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Què fan aquest capellans al Maremàgnum? La sorpresa, la curiositat, el desig de
sentir-se estimat i la misericòrdia van respondre aquesta pregunta al mig de la
ciutat en una emotiva tarda plena de l’amor de Déu
03 maig, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Dissabte tarda va tenir lloc l’operació SOULRESCUE. Una iniciativa no gaire habitual,
provinent d’Itàlia i que de forma semblant s’ha fet aquest any en diversos llocs del món.
Realment sorprenent veure el que passa quan l’Església surt a fora! Després de tot un dia
patint per la pluja, un bon grup de joves de diverses parròquies i moviments vam sortir
dissabte tarda a convidar a viure l’experiència del perdó de Déu a la gent que passava pel
Maremàgnum.

|1

Misericòrdia al carrer: Església en sortida

Abans ens havíem trobat a l’església de la Mercè, on vam fer una formació i una estona de
pregària. Amb molta emoció però també amb la incertesa de no saber què passaria, vam
dirigir-nos cap a la zona dels antics cines del Maremàgnum. Els mossens ens van posar l’alba,
l’estola i ens vam seure a esperar, mentre els joves per parelles convidaven a viure una gran
experiència: Avui pots començar de nou! Avui pots treure’t un pes de sobre! Avui pots trobar
autèntica pau! Com? Uns amics sacerdots estan allí per perdonar-te en nom de
Jesús. Mirades de sorpreses, gent que fa fotos encuriosida… Però la major sorpresa va ser
veure que els 5 capellans no vam parar gairebé en cap moment de parlar, confessar i beneïr
gent: joves amb dubtes, persones amb molt patiment a dins, catòlics que feia anys no es
confessaven, parelles joves que volien comentar algún problema…
I que els joves havien tingut converses precioses amb la gent que passava. Només dues
hores, però plenes d’històries de persones que aquella tarda havien anat de compres al
Maremágnum i que aquell vespre tornaven a casa diferents; amb un regal inesperat.
Dissabte vam experimentar que això de “ser una iglesia en salida”, com ens demana el papa,
no són meres paraules. Que quan deixem de parlar de que hem de sortir, i sortim, l’Esperit
sant actua com no ens podem arribar a imaginar…
En aquest Any de la misericòrdia som cridats a ser un hospital de campanya enmig del món.
Dissabte els participants d’aquesta “bogeria” així ens vam sentir per unes hores. Moltes
grácies als que vau pregar, als que vau venir a participar, als mns i a Déu, per fer-nos
col·laborar amb Ell a portar la seva misericòrdia. SOULRESCUE.BCN: una iniciativa 100%
repetible!

Mn Bruno Bérchez
Delegat de joventut de la diòcesi de Barcelona
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