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DAVANT DEL FEIXISME NO N'HI HA PROU
EN "PRENDRE NOTA"
És un bon senyal veure un canvi d'orientació en la política de
comunicació a l'arquebisbat.
Si del comunicat del bisbat en destaquem la ràpida reacció,
també n'hem d'assenyalar la tebior davant un fet d'extrema
gravetat.
Discrepem de la part de la nota de l'arquebisbat on diu que la
missió de l'Església no ha de ser fer política

Celebrem la ràpida reacció de l'arquebisbat de Barcelona respecte la "missa
feixista" que es va celebrar el passat 5 de novembre a l'església de la
Immaculada Concepció de l'Hospitalet de Llobregat, segons informa el digital
Directa.cat. És un bon senyal veure un canvi d'orientació en la política de
comunicació a l'arquebisbat.
Si del comunicat del bisbat en destaquem la ràpida reacció, també n'hem
d'assenyalar la tebior davant un fet d'extrema gravetat. Confiem que quan

l'arquebisbe torni del seu viatge a Roma, analitzi els fets i sigui contundent amb
la condemna, a més de prendre les mesures que calgui perquè fets d'aquesta
gravetat no es tornin a produir. Ens consta que entre molts fidels i ciutadans de
L'Hospitalet els fets han generat rebuig i escàndol.
Mossèn Custodio, el rector de la parròquia on s'han esdevingut aquests fets, és
una persona que s'ha significat reiteradament per la seva simpatia envers
sectors de l'extrema dreta, i de manera especial envers la Hermandad de
Antiguos Caballeros Legionarios, a qui ha consentit desfilar durant les
processons de Setmana Santa pels carrers de L'Hospitalet. És un capellà
especialment actiu en promoure el fanatisme religiós i polític en webs i
publicacions de tendència ultra, com per exemple aquestes declaracions a la
revista La Gaceta, del grup Intereconomía, on justifica els esdeveniments com
un acte estrictament acadèmic i de pietat cristiana.
Certament l'Església ha d'acompanyar totes les persones, siguin de la
tendència i de la ideologia que siguin, però en cap cas ha de permetre que un
acte de pietat com és el record d'uns difunts, es converteixi en un acte de
nostàlgia i enaltiment d'un règim assassí, dictatorial i antidemocràtic.
Discrepem de la part de la nota de l'arquebisbat on diu que la missió de
l'Església no ha de ser fer política, ben al contrari, les persones cristianes, i
també l'Església com institució, està cridada a fer política, a col·laborar per
transformar la realitat social per tal de fer visible el que els cristians anomenem
el Regne de Déu. Aquesta és la política de Jesús, la que implica treballar pel bé
comú, tenir cura dels més febles, denunciar les injustícies i la vulneració dels
drets de les persones i dels drets dels pobles. El testimonio de Jesús ens parla
d'això, un camí que el va portar a la mort perquè incomodava els poders.
Aquest també és l'exemple que ens dóna i ens encoratja a donar el papa
Francesc, i és l'exemple que demanem que doni i animi a donar el nostre
arquebisbe.
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Església Plural està associada a la xarxa europea European Network Church on the Move com a
representant de Catalunya i al moviment estatal Redes Cristianas.
Església Plural està formada per cristians i cristianes de base, provinents de diferents àmbits de
l'Església de Barcelona, amb voluntat de constituir-se en punt de trobada d'aquelles persones, grups i
entitats que comparteixen la necessitat de trobar un espai comú que, independentment de les activitats
que cadascú fa al seu entorn concret, ajudi a entrellaçar inquietuds, informació i propostes entre els que
pretenem una Església més plural i propera a les necessitats de les persones de la nostra època.
Església Plural aposta per l'ús d'Internet com a mitjà d'intercomunicació i de difusió dels continguts,
campanyes i notícies que poden tenir interès per als objectius que ens proposem i edita setmanalment

nous continguts que publica a la pàgina web www.esglesiaplural.cat i que arriben a més de 10.000
persones dels territoris de parla catalana, que s'han registrat.
Apartat de correus 89.115-08.080 Barcelona
www.esglesiaplural.cat - info@esglesiaplural.cat
Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 27954 / B NIF.
G63266670
Els objectius d'Església Plural són:
1. Oferir un espai de diàleg i de participació que faci possible un nou marc de relacions eclesials on
s'accepti i es posi en pràctica la corresponsabilitat, la diversitat i la pluralitat. Un espai creat des de la
llibertat responsable que brolla de l'Evangeli i des del fet de no estar vinculats a cap institució eclesial que
pugui mediatitzar la nostra actuació.
2. Impulsar la coordinació entre aquelles persones, grups i entitats que treballen per un model d'Església
oberta i plural perquè la nostra veu tingui ressò i tots els fidels i els ciutadans en general puguin percebre
els diferents rostres de l'Església.
3. Comunicar i posar a l'abast del màxim nombre de persones, tota la informació i opinió que es produeix:
notícies d'església: local o de tot el món, escrits, actes i tota mena d'iniciatives que ens ajudin a adonar
ens, que malgrat les dificultats, l'Esperit actua en la vida de la base de les Esglésies

