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Feliç Sant Lluís Gonzaga
El Cardenal Lluís Martínez Sistach celebra el seu sant amb tots els membres de la
cúria un any més i esmenta nous reptes del pla pastoral
18 Juny, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Uns dies abans del dia de Sant Lluis Gonzaga el Cardenal Sistach ha celebrat la seva festa
onomàstica. Com marca la tradició d’any rere any, tots els membres de la cúria i els
treballadors de la diòcesi, s’han reunit al Palau Episcopal per celebrar aquest dia amb el
Cardenal.

Felicitació del Bisbe Auxiliar
La festivitat ha començat amb la pregària de l’Hora Tèrcia que tots junts han resat a la
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Capella del Palau. Tot seguit, s’han dirigit plegats al Saló del Tro, on el Bisbe Auxiliar Sebastià
Taltavull ha dedicat unes paraules al Cardenal. El bisbe l’ha felicitat en nom de tots els
presents i ha expressat el seu desig d’ajudar a tirar endavant el pla pastoral, tenint en
compte el diàleg entre cultures i el que predica el Papa Francesc. “Li reiterem una vegada
més la nostra col·laboració i ajuda al servei d’aquesta Església en el camí que estem fent,
tenint com a referència els plans pastorals i el seu magisteri episcopal, per tal que el Senyor
sempre ens acompanyi i el seu Esperit, que ha vessat en els nostres cors, sempre ens inspiri
per a ser-hi cada dia més ﬁdels”.
Agraïment Cardenal
Per últim, ha estat el torn de l’arquebisbe de Barcelona que ha mostrat el seu agraïment a
tots els assistents per celebrar la festivitat amb ell i ha esmentat diversos moments que ha
viscut l’església i la diòcesi de Barcelona aquests darrers mesos. Concretament ha destacat
el pla pastoral, el qual acabarà el setembre d’aquest 2015, i per al qual s’ha de continuar
treballant. Ha esmentat tres objectius que cal afegir, amb motiu de la butlla sobre
Misericòrdia Divina del Papa Francesc.
En primer lloc, l’acolliment amarat de misericòrdia, ja esmentat per al congrés de les grans
ciutats. “Què pot fer l’església catòlica a les grans ciutats? Acollir, un acolliment emanat per
la misericòrdia on totes les parròquies hi han de participar”. D’altra banda, participar en la
dinàmica misericordiosa del bon pastor, i en tercer lloc dedicar l’atenció als pobres tant
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