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Missa d'acció de gràcies pels 25 anys de la Universitat
Ramon Llull
L'arquebisbe Omella presideix l'Eucaristia que commemora les noces d'argent de
la institució, a l'església de Santa Maria del Ma
07 Octubre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Amb motiu de les noces d’argent que celebra enguany la Universitat Ramon Llull (URL),
l’església de Santa Maria del Mar va acollir el passat dijous 6 d’octubre una Eucaristia d’acció
de gràcies. La iniciativa educadora i social de la URL va nèixer l’any 1991, i des de sempre ha
tingut molt clara la seva identitat cristiana en el seu ideari.

La missa va estar presidida per l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella,
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acompanyat amb altres bisbes vinculats a les comissions d’universitats de la Conferència
Episcopal Espanyola i la Tarraconense: l’arquebisbe del Bisbat d’Urgell, Mons. Joan-Enric
Vives i Sicilia, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés i el bisbe emerit de
Solsona, Mons. Jaume Trassera.
Durant el moment de l’homilia, l’arquebisbe Omella va animar a tots, professors i alumnes, a
viure una ètica professional coherent amb l’ethos de l’Evangeli. Va citar la carta de Pere que
anima a reconéixer l’amor a Déu sense témer i va afegir que “qualsevol debilitat, qualsevol
incoherència, qualsevol por ens fan més insegurs i vulnerables davant les altres opcions
aparantment més sòlides. No podem deixar-nos arrossegar pel pensament líquid tan en voga
del nostre món”.
Al acabar la missa, es va celebrar l’acte civil a la Casa de la Llotja de Mar de Barcelona on
també l’arquebisbe Omella va pronunciar un parlament davant les autoritats que hi eren
presents. Entre les autoritats civils hi havia el conseller d’Empresa i Coneixement, el Sr. Jordi
Baiget; l’alcalde de Puigcerdà, Sr. Albert Piñeira, i el cònsol general de Suïssa, Sr. Bruno Ryﬀ.
Entre les personalitats acadèmiques hi havia el rector de la URL, Sr. Josep Maria Garrell, el
rector de la Universidad Pontíﬁcia de Comillas, Sr. Julio Luís Martínez i el rector de la
Universitat Abat Oliba CEU, Sr. Carlos Pérez del Valle.

Durant el parlament, Omella va animar a tots els presents “a sortir amb els alumnes a les
perifèries de la marginació, la pobresa la soledat, la malaltia, les drogues, la prostitució… i
trobar allí tantes i tantes persones que pateixen, que viuen la creu, que són la carn viva de
Jesucrist. Acompanyats de les institucions de l’Església que viuen i treballen en mig d’aquest
dolor que sovint no volem veure. Deixem que aquestes experiències toquin el notre cos.
Alliberem-nos de caure en el mal de la indiferència que vol estrendre’s per la nostra
societat”.
L’aniversari de la Universitat Ramon Llull coincideix amb el VII centenari de la mort del seu
patró, el beat Ramon Llull, una de les personalitats més complexes i fascinants de l’Edat
Mitjana.
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