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Bisbe Taltavull: “Hem de treballar pel barri, estudiar i difondre
l'esperit mercedari”

Durant la Homilia, el bisbe Sebastià va remarcar el que els estatuts de l’Orde de la Mercè
demanen difondre l’esperit mercedari. L’auxiliar de Barcelona va demanar implicació i
transmetre el missatge pels carrers, pel barri de la basílica. “S’han d’impulsar activitats
d’atenció social a Barcelona, i en particular en el barri del Santuari de la Mercè. He estat una
estona voltant per aquests carrers, veient a la seva gent…i tal com diuen els estatuts, hem
de treballar pel barri, estudiar i difondre aquest esperit mercedari”.
A més, l’auxiliar de Barcelona va remarcar que per a poder aconseguir-ho és necessari “fer
atenció als signes dels temps, ja que la Paraula de Déu els il·lumina a tots i en ells hi hem de
descobrir la veu de qui ens invita a ser evangelitzadors en els nostres ambients d’avui”.
Seguint la línia del Papa Francesc, el bisbe Sebastià va fer referència a l’esclavitud i va posar
com a solució el vincle que existeix en les germandats. “L’arrel de l’esclavitud es troba una
concepció de la persona humana aque admet que aquesta pugui ser tractada com un
objecte”. Per això, la solució “és la germanor i la fraternitat. I aquí, a la Mercè, estem davant
d’una Germandat. En comunió i en diferents, expressem la variada bellesa de l’Església i la
nostra unitat amb Crist i entre nosaltres. Per això el Papa Francesc, en la Jornada Mundial de
la Pau del passat 1 de gener, llençava aquest eslògan: la fraternitat crea xarxa de relacions
fonamentals per a la construcció de la família humana creada per Déu.
Entrega de medalles
Un altre dels moments destacats de l’eucaristia es va produir durant l’ingrés de nous
germans en l’Orde, amb l’habitual entrega de medalles. En aquest cas, els que van rebre
l’honor van ser el rector de la basílica, Joan Martínez Porcell, l’Inspector General de l’exèrcit,
Ricardo Álvarez-Espejo, i l’escultor de la Sagrada família Etsuro Soto.
Aproﬁtant l’emotivitat de la celebració, el president de la Germandat de la Mercè va voler
llançar un missatge per tots els devots de la mare de Déu que encara no formen part de
l’Orde. “Que estimin a la patrona de Barcelona, estimin a la Mercè, que vulguin transmetre
l’esperit mercedari i que es faci campanya perquè tal com sempre vaticinava el cardenal
Ricard Maria Carles; es faci de la Mercè el que és la Verge del Pilar per Saragossa”, va
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recordar el president, Sr. Ignasi Riera.
Amb els millors desitjos, la Germandat de la Mercè, seguint les paraules del bisbe Taltavull,
vetllarà per donar a conèixer l’espiritualitat i la història de la seva devoció, per impulsar que
la basílica sigui el Santuari Marià per excel·lència de Barcelona, i sobretot, per tenir un
compromís per erradicar les marginacions de cada moment històric.
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