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La primera visita de l’arquebisbe Joan Josep Omella a la parròquia de la Verge de la Pau ha
estat per celebrar la conﬁrmació de 30 joves que, després de preparar-se durant dos anys,
van viure aquest sagrament de l’Esperit Sant, envoltats dels pares, mares i familiars.
Exemples enmig la societat
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Als voltants de la Pentecosta aquests nois i noies van rebre el Sagrament de la conﬁrmació
per mitjà de l’arquebisbe de Barcelona, qui va explicar el signiﬁcat d’aquesta celebració, que
ara ells vivien, i per la qual rebien la força de Déu. Omella va centrar l’homilia a parlar de la
Carta de Diognet, l’epístola del segle II, en què l’autor, anònim, descriu com ha de ser la
forma de viure dels cristians. En aquesta s’exposa com era la vida dels primers cristians a
l’Imperi Romà, i el seu deure de santiﬁcar-se enmig del món, il·luminant i fent així d’exemple
de la llum de Crist.
L’arquebisbe va aproﬁtar part del contingut que s’exposa en la carta per mostrar als joves
quina havia de ser la seva actitud enmig de la societat, sobretot, un cop rebuda la
conﬁrmació. Idees com que, els cristians es distingeixen de la resta dels ciutadans
no pels seus costums sinó per la seva conducta, és a dir, per un comportament exemplar.
També destaca com davant els insults els cristians, en comptes de tornar-s’hi “estimen
i personen els seus perseguidors”.
Un cop rebuda la conﬁrmació, els nois i noies van compartir un aperitiu amb els familiars, els
membres del consell parroquial, el rector Mn. Manel Claret i l’arquebisbe Omella, que va
enraonar amb tots, establint relació amb els feligresos d’aquest arxiprestat de Sant Gervasi.

|2

