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Setze anys de l’adéu de Rosa Deulofeu
El bisbe Sergi Gordo presideix la missa en record a l’antiga delegada de joventut
de l’arxidiòcesi de Barcelona
08 Gener, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Fotograﬁes: Ramon Ripoll
Han passat setze anys de l’adéu de delegada de Joventut, Rosa Deulofeu. Cada 7 de gener,
des de l’any 2004, se celebra una missa exequial a la parròquia Sant Agustí. Una cerimònia
on no falten totes aquelles persones que l’estimaven: família, amics, gent de la diòcesi, entre
d’altres. L’Associació Rosa Deulofeu ajuda a mantenir més viva i actual la memòria de
l’antiga delegada de joventut, i ara Serventa de Déu, que va morir amb només 45 anys.
Sis mossens van acompanyar al bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sergi Gordo que va
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presidir l’Eucaristia en record del setzè aniversari de la mort de la Rosa Deulofeu. “Ella ens
va revelar que Déu és molt a prop de les persones i ens ho pot seguir manifestant perquè
ella és un gran actiu en la nostra arxidiòcesi” explicava durant l’homilia Mons. Gordo.

Rosa Deulofeu i Sant Ramon de Penyafort, inspiració de l’Església de Barcelona
Un 7 de gener on els advocats celebraven el dia del seu patró, Sant Ramon de Penyafort “un
personatge que, com la Rosa, va lluir la nostra terra, Catalunya, així com l’Església local de
Barcelona” assegurava el bisbe. “La Rosa Deulofeu és un gran actiu, un valor, una inspiració
per la nostra terra catalana perquè ella va estar al servei de la pastoral de joventut de tot
Catalunya. Ella ha deixat empremta, ha passat com Jesús fent el bé i ha deixat petjada”.

Camí a la santedat
Ara, la serventa de Déu està de camí cap a la santedat. Un camí difícil i llarg però on el
testimoni és el més important. “El testimoniatge cristià és el que enriqueix nodreix i
rejoveneix l’Església. L’autenticitat d’una fe viscuda amb coherència és un signe privilegiat
de la revelació” ha indicat el bisbe Gordo. “La Rosa va ser aquella noia que es va entregar a
l’Església. Una missió com la seva, plena de reptes i diﬁcultats, a la que ella va oferir tota la
seva vida” va cloure.

Qui era Rosa Deulofeu
Rosa Deulofeu i González (19 d’abril de 1959 – 5 de gener de 2004) va ser una laica
barcelonina, lliurada de manera exemplar a ajudar i propagar el missatge cristià entre els
joves. Es dedicà a la formació de monitors i directors del lleure i a la pastoral de joventut.
Aquesta darrera tasca la va poder realitzar com a delegada de la diòcesi durant 10 anys.
També va participar en diverses entitats com: el MCECC, Escola de l’Esplai, cursets de
cristiandat, MCJ, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, entre d’altres. Va col·laborar amb
Ràdio Estel i va ser membre del Concili Provincial Tarraconense de 1995.
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