Santa Bernadette s’acomiada de Barcelona
07/11/2019 - Arquebisbat de Barcelona

Santa Bernadette s’acomiada de Barcelona a la catedral en una missa presidida pel cardenal Omella. L’Eucaristia, celebrada
aquest dimecres 6 de novembre, ha reunit a mossens, voluntaris de l’Hospitalitat, malalts i fins i tot personalitats civils. Un
esdeveniment únic que ha deixat constància gràcies a una placa de marbre que es conservarà a la capella de la Mare de Déu
de Lourdes del claustre.

“Avui la Mare de Déu i Bernadette ens acompanyen. És meravellós tenir les relíquies de la noia que va veure a la Mare de Déu”
ha assegurat l’arquebisbe de Barcelona. “Avui la Mare de Déu ens mira a cadascú de nosaltres. Aquesta Mare de Déu de
Lourdes que ens ha unit per mitjà de les relíquies de Bernadette”.

La senzillesa i humilitat de Santa Bernadette
El cardenal Omella ha comentat la història de santa Bernadette, una noia senzilla i humil. Així, ha demanat a tots els fidels
presents que trobin “aquesta senzillesa i humilitat” en cadascun d’ells. “Com més pobres i senzills, més meravelles fa Déu en
nosaltres i a través de nosaltres. No és la riquesa i el poder el que sobresurt als ulls de Déu, és la senzillesa i la humilitat”.
L’arquebisbe ha destacat l’oració com a eina per arribar a Déu. “La litúrgia ens ensenya a créixer en la saviesa de Déu
–indicava – La gràcia de Déu que quan ens posem en les seves mans ens dóna la força per vèncer el pecat”. Omella relatava
com l’Església no existeix més que per “evangelitzar i per ser missionera” i concloïa que només “servint als altres trobem la
vida”.

Placa de marbre per Santa Bernadette
Al final de l’Eucaristia, la presidenta de l’Hospitalitat de Lourdes de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, Marta
Ventura, ha entregat al cardenal Omella una placa de marbre. En aquesta placa hi resten les paraules: «Les relíquies de santa
Bernadette van honorar aquest temple amb la seva presència el 6 de novembre de 2019». Un recordatori que romandrà entre
les parets de la catedral per recordar uns dies històrics per la província eclesiàstica de Barcelona.

FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.
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