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La Delegació d’Ensenyament enceta el curs
Mons. Antoni Vadell presideix la inauguració del nou curs i assegura als mestres
que l'Església sempre els acompanyarà amb la seva missió
20 Setembre, 2017 - MONTSE PUNSODA

La Delegació d’Ensenyament ha inaugurat el nou curs amb vuit noves incorporacions que
s’estrenen com a mestres de religió. L’acte ha tingut lloc al Seminari Conciliar de Barcelona, i
ha estat el primer que ha presidit el bisbe auxiliar Mons. Antoni Vadell, en representació del
cardenal arquebisbe de la diòcesi.
El delegat d’Ensenyament, Mons. Ramon Corts va introduir els parlaments mostrant-se
orgullós pels nous professors que aquest curs s’inicien i pels 250 professors i mestres en total
amb que compta la diòcesi. Segons va informar Corts, les dades del Departament d’Afers
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Religiosos de la Generalitat senyalen un augment entre aquella societat que valora en positiu
l’educació religiosa a l’escola. Més de la meitat de catalans volen que hi hagi classes de
religió– va exposar el delegat.
Corts va donar una sincera acollida als nous docents que s’uneixen amb tots els demès a una
missió de “veritables missioners evangelitzadors”, i que seran encarregats de dur a terme la
important tasca de “presentar la persona viva de Jesús”, va dir. Va citar la nota dels bisbes,
en la qual exhortaven a anunciar l’Evangeli amb nou fervor. “L’Esglesia a Catalunya està en
situació d’ emergència i tots els nostres esforços s’han de concentrar en la missió”, va dir.
El valor d’ensenyar qui era Jesús
Amb l’objectiu de conscienciar sobre com d’essencial és ensenyar qui era Jesús, i sobretot, la
llibertat de poder fer-ho, la ponència va anar a càrrec d’Ariadna Blanco, representant
d’Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquesta va posar en context la dramàtica situació que es viu
a l’Orient Mitjà, on els cristians pateixen una persecució constant i són maltractats.
Una situació presentada en el darrer Informe de la Llibertat Religiosa al Món, segons el qual
“300 milions de cristians sofreixen persecució per la seva fe“, i ﬁns i tot, indica que cada cinc
minuts un cristià mor”. En l’informe, també es reﬂecteix que dels 196 països analitzats, 38
sofreixen greus violacions contra la llibertat religiosa i, entre aquests, 334 milions habiten en
països en plena persecució i 60 milions viuen en països de discriminació.
“És important adonar-se de la importància que té la formació en la religió en el conjunt de la
societat” va dir Blanco, la qual va destacar l’exemple que donen els cristians perseguits, que
tot i el patiment, no perden mai la fe en Crist. La representant va assegurar que les dades
senyalen que el “cristianisme la més perseguida del món” i que el dret de la llibertat religiosa
“és un baròmetre de com esta la democràcia a un país”.
Missa d’enviament del nou curs
Acte seguit, va tenir lloc la missa d’enviament per a tots els docents que hauran d’ensenyar i
evangelitzar els més joves, al llarg del curs més. El bisbe Vadell, encarregat de presidir la
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celebració, va pronunciar l’homilia als peus de l’altar, ben a prop dels professors, mostant-los
tot el seu suport per aquesta missió que se’ls encomana des de l’Església. “Estem
acompanyats!- va dir-, teniu una Delegació que que camina amb vosaltres, i quan us sentiu
sols no dubteu en acudir a l’Església que us acompanya i us cuida “sa fe”. “Deixeu que la
Paraula de Déu us acompanyi. Barcelona us necessita, els nens us necessiten!- va exclamar
el bisbe.
Després de l’Eucaristia, Mons. Antoni Vadell va donar la benvinguda als nous professors que
entren a la diòcesis, i els va donar el document amb la seva missió conforme es
comprometen a ensenyar en consonància al magisteri de l’Església.
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