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La Vida Consagrada celebra la Candelera
El cardenal Omella fa una crida als religiosos i religioses de Catalunya “a portar
l’antorxa de llum a tots els racons de la societat i del món”
05 Febrer, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

En motiu del 2 de febrer, festa de la presentació del Senyor al temple als quaranta dies del
seu naixement, coneguda popularment com el dia de la Candelera, el Cardenal arquebisbe
de Barcelona Joan Josep Omella va presidir la celebració de la Vida Consagrada a la Catedral
amb els religiosos i religioses de Catalunya. A la celebració van assistir Mn. Francesc Prieto,
delegat episcopal per a la Vida Consagrada i el Pare Màxim Muñoz, claretià i president de la
Unió de Religiosos de Catalunya (URC).
“Trobada en l’amor de Déu”
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El P. Màxim Muñoz va donar la benvinguda a tots els presents agraint-los la seva disposició i
va presentar-los el lema d’enguany que diu La Vida Consagrada trobada en l’amor de Déu.
Segons el president de la URC, una consigna que “va al nucli i origen de la nostra vida
consagrada i cristiana”. Aquest va demanar al presents el seu esforç per saber portar
aquesta trobada d’amor a les persones, a la societat d’avui, tot i el repte que suposen les
circumstàncies polítiques, econòmiques i socials que vivim. “Les persones consagrades tenim
l’especial responsabilitat de donar un testimoni joiós d’aquesta doble experiència: la de
trobar-nos amb l’amor de Déu, font i origen de la nostra vocació i consagració, que hem de
conrear cada dia i, com a conseqüència, la de lliurar-nos generosament i arriscadament als
més necessitats d’estimació, de dignitat, de justícia”, va dir el P. Muñoz. Aquest va assegurar
que, “ens els moments que vivim, això ens farà impulsors del que el Papa Francesc anomena
“cultura del trobament en la pluriforme harmonia” i ens permetrà generar espais de diàleg,
fraternitat, reconciliació i col·laboració entre persones i col·lectius plurals, anant més enllà
d’esquemes ideològics i posant sempre en el centre la persona i la seva dignitat de ﬁll/ﬁlla
estimat del Pare”.
Portadors de llum
El cardenal Omella en la seva homilia es va referir als membres de la Vida Consagrada com
un “regal” un present que actua com un dels “pilars” que ajuda a caminar l’Església, oferint
com a ofrena la seva vida al Senyor. “Donem gràcies perquè vosaltres religiosos i religioses
heu dit Sí”. “Probablement us sentiu limitats – va continuar el cardenal- però teniu aquest
testimoni de comunió, de cohesió i amor entre vosaltres”. En aquesta linia, com a missió de
tots els membres de la Vida Consagrada, Omella va cridar-los a tots “a portar l’antorxa de
llum a tots els racons de la societat i del món”. Un repte per a tots els religiosos i
religioses que només podran aconseguir “vivint la fraternitat en un món de divisió i
individualista”; “vivint amb goig el moment actual que ens toca viure, tot i les diﬁcultats”; i
amb una “renovada passió missionera per anunciar la Bonanova de Jesús”.
Com a base per fer-ho possible el cardenal arquebisbe de Barcelona va recordar-los el més
essencial: l’oració. “Quan nosaltres trobem a Jesús en el nostre cor, en aquest diàleg
personal de tu a tu, tot canvia”, va dir Omella. “Demanem-li al Senyor que aprenguem a
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buidar-nos de tot perquè sigui ell el centre de la nostra vida- exposava Omella-, y puguem
donar el testimoni d’amor enmig la societat que és el que necessita el món d’avui:
esperança, amor i joia, de saber que deu estima a tots també a aquests que no el coneixen”
va dir.
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