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Governants de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de
Barcelona s’uneixen a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort per celebrar una
missa amb motiu de la festivitat del seu patró
23 Juny, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Fora de l’Ajuntament i de la Generalitat, també es reuneixen els polítics. L’Església és un lloc
de trobada per a tots aquells governants cristians que segueixen l’exemple del seu patró,
Sant Tomàs More, i els valors evangèlics, vitals per a portar a terme la seva professió. Per
això i amb motiu de la festivitat de More, alguns polítics de Barcelona es van aplegar a la
parròquia de Sant Ramon de Penyafort per celebrar una missa en record d’aquell qui va ser
capaç de servir Déu en un moment en què la temptació real era adorar els diners. El bisbe
auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, va presidir la celebració excusant l’absència
del Cardenal Sistach, que s’està recuperant d’una cirurgia ocular.
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Entre els participants, hi havia el nou conseller d’interior, Jordi Jané; el president de la
Diputació de Barcelona, Salvador Esteve; i el director general d’afers religiosos de la
Generalitat, Enric Vendrell; entre molts d’altres.

Quin és el lloc de Déu?
En la seva homilia, el bisbe Taltavull es va centrar en l’Evangeli del dia que tractava sobre la
popular cita “Doneu al César el que és del César, i a Déu el que és de Déu”. Aquesta segona
part de la resposta de Jesús, no entrava dins la formulació de la pregunta però Jesucrist, que
coneix les intencions del cor, sap que aquest és un problema que tenen: “El problema real és
la manca de coneixement del lloc de Déu en la seva vida”. En deﬁnitiva, el vertader Déu dels
polítics d’aquella època eren els diners, que són la temptació que adoren. I, per això, Jesús
els vol alliberar d’aquesta esclavitud.
Mons. Taltavull va demanar la intercessió de Sant Tomàs Mor ja que ell “sabia bé a qui havia
d’adorar” i, per aquest motiu, Sant Joan Pau II va nomenar-lo patró dels polítics i governants.
El bisbe auxiliar de Barcelona també va dedicar unes paraules a la nova encíclica del Papa
Francesc, Laudato si’, “treballada sobretot des de la perspectiva d’opció preferencial per als
més pobres”. I va ﬁnalitzar amb una pregària que va escriure el Pontífex a l’exhortació
Evangelii Gaudium.
La cerimònia va ﬁnalitzar amb la salutació del bisbe Taltavull a tots els polítics assistents.
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