Un reconeixement pels 90 anys del bisbe Casaldàliga

durant l’acte d’inauguració, presentant el recull com un homenatge per “simbolitzar l’esperit
de germanor, comunió i esperança en la recerca del regne”. Segons va explicar el provincial,
és precisament aquesta la intenció que va demanar el bisbe Casaldàliga quan se li va dedicar
la sala d’actes de la llibreria Claret.
Amb les obres presentades, es vol promoure “la seva visió oberta i universal per les seves
causes sempre centrades en l’ésser humà”. “No se cerca afalagar la persona del bisbe
Casaldàliga,- explicava el P. Costa- Jussà- sinó mostrar un reconeixement al llarg de la seva
vida, per les seves accions i coherència”. “Volem estimular i convidar, com el mateix Pere en
la seva vida, a trobar la font i motivació que brolla de la trobada de Déu amb nosaltres del
compromís amb el seguiment de Jesucrist”, va afegir.
“Comprometre’ns a donar ressò”
Glòria Casaldàliga, presidenta de l’Associació Araguaia amb el Bisbe Pere, va agrair aquest
homenatge, el qual “permet veure tota l’efemèride del bisbe Pere. “A través de tot el recull
que ‘s’ha fet, es mostra com el testimoni del bisbe prevaldrà en un futur“, va dir. La
presidenta i neboda del bisbe, va presentar també la iniciativa que ha tingut el mateix bisbe
per la creació d’un nou portal online amb la seva bibliograﬁa per a tot el públic i amb
descàrrega gratuïta.
“Quan em pregunten quin tret destacaria de la seva personalitat – explicava la Glòria- és la
seva coherència, que es percep amb les seves idees i es pot viure amb les accions del seu
dia a dia”. Avui dia tot i que estar molt debilitat a causa de la malaltia de parkinson, segons
va comentar, manté “viu el seu esperit donat a Crist”. “El millor homenatge és el de
comprometre’ns a continuar donant ressò a les grans causes, per les que ell ha viscut i com
diu valen més que la seva vida” va afegir.
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