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Ahir, 2 de febrer, en la festa litúrgica de la Presentació del Senyor al temple, es va celebrar la
Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que enguany té com a lema: “Pare Nostre. La vida
consagrada, presència de l’amor de Déu”. És una jornada de trobada entre els diferents
carismes “per pregar i donar gràcies a Déu pel do de la vocació, de l’animació pastoral,
missionera i de servei als més pobres en la nostra diòcesi”, aﬁrma el doctor en teologia,
especialitat en litúrgia i sagraments, Joan Josep Moré, sdb, que és delegat de Vida
Consagrada de l’Arquebisbat de Barcelona.
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Donar la vida a Déu és més difícil ara que abans?
Personalment crec que és igual de fàcil o de difícil que sempre; tot depèn del grau de
generositat i de la conﬁança que es posa en Déu. Quant més et poses en les seves mans,
més fàcil és acceptar el compromís que Ell et demana.

Per què són necessaris els religiosos, per a l’Església i el món?
Perquè aporten un sentit de dedicació exclusiva a Déu i als altres en el propi carisma, i així
són testimonis de transcendència i fraternitat a l’Església i al món d’avui.

De què està més agraït a Déu?
Li estic agraït de moltes coses, però del que li estic realment més agraït és d’haver descobert
el seu Amor, que m’ha anat acompanyant al llarg de tots aquests anys, igual com ho va fer
amb els deixebles d’Emaús; i m’ha ajudat a descobrir-lo en els altres, especialment en els
joves. La formació rebuda i el treball amb els laics m’ha ajudat a personalitzar més la fe. Però
ha estat especialment la pregària i la celebració dels sagraments el que ha fet que dia a dia
anés descobrint l’amor i la misericòrdia de Déu en la meva vida i en la dels altres.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 3 de febrer
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