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L'escola Canigó estrena nova capella
L'arquebisbe Omella fa la primera visita al centre educatiu que després de 50 anys
de recorregut inaugura nou temple per formar en "l'harmonia i la senzillesa" les
seves alumnes
04 abril, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
Plena de gom a gom, així s’ha inaugurat el nou oratori de l’Escola Canigó. Una nova capella
que per l’estrena va organitzar una celebració amb l’arquebisbe de Barcelona Mons. Joan
Josep Omella els mestres, els pares i algunes de les alumnes.

“Portadors de Déu”
Ha estat la primera visita que Omella ha fet al centre educatiu, que ja porta més de 50 anys
de recorregut i que, després de dos anys de construcció i gràcies a la colaboració dels pares,
compta amb aquest nou temple on les alumnes podran “sentir la fraternitat i la conﬁança en
Déu”. Ho deia així l’arquebisbe, durant l’homilia quan va insistir que “cada persona és temple
de l’esperit Sant i portadora de Déu”. “Aquesta capella és un lloc perfecte per sentir la
fraternitat i la conﬁança en Déu, i ens diu que en el centre de la nostra vida està Déu”, –
explicava l’arquebisbe- perquè som temple de l’Esperit Sant, cada un de nosaltres som
portadors de Déu.
“Més conscientment o inconscient però som portadors de Déu”. Omella va destacar com, la
capella és el lloc on “avivem la nostra fe” i com ens recorda que som una església en
construcció”. “Cada un de nosaltres es portador de Déu i mereix un respecte”, va afegir.
Harmonia i senzillesa
També va intervenir un dels constructor de la capella que va destacar l’harmonia i senzillesa
que s’havia volgut transmetre amb el nou disseny tal com demana el Sant Pare a l’encíclica
Laudato Si’. La directora del centre, per la seva banda, va agrair als promotors del projecte la
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iniciativa una mostra més de la dedicació dels pares per l’Escola que ha de continuar en
aquesta trajectòria.
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