
Cardenal Omella: «La parròquia és un oasi on podem refer les forces»  

Mons. Joan Josep Omella, cardenal-arquebisbe de Barcelona, va presidir el diumenge 9 de juliol a 

Barcelona la missa inaugural del Col·loqui Europeu de Parròquies (CEP). La celebració va tenir lloc a la 

parròquia de la Mare de Déu de la Bonanova i va ser concelebrada per un bisbe i una quinzena de 

capellans de diferents països, i assistida per dos diaques. Hi van participar la major part de les 160 

persones inscrites a aquesta edició del CEP. També hi va assistir Enric Vendrell, director general 

d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.  

A l’homilia, pronunciada en català i en francès i amb algunes paraules en castellà, Mons. Omella va 

donar la benvinguda als assistents i va qualificar Barcelona de «ciutat oberta i molt acollidora», amb un 

caràcter «cosmopolita» com l’Atenes que va visitar l’apòstol Pau. I va expressar el seu desig que els 

participants en el col·loqui trobin «la força per predicar el Déu desconegut aquí a Europa». 

Segons el cardenal-arquebisbe de Barcelona, la nostra societat és «com un desert, en el qual hi ha molta 

solitud i pobresa i en què cadascú va a la seva». Però en aquest desert hi ha uns oasis. «Un d’aquests 

oasis és la parròquia, en la qual podem refer les forces, retrobar l’aigua i dialogar amb la gent per 

explicar el que portem al cor», va dir. I va afegir: «Necessitem cristians que obrin la porta de la 

parròquia i del cor per escoltar i introduir la gent en la fraternitat, en la qual es pot compartir la vida i el 

pa de l’Eucaristia». La parròquia és «la casa de l’amor», on es pot viure «el gran amor» –va dir Omella, 

referint-se a un diàleg entre Jesús i santa Caterina de Sena–, un amor que es tradueix en gestos de servei 

als altres, sobretot als pobres i als malalts. 

Al final de l’Eucaristia, els dos copresidents del CEP, Mn. Josep Taberner i Gudrun Theuninck van 

saludar els assistents i van reafirmar l’aposta del col·loqui «pel diàleg entres les parròquies dels països 

d’Europa»  

El treball entorn del tema d’aquesta edició del CEP : «Cristians a Europa: un poble amb una missió» es 

fa del 10 al 13 de juliol, fonamentalment a les instal·lacions de la residència La Salle Bonanova de 

Barcelona.  


