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Queretes dedica una plaça al cardenal Omella
L'arquebisbe de Barcelona visita el seu poble natal per la reobertura i inauguració
de l'església i l'homenatge de la seva nova plaça
29 gener, 2018 - MONTSE PUNSODA

El cardenal arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella ha visitat aquest cap de setmana el
seu poble natal de Queretes amb motiu de l’homenatge que li han fet els cretencs batejant la
plaça de l’església d’aquesta localitat de Matarranya (Terol) amb el seu nom. El
reconeixement coincidia amb reobertura i inauguració de l’església de l’Asunción, tancada
durant dos anys i mig per reformes.
Inauguració de l’Església
L’arquebisbe va presidir la celebració d’inauguració, acompanyat de l’arquebisbe de
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Saragossa, Mons. Vicente Jiménez, i del rector del poble. Tot el temple estava ocupat pels
cretencs, els quals ja fos des de les escales, de peu al ﬁnal del temple o des dels laterals van
seguir la celebració. Entre assistents, a primera ﬁlera hi havia l’alcalde, Fernando Javier
Camps, assegut amb les autoritats i al costat, la família de l’arquebisbe, reunida per l’ocasió.
El cardenal Omella durant l’homilia va donar les gràcies als que han fet possible la
rehabilitació de l’església, el nucli del poble on és viu amb amor i fraternitat la fe. “L’església
és el que ha cohesionat la nostra vida, perquè aquí hi cabem tots, d’un pensament o altre,
d’una edat o una altra, però tots ens sentim acollits en aquesta casa, perquè és la casa de
Déu i la casa de la fraternitat dels germans”, va dir el cardenal.
Referent a la fe que s’hi transmet a l’església, va dir que calia enfortir-la actuant com a
missioners de tres maneres: sent sants, vivint esperançats en Déu i actuant amb honradesa i
coherència.
Dedicació de la plaça
Seguidament a la processó de sortida i amb la plaça plena de gom a gom, l’alcalde va
descobrir la placa amb el nom del cardenal Joan Josep Omella. Que des d’aquest moment
dóna nom a la plaça de l’Església. Tal com va dir l’alcalde, una plaça a un dels “millors
ambaixadors de Queretes”, que “allà on va porta el nom del poble”, el nomena i en fa difusió.
Els veïns del poble van dedicar una jota al cardenal per la nova plaça i aquest va agrair
l’homenatge al seu poble, un lloc “encantador”, “on va néixer i créixer, i que s’estima”.
També, va destacar l’alegria i la fraternitat amb què s’hi viu, així com, les arrels cristianes
que, a dia d’avui, conserva i transmet.
Tots van acabar la celebració dinant plegats al centre poliesportiu de Queretes on van reunirse prop de tres-centes persones en germanor.
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