambulando/catalunya-religio-projecte-sentit-299537
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Relleu en la direcció de Catalunya Religió. La 
periodista Glòria Barrete Vélez és des d’avui 
la nova directora de Catalunya Religió. El no-
menament de la nova directora es va aprovar 
en el darrer patronat de la Fundació Catalunya 
Religió. Glòria Barrete forma part de la redacció 
de Catalunya Religió des de fa nou anys. Laura 
Mor, després de gairebé deu anys a Catalunya 
Religió, els dos darrers com a directora, inicia 
una nova etapa professional però continuarà 
formant part de l’equip com una de les col·labo-
radores destacades. 

Glòria Barrete Vélez (Sant Feliu de Llobregat, 
1988) és periodista i ha estat sempre vincula-
da a projectes comunicatius d’Església, edu-
catius i socials. Ha treballat com a guionista al 
programa Signes dels temps de TV3 i ha estat 
responsable de la comunicació d’entitats i ins-
titucions. Prové del Moviment Juvenil Salesià i 
del món del lleure.

Junt amb Laura Mor, va rebre el Premi Memori-
al Bisbe Carrera pel monogràfic Joves i Església 
publicat a Catalunya Religió l’octubre de 2018. 
Llicenciada en Periodisme (UAB, 2010), també 
s’ha format en Community Management (Fu-

Glòria Barrete, nova directora 
de Catalunya Religió

https://www.catalunyareligio.cat/ca/dues-periodistes-catalunya-religio-reben-premi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/dues-periodistes-catalunya-religio-reben-premi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/joves-esglesia
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ned, 2012) i en Comunicació i Religió a l’Era 
Digital (Blanquerna, 2016). Viu al Bruc amb la 
seva família, i serà mare properament.

AMB GLÒRIA BARRETE COM 
A NOVA DIRECTORA ES DONA UNA 
CONTINUÏTAT PLENA A L’APORTACIÓ 
DE CATALUNYA RELIGIÓ COM 
A REFERENT DE L’ACTUALITAT
RELIGIOSA

Des del Patronat de la Fundació s’ha fet l’agra-
ïment i el reconeixement a Laura Mor per la 
intensa tasca realitzada com a directora. En 
aquesta etapa ha ampliat els col·laboradors in-

corporant noves veus i ha enfortit el seguiment 
de temes claus en el món actual com la conver-
sió ecològica o el protagonisme de les dones 
en les tradicions religioses. Amb Glòria Barrete 
com a nova directora es dona una continuïtat 
plena a l’aportació de Catalunya Religió com a 
referent de l’actualitat religiosa i a l’equip de la 
casa, i es manté una redacció jove i sensible als 
principals reptes socials sobre els també cal re-
collir l’aportació de les religions.  

El portal Catalunya Religió es va iniciar l’11 
de setembre de 2009 i des de llavors ha estat 
el mitjà digital religiós més llegit a Catalunya. 
L’any 2019 va iniciar l’edició mensual gratuïta 
en format paper que també és el mitjà informa-
tiu religiós amb més difusió en l’àmbit català. 

La seva missió és recollir i presentar de manera 
positiva la vitalitat de les comunitats religioses 
presents a Catalunya. Entre altres formats, cada 
dia realitza l’enviament d’un butlletí gratuït, té 
presència a les principals de xarxes socials. i un 
espai de podcast. 

Catalunya Religió és un projecte comunicatiu 
de la Fundació Catalunya Religió que té com a 
finalitat principal promoure la presència del fet 
religiós a l’esfera pública i la llibertat religiosa. 
El patronat està format per laics i com a Funda-
ció sense ànim de lucre se sustenta principal-
ment amb les aportacions de diverses entitats 
religioses i de particulars. 

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/llistat-butlletins
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ajudar/xarxes-socials
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts
https://www.catalunyareligio.cat/ca/qui-som
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ajudar/donatius
https://www.catalunyareligio.cat/ca/gloria-barrete-nova-directora-catalunya-religio
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El Seminari de Vic esdevé centre de formació 
professional vinculat a la Universitat de Vic

El Seminari de Vic i la Universitat de Vic - Uni-
versitat Central de Catalunya (UVic - UCC) han 
signat un acord de col·laboració pel qual el Se-
minari esdevé centre de formació professional 
vinculat a la universitat. Les dues màximes 
autoritats d’ambdues institucions, el bisbe de 
Vic, Romà Casanova, i el rector de la UVic-UCC, 
Josep Eladi Baños, han segellat el conveni en 
un acte que ha tingut lloc aquest dilluns a les 
instal·lacions del Seminari.

  

bisbat de vic | llegir al web +

La Rebotiga n.59. Relleu a Catalunya Religió

Comentari de l’actualitat de la setmana des de 
la redacció de Catalunya Religió. Expliquem el 
relleu en la direcció de Catalunya Religió que 
s’ha fet públic aquesta setmana, amb Glòria 
Barrete com a nova directora. També parlem 
dels canvis episcopals als bisbats catalans. Ter-
túlia amb els periodistes Laura Mor, Glòria 
Barrete, Roger Vilaclara i Jordi Llisterri.    

Jordi Soriano, nou president 
de l’Acció Catòlica Obrera

La 69a Jornada General d’Acció Catòlica Obrera 
(ACO) ha escollit el militant Jordi Soriano com 
a president del moviment, que pren el relleu 
de Santi Boza. El Consell Extraordinari s’ha 
celebrat aquest dimecres als Salesians d’Hor-
ta de Barcelona. La trobada, sota el lema ‘Un 
Consell que enamora. “Jo soc el camí, la veritat 
i la vida” (Jn 14,6)’, ha comptat amb una par-
ticipació de 300 militants i simpatitzants. El 
teòleg i consiliari, Jaume Fontbona, ha estat 
el ponent convidat.
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La Santa Seu ha fet públic aquest dilluns el 
nomenament del fins ara bisbe de Tortosa, 
Enrique Benavent, com a nou arquebisbe de 
València. Benavent substituirà el cardenal An-
tonio Cañizares, que ha estat arquebisbe de 
València en els últims vuit anys. 

Benavent, de 63 anys, és bisbe des de fa gaire-
bé vint anys. El 2004, el papa Joan Pau II el va 
nomenar bisbe auxiliar de València amb Agus-
tín García-Gasco com a arquebisbe. En aquell 
moment, va ser el bisbe més jove d’Espanya. 
El 17 de maig de 2013 va ser nomenat bisbe de 
Tortosa. Ara torna a la seva diòcesi.

A Tortosa queda la seu vacant. Fins la data de 
l’entrada de Benavent a València serà l’adminis-
trador apostòlic de la diòcesi. A partir d’aquell 
moment hi haurà un adminstrador diocesà, 
que escull el clergat del Col·legi de Consultors, 
a l’espera del nomenament de nou bisbe. Com 
en el cas de Girona, poden passar mesos fins el 
nomenament del nou bisbe. 

Amb aquest nomenament acaba l’etapa del car-
denal Cañizares a València i es va reduint el pes 
dels bisbes més conservadors a la Conferència 

El bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, 
nou arquebisbe de València

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/10/10/0754/01546.html
https://www.youtube.com/watch?v=eHl9z2_ZFi4
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Episcopal Espanyola. Fa pocs dies el Papa tam-
bé acceptava ràpidament la renúncia d’Anto-
nio Reig Pla, bisbe de Getafe, una de les veus 
més sorolloses dels perfils bel·ligerants de l’Es-
glésia espanyola. A diferència d’altres cardenals 
com Carlos Osoro o Ricardo Blázquez, que es 
va jubilar aquesta primavera amb 80 anys, en 
el cas de Cañizares només ha tingut una pròr-
roga de dos anys. 

VALÈNCIA TORNA A TENIR UN 
ARQUEBISBE QUE PARLA VALENCIÀ

Amb Benavent, València torna a tenir un ar-
quebisbe que parla valencià (Cañizares prove-
nia de la zona del País Valencià on no es parla 
valèncià) i d’un perfil més obert. A Benavent 
se li reconeix una gran preparació intel·lectual 
i ha sabut guanyar-se el clergat de la diòcesi de 
Tortosa, amb els difícils equilibris entre el País 
Valencià i Catalunya.

Cañizares també ha destacat pel seu hipernaci-
onalisme espanyol, que es contraposa al perfil 
moderat de Benavent. En la conversa amb Cata-

lunya Religió el febrer de 2021, assegurava que 
“No és missió de l’Església convertir en projecte 
propi un projecte polític. Les opcions polítiques 
són opcions personals que cada laic i cada cristià 
l’ha de prendre segons la seua consciència”.

A Tortosa els darrers anys Benavent ha promo-
gut la formació dels capellans. En la conversa 
amb Catalunya Religió Benavent assegurava 
que “els bisbes de Tortosa sempre hem intentat 
que el clergat no quedarà només en la formació 
bàsica del seminari”. Del clergat, Enrique Bena-
vent en destacava la seva serenitat. “No hi ha 
grans conflictes en el clergat de Tortosa”, deia.

El nou arquebisbe de València s’ha acomiadat 
agraïnt l’acollida a la diòcesi i amb una reflei-
xió sobre l’esperança: “Els temps no són fàcils, 
però aquí he vist molta vida cristiana, molt de 
compromís, moltes persones que estimen el 
Senyor i l’Església”. Segons Benavent, després 
de nou anys a Tortosa, creu que la diòcesi de 
Tortosa “malgrat ser petita quantitativament, 
és una gran diòcesi, perquè el que fa gran a l’Es-
glésia és el lliurament dels cristians a la nostra 
missió, i el que la fa créixer és que nosaltres ens 
creguem i visquem allò que anunciem. Si no 

perdeu la il·lusió i el goig de la fe, i la viviu amb 
humilitat i senzillesa, la vida cristiana no mori-
rà en aquestes terres que, en certa manera, són 
també meues, perquè formen part de la meua 
vida per sempre”.

De València a València  

Nascut a Quatretonda, una petita localitat entre 
Xàtiva i Gandia, Enrique Benavent és doctor en 
Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoria-
na de Roma i va ser ordenat sacerdot per Joan 
Pau II en el seu primer viatge a Espanya del 
1982. A més d’atendre diverses parròquies, va 
ser formador del Seminari de València, delegat 
diocesà de pastoral vocacional i director del col-
legi major de Burjassot.

A la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) 
Benavent és president de la Comissió Episco-
pal per a la Doctrina de la Fe des del març del 
2020. També és membre de la Comissió per-
manent de la CEE. A Catalunya era el respon-
sable de Missions de la Conferència Episcopal 
Tarraconense.
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Una radiografia crítica, però arrelada en allò 
que funciona i genera confiança. Així és l’anà-
lisi que Joan-Enric Vives fa del moment actual 
de l’Església a Catalunya. L’arquebisbe d’Urgell 
demana als catòlics “perseverar”, “resistir” i te-
nir iniciativa malgrat les dificultats, i fer “una 
Església servidora en què els pobres siguin la 
seva radical preferència”.

N’ha parlat aquesta setmana en el marc de les 
xerrades arxiprestals convocades a la parròquia 
de Sant Esteve de Granollers. Vives reconeix 
que “hi ha molts elements de crisi” a la institu-
ció.  Des del que considera “una legalitat occi-
dental molt contrària a l’evangeli i a la dignitat 
dels més pobres”, passant per “una presentació 
de l’Església molt esbiaixada”. També és cons-
cient de “la crisi en la transmissió de la fe” i la 
manca de vocacions: “Cada vegada som menys 
i ens envellim”. Té en compte l’afectació nega-
tiva de la Covid-19 en les comunitats, a qui “la 
pandèmia ha castigat molt”. I diu sense embuts 
que “a l’Església de Catalunya hi ha hagut algu-
na plegada que ens ha fet mal als bisbes”.

Però demana tenir “una mirada sàvia i equili-
brada de l’Església”, comunicar-se amb els jo-Vives contra els profetes de calamitats

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-09/Reptes%20-%20Programa.pdf
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ves i “explicar-los la pròpia experiència de fe”. 
Al costat de les febleses conegudes i visibles, 
recorda els encerts d’una institució que, per 
discrets i quotidians, no acostumen a tenir tan 
de relleu. Entre d’altres, la realitat dels cristians 
perseguits a l’Amèrica Llatina, les religioses 
combonianes de Jerusalem que cada dia acom-
panyen uns infants a creuar al cantó palestí, les 
germanes que tenen presència a Gaza, l’acció 
de Justícia i Pau, de Mans Unides o dels diver-
sos apostolats i dels programes dels missioners. 
“Hem de voler ser com ells”, demana Vives. I ho 
fa posant l’èmfasi en el sentit de “permanència” 
d’aquestes accions.

VIVES REBUTJA LA CRÍTICA 
AL CONCILI VATICÀ II I DEFENSA 
LES INTUÏCIONS I EL SENTIT 
D’AQUELL MOMENT ECLESIAL

L’Església minoritària i significativa 
de Ratzinger, també a Catalunya

L’arquebisbe ha parlat aquest dimarts davant 
d’un centenar de persones aplegades a la sala 
d’actes de la parròquia. Seguint l’encàrrec dels 

organitzadors, ha convidat l’audiència a “posar 
esperança”. I s’ha dedicat a desmuntar la crítica 
al Concili Vaticà II, i a defensar les intuïcions i el 
sentit d’aquell moment eclesial.

Vives considera “una delícia” l’aportació del 
teòleg Joseph Ratzinger, actual papa emèrit, i 
especialment en acabar el Concili. L’aleshores 
cardenal va anunciar que l’Església seria “mino-
ritària però significativa”, que perdria adeptes i 
privilegis, facilitaria l’adhesió lliure i voluntària 
dels seus membres i promouria formes minis-
terials noves.

Per a l’arquebisbe d’Urgell aquesta Església “sig-
nificativa” es veu avui  “a Catalunya, en aquest 
país secularitzat”, en un “devessall de fundaci-
ons” i iniciatives. Des de l’Escolania de Mont-
serrat, la mateixa construcció de la Sagrada 
Família, els esplais, l’escola d’iniciativa social, 

la Unió de Religiosos de Catalunya o, fins i tot, 
els 80 seminaristes que té l’Església en aquest 
moment: “És poc, però són 80 miracles amb la 
que està caient”, apunta.

Vives sap de “gent que creu que el Concili ha 
estat un error” i accepta que “totes les opinions 
són lliures”. Però no renuncia al camí que va 
engegar l’Església universal i que trobaria una 
continuïtat a casa nostra amb el Concili Provin-
cial Tarraconense fa més de 25 anys. Precisa-
ment ha reconegut que la “intuïció del sínode 
és fer camí junts”, encara que signifiqui “fer 
camí més lentament”. I ha fet notar la impor-
tància també d’aplicar-ne les resolucions.

“A CATALUNYA NO HEM ACONSEGUIT 
OBTENIR LA REGIÓ ECLESIÀSTICA 
QUE VOLÍEM, MALGRAT  QUE S’HAN 
FET MOLTS ESFORÇOS, LA SANTA SEU 
NO HO HA FET POSSIBLE, PERÒ CAL 
TIRAR ENDAVANT I FER INICIATIVES”

“A Catalunya no hem aconseguit obtenir la re-
gió eclesiàstica que volíem, malgrat  que s’han 
fet molts esforços, la Santa Seu no ho ha fet 

https://www.catalunyareligio.cat/es/etiqueta/concili-vatica-ii
https://www.catalunyareligio.cat/ca/manual-instruccions-concili-provincial
https://www.catalunyareligio.cat/ca/manual-instruccions-concili-provincial
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possible”. Davant de les dificultats, en comptes 
d’arreplegar-se, el bisbe Vives aposta per “tirar 
endavant i fer iniciatives”. La mateixa tarda de 
la seva intervenció, tots els bisbes de la Confe-

rència Episcopal Tarraconense celebraven els 
10 anys de Catalonia Sacra. Una iniciativa con-
junta que “divulga i fa catequesi amb un patri-
moni esplèndid de l’Església”.

En l’anàlisi de la situació eclesial, Vives ha re-
passat també els relleus que han d’arribar a 
l’episcopat. En poc temps, Girona, en seu va-
cant; però també per edat de jubilació, Sant 
Feliu, Lleida, Terrassa, Barcelona i Urgell. Ho ha 
fet amb el mateix to d’humor i ironia de la resta 
de la intervenció, parlant en primera persona: 
“En tinc 73, en dos anys faré més nosa que un 
gerro xino”.  

Una intervenció centrada en l’actitud, i en la 
“conversió pastoral” que demana el papa Fran-
cesc. I en què Vives ha donat algunes claus 
per fer aquest camí. “Hem de superar tres ten-
dències negatives: l’endogàmia, la repetició 
irreflexiva i el discurs de la derrota”. Contra la 
buidor que genera immobilisme, sembla que 
encara hi ha bisbes a l’Església a Catalunya 
amb capacitat per encomanar l’esperança. I 
això fa moure la gent.
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Als seus 88 anys, Regina Goberna ajuda al ta-
ller de ceràmica del monestir de Sant Benet de 
Montserrat. Juntament amb Montserrat Viñas, 
l’abadessa emèrita, lidera un taller que, amb 
quasi 60 anys d’història, ha escampat la seva 
ceràmica arreu del món. I ara, encara vol arribar 
més lluny. Per aconseguir-ho, les benedictines 
han elaborat aquest any un nou catàleg per 
mostrar una de les seves especialitats, la cerà-
mica mural de grans dimensions. El catàleg, 
que es pot trobar en format digital, és una mos-
tra de diversos conjunts de peces que decoren 
façanes d’edificis, recepcions o altars, tots pin-
tats a la gota i cuits a 960 graus.

Amb prop de seixanta planes i amb una versió 
en català i una altra en anglès, el catàleg inclou 
fotografies de diverses obres fetes al llarg dels 
anys amb breus descripcions de les mides, la 
seva localització i una breu explicació a tall 
descriptiu.

La publicació és fruit de la situació generada 
per la Covid-19. Les germanes expliquen que, 
al començament de la pandèmia, el tancament 
de les fronteres va coincidir amb un encàrrec 
que calia enviar a Suïssa. Així va sorgir la idea 

La ceràmica de Sant Benet, de Montserrat 
al món amb un nou catàleg

https://www.monestirsantbenetmontserrat.cat/ca/monestir-sant-benet
https://www.monestirsantbenetmontserrat.cat/ca/monestir-sant-benet
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-10/cataleg-montserrat-benetes.pdf
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d’elaborar un mostrari que detallés el que s’ha 
fet, es fa i es pot fer, des de Sant Benet, per de-
corar grans espais a partir de la ceràmica. De la 
necessitat, virtut.

EL NOU CATÀLEG DE CERÀMICA 
DE LES BENETES DE MONTSERRAT 
ÉS UNA MOSTRA DE DIVERSOS 
CONJUNTS DE GRANS MURALS

Amb l’elaboració del catàleg es pretén augmen-
tar els encàrrecs de grans obres murals, que 
actualment és d’una mitjana d’un parell a l’any. 
Amb el pas dels anys, peces com els jocs de ce-
ràmica o de cafè han anat caient del mostrari, i 
el taller s’ha anat centrant en ceràmiques més 
grans i de temàtica religiosa. No obstant això, 
no tot el que es fa al taller són feines de gran 
format. Aquest any han començat a treballar 
amb una tècnica nova que consisteix a tenyir 
les terres amb òxid a alta temperatura, i de cara 
a Nadal han tret un pessebre molt econòmic 
perquè pugui arribar a moltes llars. 

En l’actualitat, per a casa nostra, les benetes tre-
ballen en la realització d’un nou mural que ser-
virà per celebrar els 90 anys de la parròquia de 
Sant Josep Obrer de Terrassa. A més, ben aviat 
la seva ceràmica viatjarà fins a Xile per decorar 
uns nous tanatoris interconfessionals, repre-
sentant les quatre estacions de l’any. 

Com mostra el catàleg, la ceràmica de Sant 
Benet de Montserrat és una ambaixadora del 
monestir arreu on arriba, i permet a aquestes 
religioses ser “monges de debò” en poder viu-
re del treball de les seves mans, com diu Sant 
Benet a la seva regla.

Funció decorativa i evangelitzadora

“A les obres m’agrada posar petits detalls que 
expliquin coses, per això jo dic que a vegades 
fem ceràmica cultural”, ens explica Regina 
Goberna. I d’aquesta manera, moltes imatges 
i ceràmiques tenen petits elements, atributs o 
colors que ajuden a identificar el que represen-
ten i donen sentit al lloc on aniran col·locades, 
fent una funció explicativa i, per tant, també 

evangelitzadora, més enllà de la decorativa.
Sobre les peces que han fet les benetes, Gober-
na parla del gran plafó de 2,80 metres d’alçades 
que hi ha a l’Hospital de Sant Joan de Déu de 
Barcelona representant al fundador de l’orde. 
És una de les obres preferides de la germana 
Regina i també està inclosa al catàleg. “Algunes 
vegades hem decorat tot un edifici fent cerà-
miques per a totes les habitacions”, hi afegeix. 
Parla del cas de l’hostatgeria per a famílies de 
Silos o del centre de Pastoral de Zaratán, a Va-
lladolid. 

Una de les peces ben originals que també in-
corpora el catàleg és el mural que l’any 2021 es 
va instal·lar a Sant Joan de les Abadesses i que 
format per 207 peces, representa a les cinc aba-
desses més transcendentals d’aquest monestir 
extingit, que va ser el primer cenobi benedictí 
femení de Catalunya.

Un procés complex i a cegues

Regina Goberna explica el procés que se se-
gueix al taller per elaborar la ceràmica. “Primer 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mural-homenatja-primeres-monges-sant-joan
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mural-homenatja-primeres-monges-sant-joan
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cal fer el disseny sobre paper, per passar-lo 
després a les rajoles resseguint les figures i po-
sant-hi els colors amb la tècnica de la gota”. “Un 
cop s’han posat tots els colors a la peça, és el 
moment d’enfornar. I així, peça per peça”, resu-
meix Goberna. 

Les rajoles són pintades a la gota. Goberna de-
talla com van posant gotes de pintura sobre la 
ceràmica: “Una al costat de l’altra, fins a reom-
plir l’espai d’aquell color”. I és que el pintat és 

la part més complexa del procés d’elaboració 
de la ceràmica: “És una tècnica que gairebé no 
fa ningú perquè és molt entretinguda”. A més, 
es va a cegues quan es trien els colors, ja que 
“els esmalts, al forn, canvien de color”, exposa 
Goberna.

De les 30 germanes que conformen avui la co-
munitat, sigui a l’obrador o a la botiga, una de-
sena d’elles prenen part en aquesta tasca que 
ajuda a sostenir la comunitat. És el labora més 

artesà i artístic del monestir a través d’una tèc-
nica gairebé única i d’un estil inconfusible.

Especialitzar-se en ceràmica per buscar 
alternatives als ornaments litúrgics

Que a Sant Benet de Montserrat es faci cerà-
mica es pot dir que és fruit del post-concili, tal 
com ho explica Regina Goberna: “El concili sim-
plifica els ornaments litúrgics del clergat, com 
els brodats, que es feien en molts monestirs, i 
això fa que moltes comunitats busquin alter-
natives”. En aquest context, la mare abadessa 
de llavors va encomanar a un grup de germa-
nes d’estudiar a l’escola Massana de Barcelona i 
elles van optar per especialitzar-se en ceràmica, 
que com a matèria primera era econòmica. Des 
de llavors han passat ja quasi 60 anys i el taller 
és un referent que traspassa fronteres. Avui dia 
no és estrany trobar les seves obres en edificis 
tant religiosos com institucionals o públics així 
com en moltes llars del país. Les ceràmiques, 
de totes dimensions, però amb un únic estil, 
estan presents tant en l’àmbit públic com en el 
privat.
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‘La Missa’ celebra 40 anys d’eucaristies
en català per televisió

La primera missa en català a televisió es va 
emetre el 10 d’octubre del 1982, quan la seu 
de TVE a Catalunya encara era als estudis de 
Miramar. La difusió de la celebració dominical 
va ser fruit dels acords entre TVE i la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense, és a dir, els bisbes 
catalans. Ara, el programa compleix 40 anys i 
és el més antic de la cadena. Per això, aquest 
diumenge 9 d’octubre, ‘La Missa’ ha canviat 
d’emplaçament i s’ha emès des de l’Abadia de la 
Mare de Déu de Montserrat. El bisbe de Lleida, 
Salvador Giménez, ha presidit la celebració. 

rtve | llegir al web +

Sabadell celebra el Vot del Còlera, 
emoció i gratitud de generació en generació

El Vot del Còlera a la Mare de Déu de la Salut és 
una de les tradicions més antigues de Sabadell. 
Enguany, aquest romiatge que celebra la parrò-
quia de la Santíssima Trinitat de Sabadell arribarà 
a la seva 168a edició. La celebració tindrà lloc el 23 
d’octubre amb el tradicional pelegrinatge a peu al 
santuari de la Mare de Déu de la Salut. La tradició 
mantinguda des del 1854 vol renovar el sentit ori-
ginal del romiatge. Per aquest motiu, es faran dues 
aturades de pregària: una a l’església del Santíssim 
Salvador i l’altra al Monestir de les Missioneres de 
la Caritat de la Mare Teresa de Calcuta.  

parròquia de la santíssima trinitat de sabadell  
| llegir al web +

La Fundació Pere Tarrés organitza un congrés 
internacional sobre el lleure educatiu

Barcelona acollirà el 3 i 4 de novembre el ‘I 
Congrés Internacional de Lleure Educatiu i Ac-
ció Sociocultural’. La Fundació Pere Tarrés i la 
Càtedra de Lleure i Acció Sociocultural de la 
Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere 
Tarrés – Universitat Ramon Llull, organitzen 
aquestes jornades per tal de generar més conei-
xement sobre la importància del lleure educa-
tiu i l’acció sociocultural, compartir experiènci-
es, reflexions, debats i bones pràctiques.

 

fundació pere tarrés | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/missa-celebra-40-anys-eucaristies-en-catala
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https://www.catalunyareligio.cat/ca/neix-catedra-lleure-educatiu-accio-sociocultural
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Dv, 14/10/2022 | Catalunya Religió | núm. 18124 | ESPIRITUALITAT

L’etapa universitària s’entén sovint com una 
etapa de creixement. Creixement en coneixe-
ments, aptituds i actituds que configuraran en 
molts casos el futur de l’alumnat. Espiritual-
ment parlant, però, quin creixement s’ofereix 
a la universitat? Si fer Pastoral avui dia costa 
entre els joves, com es fa dins una universitat? 
Ens fixem avui en la Pastoral universitària a 
Blanquerna-URL que, a banda de tenir un ven-
tall ampli d’activitats, viu la Pastoral com a part 
de l’estructura, dins algunes assignatures i, so-
bretot, com a part intrínseca del seu ADN.

A Blanquerna entenen que la persona comp-
ta amb moltes dimensions, una d’elles i molt 
important és la dimensió espiritual i religiosa. 
És des d’aquest punt de partida des d’on s’em-
marquen totes les activitats etiquetades com 
a Pastoral. Eucaristies setmanals, grups de di-
àleg i reflexió, activitats de voluntariat, o pele-
grinatges nocturns són algunes de les ofertes, 
però no només. El que fa que la seva Pastoral 
impregni tot és també que en algunes assig-
natures presents en tots els Graus s’obri la pre-
gunta al transcendent i es convidi a explorar el 
terreny de l’espiritualitat. I com ho fan? Parlem 
amb Jordi Sánchez, un dels coordinadors de 

Jordi Sánchez: “A Blanquerna la Pastoral 
es troba en la mateixa estructura”

https://www.blanquerna.edu/ca
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-10/Activitats%20Pastoral%20Blanquerna%20Publicitat%202022-23%20%28ultima%20versi%C3%B3%29.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-10/Activitats%20Pastoral%20Blanquerna%20Publicitat%202022-23%20%28ultima%20versi%C3%B3%29.pdf
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Pastoral a Blanquerna, que explica com en una 
de les seves assignatures presenta la persona i 
l’humanisme cristià. “Els hi parlo de Mounier, 
de Ricoeur, de Lévinas; dono un fonament 
profund del tema”, afirma, amb l’objectiu final 
que tot el que es faci “pugui despertar la pre-
gunta de sentit”. 

A Blanquerna entenen la Pastoral “no com un 
SAFOR, per exemple”, sinó com un element 
transversal, intrínsec dins la universitat, perquè 
“a Blanquerna la Pastoral es troba en la mateixa 
estructura”. Començant, també, pel públic al 
qual es dirigeixen les activitats. “Inclús les acti-
vitats del catàleg van dirigides a l’alumnat, però 
també al PAS i al professorat”. Es tracta, detalla, 
de “generar espais per poder-se fer preguntes”, 
fent una Pastoral “en sortida, de frontera en 
molts casos”.

Per fer-ho compten amb activitats explícites 
de l’àmbit cristià com són l’Eucaristia setmanal 
o taller de lectura de l’Evangeli, i d’altres acti-
vitats més obertes com serien el grup del Ser i 
Saber o activitats de voluntariat i d’acció social. 
El grup del Ser i Saber, per exemple, compta 
actualment amb una participació de seixanta 
alumnes, que es reuneixen després de les clas-

ses per fer unes tapes i parlar de temes de pro-
funditat humana que tenen resposta en l’opció 
cristiana, “però no només”.

En aquests grups, per exemple, afirma Sánc-
hez, “són els joves mateixos qui provoquen el 
diàleg”. La veu del cristià, afirma, “no està en 
el professor o animador sinó que allà hi ha una 
persona atea, una altra musulmana, una altra 
cristiana, i es fa un diàleg que sorgeix espon-
tàniament”. Una altra activitat que es proposa 
enguany és el del pelegrinatge a la nit, capita-
nejat per l’Andreu Ibarz, “amb una càrrega d’in-
terioritat explícita i que demana tenir ja un cert 
bagatge”. Aquestes són activitats explícites que 
s’ofereixen des de Pastoral, però la Pastoral a 
Blanquerna, recalca Sánchez, “està a l’ADN, és 
una actitud. Tota la universitat fa olor d’huma-
nisme cristià”.

Sánchez, que fa anys que coordina i promou la 
Pastoral universitària, és un ferm defensor que 
la transcendència, l’espiritualitat, és positiva. Es 
tracta, remarca, “d’apropar això als alumnes, com 
un enriquiment personal” perquè considera que 
una persona espiritual “té un valor afegit, és un 
atribut positiu”. A l’ideari de Blanquerna apareix 
que l’ésser humà té una dimensió transcendent 

i espiritual, i és per això que es té en compte. Al-
tres facultats o universitats entenen la persona 
només com cos i ment, “que està bé”, matisa 
Sánchez, però a Blanquerna es pensa l’alumne 
des d’una perspectiva humanista i cristiana. “La 
universitat en el seu rerefons el que persegueix 
és fer també un món millor”, reconeix. L’aspecte 
transcendent ell l’entén com un aspecte de mi-
llora, “i com més profund, espiritualment par-
lant, ets, també millor persona”.

I on es fa créixer això avui dia? Sánchez critica 
que el sistema universitari actual està arraco-
nant totes les assignatures humanistes. “Sem-
bla que tot s’enfoqui a la ciència i la tècnica, i 
calen espais per buscar el sentit de la vida, 
també a la universitat”. Aquesta és la idea de 
la Pastoral universitària a Blanquerna, “oferir 
activitats que poden triomfar o no, però que 
són espais per oferir respostes als joves que 
cerquen”. En el món de la Pastoral, afirma, “es 
tracta de sembrar i potser no recollir”, però té 
clar que “el discurs cristià és potent i fort com 
per poder donar respostes”. Sense oblidar, de-
mana, que també “cal escoltar què necessiten 
els joves d’avui”.

glòria barrete –cr | llegir al web +
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Monsenyor Justí, el nou bisbe 
per Europa Occidental, Patriarcat de Sèrbia

MARIA ROSA OCAÑA
A NADIEZHDA

Quan arribàrem a la Catedral de Sant Sava de 
París, tot un grup de persones estaven arreglant 
i preparant el Temple. Eren moments de gran 
expectació, ja que l’endemà, 8 d’octubre, s’espe-
rava la vinguda del patriarca de l’Església Orto-
doxa de Sèrbia, Porfiri, per celebrar l’entronitza-
ció del bisbe per l’Europa Occidental, Justí.

El diumenge 9 d’octubre, repicaren les campa-
nes amb l’arribada de tots els oficiants i repre-
sentants de les diverses esglésies de l’eparquia: 
arquebisbes de Macedònia, d’Ohrid, Gran Bre-
tanya i Escandinàvia, Düsseldorf, Sèrbia, Cana-
dà; arximandrites dels diversos monestirs, hi-

gumenes (abadesses) i higumens; arxiprestes; 
vicaris generals, de París el pare Nicolau i d’Es-
panya i Portugal el pare Joan; representants del 
Patriarcat Ecumènic de Constantinoble, Roma-
nia, Rússia i nombrosos fidels i autoritats ci-
vils... tots ells precedits pel patriarca i de Bisbe 
Justí. Començava la divina litúrgia.

El patriarca proclamà l’entronització del bisbe 
Justí, per Europa Occidental i concretament de 
França, Espanya, Portugal, Països Baixos, Bèlgi-
ca, i Luxemburg. En el seu discurs assenyalà la 
importància de la humilitat que és sinònim de 
fe en Crist. Això vol dir la confiança absoluta i 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/276209
https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/254067
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plena en Déu i en la seva providència. S’adre-
çà també al poble present, recordant que com 
cristians estem cridats a predicar la paraula de 
Crist, independentment del gènere, posició o 
edat. La paraula de Crist és el principi i la fi, i 
s’ha de trobar la manera i la forma per arribar 
a la gent d’avui en dia, en els temps moderns.

En l’homilia, el bisbe Justí va parlar extensa-
ment i cap al final del seu discurs digué: “Sé que 
les meves forces són dèbils i les meves espat-
lles febles per portar el pes de la responsabilitat 
i gràcia rebudes; sé també que la gràcia divina 
guareix les malalties i supleix les carències, així 
com la pregària de tots vosaltres m’ajudaran i 
enfortiran durant el camí del meu servei epis-
copal i m’esforçaré a servir-vos.”

També tingué unes paraules adreçades als re-
presentants de les altres esglésies cristianes 

comprometent-se a mantenir contactes amb 
elles i tenir les millors relacions possibles, tot 
agraint la seva presència, en aquest dia.

Durant la divina litúrgia, els cants dels monjos de 
diversos monestirs, i la coral de la Catedral, diri-
gida per Nana Peradze, ompliren el recinte. Com 
veus santes, transmeteren tota la bellesa i sentit 
profund de la pregària que arribava fins al cor 
dels creients, amb una lloança perpetua al crea-
dor.  El poble ho acompanyava amb la seva pre-
sència que arribava fins al carrer, més enllà del 
temple físic i amb el seu Axios participava interi-
orment donant cabuda al nou bisbe entronitzat.

Acabada la cerimònia, quan el Temple es que-
dà buit, alguns restaren contemplant la bellesa 
iconogràfica dels murs, i en el silenci, es deixa-
ren sentir les veus dels sants profetes i apòstols, 
testimonis silenciosos del moment.

Els arxiprestes vinguts de Barcelona, el pare 
Joan, vicari general i el pare Martí, rector de 
la parròquia de Barcelona, juntament amb la 
popadia Maria Rosa i l’hieromonjo Miquel, 
rector de la parròquia de Mallorca; tornaven a 
casa portant en el seu cor l’experiència viscuda. 
El testimoni d’una continuïtat ininterrompuda 
en els segles que segueix subsistint, donant fe 
de la mort i la resurrecció de Crist, a través del 
kerigma dels apòstols.

maria rosa ocaña –cr | llegir al web +
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La reforma del papa Francesc topa 
amb un mur: l’Església espanyola
DJ, 13/10/2022 | EL PAÍS

El Papa: “El Concili ens convida a allò 
essencial, a una Església que sigui 
lliure i alliberadora”
DC, 12/10/2022 | VATICAN NEWS

La justícia europea dona llum verda 
a les empreses per prohibir portar 
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DV, 14/10/2022 | EL NACIONAL

Un cisma intern deixa sense el Palau 
de Vidre la principal comunitat 
musulmana de Lleida
DV, 14/10/2022 | DIARI SEGRE

Catorze mares que van perdre 
els seus fills de càncer fan el Camí 
de Sant Jaume per visibilitzar 
la malaltia
DL, 10/10/2022 | EL PAÍS

Celebració emotiva de la Festa de la 
Verge del Pilar a Lleida
DJ, 13/10/2022 | LA MANYANA

Càritas Lleida i altres entitats 
demanen ajuts per als temporers 
que venen a Ponent
DL, 10/10/2022 | LA MAÑANA

El Dalai Lama és obsequiat 
amb una imatge de la Mare de Déu 
de Montserrat
DC, 12/10/2022 | REGIÓ 7
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