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Una celebració d’honor amb l’orde mercedària al complet
27 Setembre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

800 anys són els que celebra l’orde de la Mercè. Un motiu molt important per donar les
gràcies. Per això, els integrants de l’obra mercedària han celebrat una Eucaristia d’acció de
gràcies amb uns convidats de luxe.

Convidats d’honor
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La Catedral de

Barcelona es va omplir per rebre al cardenal Joan Josep Omella, que presidia la missa; van
concelebrar els canonges de la catedral, P. Màxim Muñoz, president de la Unió de Religiosos
de Catalunya, sis superiors provincials de Catalunya, i sacerdots diocesans i religiosos.
També comptava amb la presència de l’arquebisbe emèrit Cardenal Martínez Sistach, dels
arquebisbes Mons. Vicente Jiménez de Saragossa, i Mons. Joan Enric Vives d’Urgell i Mons.
Ulisses Gutiérrez, mercedari de Ciutat Bolívar (Veneçuela). Van assistir, també, els bisbes
Mons. Josep Ángel Saiz de Terrassa , Mons. Agustí Corts de Sant Feliu, Mons. Xavier Novell
de Solsona, Mons. Salvador Jiménez de Lleida, Mons. Antonio Gómez de Terol,
Mons. Alberto Vera, mercedari, bisbe de Nacala (Moçambic) i els auxiliars Mons. Antoni
Vadell de Barcelona, i Mons. Salvador Cristau de Terrassa. També va ser-hi el P. Octavi Vila,
abat de Poblet. En total van ser uns 80 concelebrants i tres diaques de diòcesis de Barcelona.

Orde mercedari, un orde mundial
Un aniversari tan important com el d’enguany ha estat el detonant per fer venir a tots els
pares mercedaris d’arreu del món, començant pels d’Espanya. Va ser-hi present el Mestre
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General, Fr Juan Carlos Saavedra; també van assistir-hi els dos Provincials de l’orde a
Espanya: el Provincial d’Aragó, Fr. Jose Juan Galve, i el de Castella, Fr. Justo Linaje. Pel que fa
als pares d’altres països, van assistir; el Fr. Yvan Gálvez del Perú, el Fr. Eduardo Navas de
Quito-Equador, també Fr. Stefano Difraia de la Romana, el Fr. Adrián Ochoa de Mèxic, el Fr.
Ricardo Guzzo d’Argentina, el Fr. Jhon Londerry de Brasil i delegat de Xile, Fr. Carlos Ortega;
tot comptant amb 27 mercedaris més.

Les dones de la Mercè

Una reunió exemplar de la família

mercedària on tampoc van faltar les dones més inﬂuents de l’orde; amb la superiora general
de les Mercedàries Missioneres de Barcelona, M. Carlina Zambrano i el seu consell; i la
superiora general de les Religioses de l’Ordre i diverses mercedàries missioneres de
Barcelona, M.oDorita López.

Les tres icones dels mercedaris
Amb els sentiments a ﬂor de pell, l’arquebisbe de Barcelona va parlar sobre les tres icones
centrals de l’espiritualitat mercedària: Sant Pere Nolasc, la Mare de la Mercè i Crist
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L’escut i el proemi
Les ofrenes també van ser especials per la família mercedària. Juntament amb el pa i el vi es
va oferir a la catedral de Barcelona, l’escut i el proemi de les Constitucions Americanes de
1272. El cant dels gojos a la Mercè van posar el punt ﬁnal a una celebració molt sentida que
va acabar amb tots els presents encensant l’altar i resant una oració a la Mare de Déu de la
Mercè.
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