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El bisbe Vilanova presideix la festivitat de la beata, un exemple d'alegria i caritat
18 octubre, 2021 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aquesta setmana el Santuari de Sant Josep de la Muntanya ha celebrat la festivitat de la
Mare Petra. Es tracta d’Ana Josefa Pérez Florido, coneguda com beata Petra de Sant Josep,
que va ser la impulsora de la construcció del Reial Santuari de Sant Josep de la Muntanya. El
bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Javier Vilanova va acudir per presidir la celebració, on hi
van assistir els devots i part de la feligresia del Santuari.

Llegat de la Mare Petra
El llegat de la Mare Petra, fundadora de la Congregació de Germanes Mares dels
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Desemparats (1906), va ser beatiﬁcada per Sant Joan Pau ll el 1994. Va deixar un llegat
exemplar marcat pel seu tarannà alegre i la cura per la gent gran i els orfes.
En el moment de l’homilia, el bisbe Vilanova va destacar la relació espiritual de la Mare Petra
amb Sant Josep, el qual, «la va impulsar a viure com la missió que Déu ens demana», va dir
el bisbe. Una vida «d’atreviment, gosadia, resiliència… que només s’entén quan es mira
desde la l’òptica que Déu hi intercedeix». «Una virtud de caritat exemplar l’exercida de
manera heroica en una vida de treball i sacriﬁci per a ells» -afegia el bisbe Javier-.
«La Mare Petra és una dona amb un cor de foc de l’Esperit Sant – va exposar el bisbe Javier-.
Aquest foc el volia contagiar i va tenir clar que havia de dedicar-se a aquells més necessitats:
els orfes i els desemparats, els ancians». En aquesta línia, el Mons. Vilanova va subratllar
com la beata vivia d’un amor dividit, pel pare i pel germà. «La passió per al Senyor no
s’entén si no hi ha una passió per al germà. especialment el més necessitat». Citant les
mateixes paraules de Mare Petra va dir: «Si tant he rebut és per donar-ho tot».

Una missió per avui en sinodalitat
En ple context d’inici del Sínode, el bisbe va traslladant al dia d’avui el llegat de la Beata,
convidant a continuar tenint cura dels desemparats. Entre aquests, no només els més
necessitats en el seu context afectiu i econòmic, sinó també els allunyats de la fe amb Déu.
«Cal escoltar allò que avui demana l’Església: unir-nos per treballar en comunió com ens diu
el Sínode. L’objectiu és viure la comunió per a una clara missió: “Anunciar que crist és el
salvador”», va afegir. Tal com va dir el bisbe, «un missatge que molts encara no han ni
escoltat ni sentit. Cal anunciar-ho amb la pròpia vida i viure a l’església un procés de
renovació i conversió, inspirats per aquest foc que vivia la Mare Petra. Sent així instruments
de Déu», va dir.
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