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perseguides a Orient i que avui estan en perill de desaparèixer, especialment a
Síria, Iraq i el sud de Turquia. A més del drama humà, la desaparició també representa
perdre un patrimoni espiritual i cultural d’un valor que no es pot quantiﬁcar. Per això, Janeras
ha recordat amb emoció com va conèixer una família que havia hagut d’emigrar
forçosament, però que conservava com un tresor “un llibre de pregàries en siríac, que havien
pogut salvar, mig cremat, amb el qual ells resaven i en el qual trobaven la seva identitat
ètnica i cristiana”.
Antoni Matabosch ha fet la presentació dels continguts del llibre on es pot veure que entre el
cristianisme romà i l’ortodox “hi ha poca controvèrsia dogmàtica però som molt lluny
culturalment” i com “sota diverses formulacions hi ha la mateixa fe”.
Matabosch ha explicat que són “dues tradicions que han crescut en paral·lel i mentre es
perdia el coneixement entre uns i altres s’han anat allunyant”. Ara, la presència de
comunitats ortodoxes a Catalunya també ha afavorit el coneixement mutu. En vint anys s’ha
passat d’una comunitat ortodoxa a Catalunya a 52 centres i, per exemple, “s’han cedit
temple catòlics a comunitats ortodoxes perquè poguessin celebrar la seva litúrgia”.
En la presentació Màxim Muñoz ha remarcat la importància de “persones com Sebastià
Janeras que fan de pont entre el món catòlic i ortodox”. Alhora, la presentació del llibre
signada per Bartomeu I, arquebisbe de Constantinoble i Patriarca Ecumènic, és una mostra
del reconeixement internacional de Sebastià Janeras. En el pròleg, Bartomeu I li reconeix “la
vostra saviesa” i “totes les coses bones que heu fet per la consolidació i la difusió de
l’autèntic ensenyament dels Pares, de l’espiritualitat ortodoxa, i del valuós tresor espiritual
de l’Església de Constantinoble a l’afectuós i estimat poble català, però també a la resta del
món cristià d’Occident”.

|3

