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Homenatge a Mn. Raventós
La parròquia de Sant Vicenç de Sarrià convoca una acció de gràcies pel postulador
de la causa del Beat Pere Tarrès
24 Octubre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La parròquia de Sant Vicenç de Sarrià va convocar un acte d’acció de gràcies pel mossèn
sarrianenc Francesc Raventós Pujol. Va morir el passat mes d’agost, i en record seu, es va
aplegar la comunitat parroquial per agrair el seu paper i la seva dedicació. Una tasca que va
exercir sempre amb molta empenta, sobretot, amb el seu paper com a vicepostulador de la
Causa de Canonització del Dr. Pere Tarrés.

Un tast audiovisual del beat Tarrés
Al principi de l’acte es va reproduir un vídeo centrat en la ﬁgura del beat. Un resum de la
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seva vida. En conjunt, es va visualitzar part de la seva joventut, el seu pas per la universitat
de medicina, on es va graduar amb un gran expedient, ﬁns a la seva trobada amb Déu, quan
va ingressar al Seminari Conciliar de Barcelona. A través dels testimonis que intervenien,
amics i familiars- es desprenia una persona sempre compromesa amb els valors cristians.
També, una ﬁgura activa enmig la societat catalana, actuant com a motor d’entitats com la
Federació de Joves Cristians.

Des del record…

Després de visualitzar el vídeo van intervenir algun dels presents sumant-se, així, a
l’homenatge. Entre aquests, va intervenir Mn. Carles Sauló, rector de la parròquia de la
Bonanova, el qual va recordar a Mn. Raventós. Va destacar la seva vocació pastoral. Així
doncs, va recalcar com la seva obra va ser pensar amb els altres i com “va tancar els ulls a
molts ajudant-los i guiant-los en la seva feina diocesana”.
Sauló va animar a tots els presents a deixar-se portar per “l’activisme” que Mn. Raventós va
transmetre. En aquesta línia, el rector de la parròquia Mn. Salvador Bacardit, va exhortar a la
comunitat a “sentir-se hereus de tant de bé que va
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fer el difunt, sobretot per la beatiﬁcació de Pere Tarrés”.

Eucaristia d’acció de gràcies
Per acabar, un cop visitat el memorial en record del beat Pere Tarrés, va tenir lloc la
celebració de l’Eucaristia com a senyal d’acció de gràcies.
En el moment de l’homilia, el rector va fer constar com quan es fa memòria de Mn. Raventós,
es fa memòria l’acció què Déu va fer a través d’ell respecte al seu paper com a postulador.
“Nosaltres volem estar sempre fent el bé tal com va fer Mn. Francesc Raventós. Avui agraïm
al Senyor tot el que ell va fer. Demanem al Senyor que ens cridi a servir-lo”.
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