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Mons. Enric Benavent: «És vital que l’Església surti a anunciar l’evangeli a tothom,
a tots els llocs, en totes les ocasions, sense retards i sense por»
06 febrer, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Les paraules del papa Francesc després de la celebració del Mes Missioner Extraordinari han
posat de relleu la reﬂexió i el diàleg sobre l’acció missionera. Els missioners i missioneres
aporten un estil de vida valuós i decisiu a les nostres esglésies avui com a resposta a
situacions de gran vulnerabilitat (empobriment) transmeten forts valors cristians des de la
seva vocació evangelitzadora (lliurament al Crist, servei i caritat), testimoni necessari en la
pastoral ordinària de les deu diòcesis amb seu a Catalunya.
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Visita a l’Arxiu Diocesà
Les delegacions de Missions de la Conferència Episcopal Tarraconense s’han reunit a
Tarragona els dies 4 i 5 de febrer. La trobada ha estat presidida per Mons. Enric Benavent,
bisbe encarregat de coordinar les delegacions de Missions de les diòcesis amb seu a
Catalunya. Els responsables diocesans de Missions han pogut visitar l’Arxiu Històric Diocesà
en la celebració dels 100 anys, aprofundir en la recepció del Concili Vaticà II, amb la mirada
del Concili Provincial Tarraconense, i compartir documentació relativa a les Missions de
Ruanda i Congo. Aquesta faceta de diòcesi missionera ja va començar a gestar-se amb
l’arribada de l’arquebisbe Pont i Gol, a principis dels anys 70.
També s’han revisat diverses qüestions en relació a les escoles concertades i properes cites
amb la Fundació Escoles Cristianes (FEC), el febrer a Barcelona i al març a Andorra. Han
assistit a la reunió el P. Josep Roca, missioner claretià (URC) i el P. Antoni Calvera, missioner
combonià (SCAM) i representant de l’associació Cristians amb el Sud (OCASHA).

Millores per la relació interdiocesana de Missions
Manel Górriz, coordinador de Cristians sense Fronteres a Catalunya, ha aportat a la trobada
noves maneres de treballar en equip per a la millora continua en la relació interdiocesana de
les delegacions de Missions.
Finalment, s’han tractat altres eixos importants per aquest any, com són la relació amb els
mitjans de comunicació social (creant un equip conjunt responsable en aquest àmbit), la
pròxima celebració del Tren Missioner a Montserrat, les campanyes missioneres de les
diferents Jornades i la preparació conjunta de la Jornada Mundial de pregària per les
Vocacions i la Jornada de Vocacions Natives (3 de maig).
Font: Secretaritat de Missions i Direcció de les Obres Missionals Pontifícies de la Província
Eclesiàstica de Barcelona.
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