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El cardenal Omella insisteix en el record dels difunts com a signe d'humanitat que
cal potenciar en la societat
25 Febrer, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Com cada any, en arribar aquestes dates, els advocats de Barcelona han celebrat la seva
festa, concretament, aquest 23 de febrer ha tingut lloc una de les celebracions més íntimes i
personals del gremi: el record dels advocats difunts. L’acte ha tingut lloc a l’església
parroquial de Sant Raimon de Penyafort, que porta el nom del gran jurista català i patró del
Col·legi d’Advocats, on s’han trobat per celebrar l’Eucaristia en memòria dels advocats
traspassats durant el darrer any 2017.
Homilia
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L’Eucaristia ha estat presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella,
acompanyat del vicari judicial i altres preveres, també advocats. En l’homi†㕩a ha destacat la
importànc㕩a del record als difunts, “ells continuen vius en la fe i són intercessors dels seus
fami†㕩ars i amics”, ha dit.
El cardenal ha recalcat com “aquest gest de recordar els difunts demostra una gran
humanitat que cal potenc㕩ar entre la societat”. Per això, ha felicitat els advocats en la seva
festa i ha agraït la feina que fan en defensa dels drets de les persones, especialment, dels
més vulnerables, tot destacant que “no hi ha justíc㕩a sense caritat”. També ha recalcat que
“el més important no és la memòria, sinó la pregàr㕩a i pregar pels difunts”. “Nosaltres els
ajudem i ells ens ajuden, és la comunió entre uns i altres, la pregàr㕩a fa el nexe entre el
regne del cel i nosaltres”, ha dit Omella.
En acabar, ha manifestat el seu condol a les famílies dels difunts, oferint la seva pregàr㕩a per
ells.

Tr㕯bada entre companys
“És una tr㕯bada senzi†㕬a i solemne alhora, emotiva i gratiﬁcant”, ha explicat el president de
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l’associació Amics i Devots de Sant Raimon de Penyafort, Xavier Puigdollers, ex-director
d’Afers Religiosos de la Generalitat. A l’inici de la cerimònia, com marca el protocol, s’han
anomenat els difunts: un per un. “A la sortida, els companys de professió, es miren els uns
als altres amb afecte i complicitat, comentant avui he vingut, un dia direu el meu nom“, ha
explicat. “És un dia de somriures i abraçades, perquè som companys en la defensa dels drets
dels altres. Companys en la lluita per la defensa de la dignitat de les persones. Companys
que estimen la seva professió i que desitgen que el dret serveixi per construir una societat
més justa, igualitària i en pau”, ha afegit Puigdollers.
Festivitat que continua
A la tarda la festa ha continuat a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i a la nit
tots s’hi trobarien per sopar plegats. “Un any més. Una festa més. I de nou la manifestació
dels advocats del seu ferm compromís en la defensa dels drets de les persones”, afegeix
Puigdollers.
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