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Del divendres 15 al dimarts, 19 de juliol, el Cardenal Lluís Martínez Sistach va fer
una visita oﬁcial a Ucraïna, convidat per l’Arquebisbe Major de Kiev, Sviatoslav
Shevchuk, per participar en el pelegrinatge anual al santuari de la Mare de Déu de
Zarvanytsja. El dia 15 de juliol, el Cardenal va arribar a la ciutat [...]
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Del divendres 15 al dimarts, 19 de juliol, el Cardenal Lluís Martínez Sistach va fer una visita
oﬁcial a Ucraïna, convidat per l’Arquebisbe Major de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, per participar
en el pelegrinatge anual al santuari de la Mare de Déu de Zarvanytsja.
El dia 15 de juliol, el Cardenal va arribar a la ciutat de Lviv, a la part oriental de l’estat en la
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regió anomenada Galizia, i es va hostatjar en el palau arquebisbal, d’estil austro-hungarès,
testimoni de la pertinença d’aquesta part d’Ucraïna a aquell imperi. La visita a aquesta ciutat
va començar per la catedral greco-catòlica de Sant Jordi, que és el patró de la ciutat. Va
continuar pel Seminari de l’Esperit Sant, que és un exemple de la vitalitat vocacional
d’aquesta església que va ser prohibida i perseguida durant quaranta anys, ﬁns a la
independència ucraïnesa el 1991. Aquesta trobada va permetre valorar i refermar
l’experiència pionera duta a terme entre aquesta diòcesi i la de Barcelona de formar a la
nostra terra seminaristes per a l’atenció cristiana dels immigrants greco-catòlics ucraïnesos.
Per aquesta raó, el rector del Seminari Conciliar, Mn. Josep M. Turull va acompanyar el
Cardenal en aquest viatge. També tingué lloc una visita a la Facultat de Teologia de la
Universitat Catòlica de Lviv, amb la qual es va plantejar la conveniència d’estrènyer lligams
amb la Facultat de Teologia de Catalunya. Posteriorment s’arribà ﬁns a la catedral armènia
de la Dormició de la Mare de Déu i a l’Església de la Transﬁguració, de la qual un grup
considerable de joves participarà en els Dies en les Diòcesis a Barcelona abans d’anar a
Madrid per a la JMJ. La jornada va concloure amb un sopar amb els bisbes greco-catòlic i
romà-catòlic de Lviv, així com amb l’arquebisbe major i autoritats locals i regionals.
La segona jornada del pelegrinatge va iniciar-se amb un esmorzar privat del cardenal amb el
bisbe de Lviv de ritus llatí, Mons. Mieczyslaw Mokrzycki, que havia estat secretari particular
dels papes Joan Pau II i Benet XVI. Després el cardenal presidí l’eucaristia en la catedral
romano-catòlica de la ciutat. Tot seguit es desplaçà cap al santuari de Zarvanytsja i, en
arribar-hi, va venerar la icona de la Mare de Déu i es va adreçar als joves que, de moltes
parts d’Ucraïna hi havien arribat, majoritàriament a peu. A la nit, el cardenal s’adreçà a tots
els pelegrins que van participar en la processó d’espelmes. L’endemà assistí com a
concelebrant principal en la litúrgia eucarística en aquest santuari, que és anomenat la
“Lourdes d’Ucraïna,” i en el que hi participaren milers de pelegrins Aquestes celebracions
entorn del pelegrinatge ens van fer constatar la vitalitat d’aquesta Església, així com la seva
capacitat d’implicar els joves, que no paraven d’arribar de tot el país a venerar la Mare de
Déu. Una Església que celebrava aquests dies el desè aniversari de la visita del papa Joan
Pau II a la seva terra. Hi hagué contacte també amb el Seminari de la diòcesi de Termopil, a
la qual pertany el santuari de Zarvanytsja, ja que amb ell s’ha establert relació per tal que
dos seminaristes seus es formessis a Barcelona per poder després quedar-s’hi i atendre els
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seus conciutadans greco-catòlics. Després del dinar amb els bisbes concelebrants i les
autoritats civils, el cardenal es va desplaçar a Kiev, i es va allotjar a la seu de la nunciatura,
on va ser excel·lentment acollir pel secretari, Mons. Vietceslav Tumira, ja que el nou nunci,
acabat de nomenar, encara no havia pres possessió.
El dilluns, dia 18 de juliol, es va visitar la Basílica de Sant Miquel, que s’està acabant de
reconstruir després de la seva destrucció. Tot seguit es tingué un encontre amb els
representants del metropolita ortodox de Kiev, que fou molt fraternal i acabà amb un
intercanvi de regals. Es visità el gran monestir de Pecherska Lavra, famós per les seves coves
de monjos, que és el primer que es va constituir en terra ucraïnesa. També s’aturà en el
memorial als sis milions de morts de fam el 1933-34, i es passà per la catedral greco-catòlica
de la resurrecció, actualment en construcció i que es preveu completar l’any 2013, i la
catedral romano-catòlica de Sant Alexandre. El dinar d’aquell dia tingué lloc a la casa de
l’arquebisbe major, amb la participació del Cardenal Lubomyr Husar, el seu predecessor. A la
tarda es visità la impressionant basílica de Santa Soﬁa, considerada el bressol del
cristianisme a tota la “Rus”. La jornada es va cloure amb un sopar a la nunciatura en el qual
hi van participar els ambaixadors a Ucraïna d’Espanya, Mèxic i Argentina.
Conscients del caràcter històric d’aquesta visita, que és la primera oﬁcial d’un bisbe de
l’Estat Espanyol a Ucraïna, els cristians d’aquelles contrades van manifestar en tot moment
la seva més càlida acollida al cardenal Lluís Martínez Sistach.i li va ser expressada la voluntat
de l’Església greco-catòlica de poder oferir un millor servei als seus ﬁdels que han hagut
d’emigrar a terres espanyoles, tot agraint-li molt sincerament la tasca que l’Església de
Barcelona fa en aquest camp des de fa molts anys, una tasca iniciada per Mn. Josep
Casanovas que ha continuat el P. Héctor Zimmer, els quals també han acompanyat al
Cardenal aquests dies.
Mn. Josep M. Turull
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