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L’Arquebisbe de Barcelona convida a “acceptar la nostra creu per arribar a un camí
de santedat”
15 Abril, 2019 - ANDREA PUJOL

Branques d’olivera i de llorer, Palmes i palmons guarnien el pla de la Catedral per celebrar un
dels diumenges més esperats de l’any. Diumenge de Rams. Enguany amb l’Arquebisbe de
Barcelona, el Cardenal Joan Josep Omella, al capdavant, la feligresia de Barcelona, ram en mà
esperava, la benedicció. “És una tradició” eren les paraules que més s’escoltaven entre els
ﬁdels, molts d’ells emocionats.

Benedicció de Rams
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És la segona vegada que l’Arquebisbe de Barcelona espargia l’aigua beneïda, en record de
l’arribada de Jesús a Jerusalem. Per això, el cardenal Omella va assegurar que no hi ha més
camí que la humilitat i passar per la passió de Jesús, “aquella creu per la qual ens toca passar
a tots” però també assegurava que “quan s’accepta tot per amor, això dona pau, llibertat i
salvació”.
A continuació, totes les persones aplegades a la Catedral de Barcelona van sacsejar les seves
branques de llorer i d’olivera, palmes i palmons, ja beneïts. Seguidament, va continuar la
celebració dins del temple. Una vegada ja estava tothom assegut, i llegida la lectura de la
Passió, el cardenal Omella va assegurar a tots els presents que “Jesús ens farà ressuscitar a
una vida de santedat i de testimoni d’amor de Déu que el món tant necessita”. Va ﬁnalitzar
la seva homilia tot dient: “Gent que visqui aquest perdó, aquest amor que Jesús ens ofereix
des de la creu”.
La Setmana Santa no ha fet més que començar. Després de quaranta dies de penitència,
toca celebrar la Passió de Jesús. Una setmana que ens ha de servir per reﬂexionar i per
acceptar la nostra creu per així arribar a un camí de santedat, tal com Jesús va fer.
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