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125 anys de “dient sí”
L'obra social del Nen Déu celebra l'aniversari amb una càlida celebració a la
Catedral de Barcelona amb tots aquells que ho han fet possible
27 Març, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El dissabte 25 de març, solemnitat de l’Anunciació del Senyor, la catedral de Barcelona va
acollir la celebració del 125è aniversari de l’Obra Beneﬁco Social Nen Déu, molt vinculada a
la diòcesi de Barcelona. Els educadors, pares, ﬁlls, voluntaris i les religioses Franciscanes dels
Sagrats Cors van omplir la catedral. Aquesta obra va ser fundada per la mare Carmen García
Ramos, que fa deu anys que fou beatiﬁcada a Antequera.

“Dir sí a Déu”
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125 anys de “dient sí”

El bisbe Mons. Sebastià Taltavull, que va presidir la celebració, a l’homilia va recalcar el
sentit cristià d’aquestes persones que, com Maria, “han dit sí a Déu i han col·laborat durant
125 anys al costat de persones tan necessitades; jo diria que han estat com cirineus per
tantes persones que porten la creu de Jesús”. Mons. Taltavull va recordar que el papa Benet
XVI va visitar l’obra del Nen Déu durant la seva estada a Barcelona l’any 2010. També va
citar aquestes paraules que Benet XVI pronuncià aquell dia: “Els deixebles de Crist hem de
multiplicar els gestos de solidaritat afectiva i constant, manifestant així que la caritat és el
distintiu de la nostra condició humana”.
Ofrena i agraïments

Els infants acollits a aquesta obra també van participar en la celebració, especialment en el
moment de les ofrenes, aportant uns murals fets per ells que van posar ens mans del bisbe
auxiliar, com mostra la fotograﬁa. La directora del Nen Déu, Maria Immaculada Campo, va
agrair la col·laboració del gran nombre de persones que fan la seva aportació a aquesta obra
diocesana al servei de les persones discapacitades.

|2

