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La creu amb què es va oﬁciar la primera missa a SudAmèrica arriba a Barcelona
Una reproducció de l’emblemàtica Creu de Sant Climent la “porta” des de
Veneçuela el cardenal Baltazar E. Porras, que presidirà una celebració aquest
diumenge a la basílica de Santa Maria del Mar Una reproducció de la Creu de Sant
Climent, símbol de l’aliança entre els colons i els indis, sota la qual es va oﬁciar [...]
19 febrer, 2021 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Una reproducció de l’emblemàtica Creu de Sant Climent la “porta” des de
Veneçuela el cardenal Baltazar E. Porras, que presidirà una celebració aquest
diumenge a la basílica de Santa Maria del Mar
Una reproducció de la Creu de Sant Climent, símbol de l’aliança entre els colons i els indis,
sota la qual es va oﬁciar la primera eucaristia al continent sud-americà, al segle XVI (1527),
arriba a Barcelona com a símbol de la cinquena edició de Sent la Creu. Aquesta celebració
amb joves de tota la diòcesi, organitzada per l’Arquebisbat de Barcelona, marca l’inici de la
Quaresma. Cada any es celebra sota una creu arribada d’algun lloc del planeta en què la fe
cristiana està perseguida.
La creu de Sant Climent marca l’inici de l’evangelització de Sud-Amèrica. Es troba a Santa
Ana de Coro (Veneçuela) i fou declarada per la UNESCO patrimoni de la humanitat. La
celebració de Sent la Creu tindrà lloc a la basílica de Santa Maria del Mar el proper diumenge,
21 de febrer i serà presidida pel cardenal Baltazar Enrique Porras, acompanyat de
l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Porras és un prelat veneçolà, ferm
defensor dels drets del seu poble, que actualment serveix com a arquebisbe metropolità de
Mérida i com a administrador apostòlic de Caracas.
El cardenal Porras creu que a Veneçuela es viu «un moment de desaﬁament i repte, amb
esperança per construir nous camins, amb sacriﬁci, on es poden viure situacions extremes
que ens amarguen el cor» No obstant això, el cardenal aposta per tenir “la paciència que ens
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faci sentir el valor del perdó i la misericòrdia”.
Complint amb totes les mesures de seguretat, l’entrada serà limitada i per rigorosa invitació.
Les persones que vulguin seguir la celebració en directe des de casa podran fer-ho des
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