Cristians units per la justícia
21/01/2019 - Arquebisbat de Barcelona

Aquest divendres 18 de gener passat, va tenir lloc a la Catedral de Barcelona la Celebració Ecumènica. Es tracta de la cita que
tenen cada any les diferents confessions cristianes per reforçar la unitat. Una trobada, que marca l’inici de la Setmana de
Pregària per a la unitat dels Cristians. Entre el 18 i 25 de gener, hi ha diferents actes programats amb motiu de la convocatòria.

El degà del Capítol de la catedral va presidir la celebració al temple, on van assistir els fidels de les diverses confessions
presents a la diòcesi. Entre aquests, destacava el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Marcel·lí
Joan, així com, la directora del Secretariat d’Ecumenisme a Barcelona, Montserrat Puigdellívol. Nomenada fa pocs mesos, la
directora va pronunciar per primera vegada el discurs de benvinguda, destacant el lema d’enguany: ‘Cerca la justícia i només la
justícia’.

Treballar per la justícia
“Se’ns proposa el lema Cerca la justícia i només la justícia, del text del llibre del Deuteronomi, en un context bíblic, que promou
la concòrdia i la reconciliació” – destacava Puigdellivol en les seves paraules.
“La nostra pregària és de comunió, d’aquí la seva força”. Amb aquestes paraules la directora d’ecumenisme destacava el sentit
de la trobada. Una celebració entre “diferents” que dóna exemple i contrasta enmig d’un món pres per “la corrupció, la cobdícia
i la injustícia imposen la desigualtat i la divisió”. “Els cristians, amb les comunitats que individualment representem, sovint som
còmplices de la injustícia”, denunciava Puigdellívol. Tanmateix, va destacar com els cristians han de ser “testimonis de la
justícia”. Tal com va dir, “instruments de la gràcia salvífica de Crist per aquest pobre món esqueixat“.
Va animar a continuar incentivant les relacions interconfessionals. Uns lligams que, al llarg dels anys, han passat “de la
ignorància a establir relacions de diàleg i fraternitat”. Així, va recalcar el repte de “treballar per la justícia en el món”, “un
compromís” de les diferents confessions.

Testimonis
Després de la celebració de la Paraula, tot seguit, es van intervenir dos testimonis. El primer va ser l’Arximandrita Hristodoulos,
Rector de la Parròquia Ortodoxa Grega a Barcelona i Vicari Episcopal per Espanya Oriental i Andorra del Patriarcat Ecumènic
de Constantinoble. Aquest va exposar el sentit de la justícia en la Bíblia, i com Déu és just, estima la justícia i demana a l’home
que sigui just amb Déu i amb els seus germans. També va parlar de Crist com a expressió suprema de la “justícia de Déu” i del
que això demana als cristians. “L’home està encaminat a buscar la justícia de Déu” – exposava l’Arximandrita- no ens hem de
referir només a justícia en el sentit jurídic sinó, també, en el sentit humà, social i econòmic”.
El segon testimoniatge sobre el lema d’aquest any el va presentar S.E.R. Felicísimo Cordero, Bisbe de l’Església Carismàtica
Episcopal, que es va centrar especialment en les tres lectures de la celebració. Així, va citar en diversos moments
pensaments del papa Francesc sobre el deure dels cristians envers la justícia. En aquesta línia, va centrar les seves reflexions
en aquestes tres actituds: la mansuetud, la humilitat i el perdó.

Homilia
En el moment de l’homilia, el degà de la catedral va subratllar l’ideal d’unitat: “que tots siguem un”. En aquest sentit, va recalcar
la “cerca de la justícia i només la justícia – fent referència al lema – de manera que la “justícia ragi com l’aigua”. Va animar els
cristians presents a “demanar perdó”, ja que, “estem cridats a donar un testimoni comú a favor de la justícia i ser testimonis de
l’amor de Crist”.
“Sou convocats aquesta setmana a examinar-vos”, va exortar-los. “Tots tenim un motiu de penitència i una ocasió de situar-nos
davant de Déu”. El pare José Ramon Pérez va esperonar que, tot i les temptacions, la força de Déu pot guarir. En aquesta línia,
el degà va assegurar que estem “cridats a viure en l’esperança”. “La nostra esperança és el Senyor i confiem en la seva
paraula”. “Ens cal tenir fe en la presència de l’Esperit Sant perquè ens ajudi a caminar cap a la voluntat del Déu. Siguem
honestos en Déu”, va afegir.

Per la pau de tothom
Després de l’homilia, va pronunciar-se el cant de meditació “Misericordias Domini in aeternum cantabo”, de Henry Jan Boton.
Seguidament, es va fer la pregària lletànica. Tal com estipula, es una oració pels cristians de totes les confessions: les
Esglésies Ortodoxes, per la Comunió Anglicana, per les Comunitats de la Reforma, per l’Església Catòlica Romana.
A més a més de la pregària per la unitat de les diferents confessions es va fer una interreligiosa. Per això, es va pregar pels
jueus, pels musulmans i per tots els altres creients, que el Totpoderós els condueix al coneixement de Jesucrist, plenitud de la
veritat revelada”.Un moment destacat, com a signe de la pau, va ser l’Oració del Senyor, resada per tots els presents. Així, tots
van entonar el cant “Un sol Senyor, sola una fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare”, la benedicció i la cloenda amb música
d’orgue.
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