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Rosa Chávez visita l’Hospital de Campanya
El cardenal salvadorenc conclou el primer any de l'Hospital de Campanya a Santa
Anna recordant les paraules del difunt Óscar Romero
22 Gener, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

“Segueixin construint una església pobra i dels pobres”. Amb aquesta recomanació del
cardenal Gregorio Rosa Chávez va concloure la celebració del Primer Aniversari de l’Hospital
de Campanya a Santa Anna.
En una missa concelebrada amb quinze sacerdots, un nombrós grup de feligresos, voluntaris
i persones acollides sense llar va ser el Te Deum per un any ple de grans sorpreses i petites
diﬁcultats com va assenyalar el rector Mn. Peio Sánchez a l’inici de l’acte.
Unes paraules del beat Óscar Romero van emmarcar la celebració: “Ara l’Església no es
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recolza en cap poder, en cap diners. Avui l’Església és pobre. Avui l’Església sap que els
poderosos la rebutgen, però que l’estimen els que senten en Déu la seva conﬁança…
Aquesta és l’Església que jo vull. Una Església que no compti amb els privilegis i les vàlues de
les coses de la terra. Una Església cada vegada més deslligada de les coses terrenals,
humanes, per poder-les jutjar amb més llibertat des de la seva perspectiva de l’Evangeli, des
de la seva pobresa”. I la presència signiﬁcativa enmig de la ciutat per la qual han rebut ajuda
i escolta més de 5000 persones i han passat al voltant de 900 voluntaris.
El cardenal d’El Salvador va ressaltar en la seva homilia la importància de rebre les paraules
del papa Francesc fent de l’església un hospital de campanya per als ferits. Va recordar que
en l’experiència de la guerra civil, que va patir El Salvador entre els anys entre 1980 i 1992,
les esglésies eren un veritable hospital provisional per atendre els ferits i acollir els refugiats
que fugien. Davant la presència d’un nombrós grup de salvadorencs amb la participació del
cònsol general Francisco Roberto Altschul, el cardenal Rosa Chávez va insistir obrir camins de
pau i reconciliació.
Els membres dels Comitès Óscar Romero de Catalunya, assistents a la celebració, van
participar en les peticions en nom de tota la comunitat de Santa Anna.
També les persones acollides en situació de vulnerabilitat van presentar les ofrenes i
l’agraïment per aquest any transcorregut.
Al ﬁnal de la celebració al pare Ángel va rebre una rèplica en petit del “Jesús sense llar”, obra
de l’escultor canadenc Timothy Schmalz en reconeixement del seu suport a aquesta
iniciativa.
Finalment, el cardenal va signar en el llibre d’honor i va lliurar una rèplica de la mitra del
bisbe màrtir Óscar Romero amb una relíquia d’aquest.
Font: Mn. Peio Sánchez

|2

