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El centenari de la mort de Torras i
Bages reuneix a Vic 450 sacerdots
catalans
La trobada interdiocesana de preveres ha estat presidida pel cardenal
Beniamino Stella, vingut expressament de Roma | La missa a la catedral ha inclòs
pregàries sobre els refugiats
Vic ha estat l'escenari de trobada interdiocesana de preveres de tot Catalunya d'aquest Any de la
Misericòrdia, amb motiu del centenari de la mort del bisbe Josep Torras i Bages
(http://www.episcopus.info/index.php/episcopus/els-bisbes/98-torras-i-bages) , i en el marc del
projecte Episcopus.
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/48618/bisbat/vic/pret/recuperar/terreny/social/amb/ambic
ios/projecte) Tot el clergat català estava convocat a la jornada pels bisbes catalans i hi han
participat uns 450 sacerdots, encapçalats per l'Episcopat de Catalunya en ple i presidits pel
cardenal Beniamino Stella, prefecte de la Sagrada Congregació per al Clergat i vingut
expressament de Roma per a l'ocasió.
La jornada ha començat al matí a l'Atlàntida. L'arquebisbe de Tarragona i primat, monsenyor Jaume
Pujol, ha definit Torras i Bages com un ?admirable punt de referència, que forma part del
patrimoni català de santedat? i ha afegit ?la seva saviesa pastoral il·lumina els reptes d'avui?.
Després d'un vídeo biogràfic sobre la figura del qui fou bisbe de Vic, el cardenal Stella ha ofert una
conferència dedicada als sacerdots, insistint en els ensenyaments del Papa Francesc referents a
la predicació, confessió i la fraternitat.
Al migdia ha tingut lloc la gran concelebració de l'eucaristia a la catedral de Sant Pere de Vic. En
la salutació inicial, Romà Casanova, bisbe de Vic, ha posat Torras i Bages com un ?exemple de la
genuïna romanitat, comunió amb el Papa, que sempre ha expressat l'Església a Catalunya?.
Casanova ha destacat la ?consistència? del doctor Torras, ?un home d'una sola peça, per viure i
proclamar la veritat i la caritat?. I dirigint-se als presents, ha destacat que ?amb la presència de
l'Episcopat de Catalunya avui fem un reconeixement heroic del seu servei a l'Església; un pastor
que va posar al centre la persona, amb una gran generositat als pobres i amb una capacitat de
diàleg amb la cultura del seu temps?. Per últim, Casanova que ha definit Torras i Bages com una
?anella fulgurant?, ha afirmat que la seva fama de santedat continua viva i ha expressat l'anhel
que apareguin els signes per a que pugui ser canonitzat.
Per la seva banda, el cardenal Stella ha fet referència a la persecució que sofreixen els cristians
d'arreu del món i ha fet un examen de consciència als sacerdots pel que fa a les temptacions del
poder, de la vanitat, l'amor al diner, la rutina buida i funcionarial i la mundanitat.
La missa, que ha comptat amb pregàries per la situació dels refugiats i per les vocacions
sacerdotals, ha servit per estrenar nous ornaments litúrgics per a la Catedral, dissenyats a
Igualada. Amb el cant del Virolai es posava fi a l'acte litúrgic, culminant la jornada amb un
multitudinari dinar al recinte firal del Sucre.
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El cardenal Beniamino Stella ha ofert una conferència. Foto: Osona.com
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