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Nota de premsa

La Santa Seu aprova el 10 de novembre
de 2018 com a data de beatificació de 16
màrtirs religiosos, religioses i laics de
l’arxidiòcesi de Barcelona
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Barcelona, 1 de març de 2018.- La Congregació per a les Causes
dels Sants de la Santa Seu ha aprovat la data del proper 10 de
novembre per celebrar la beatificació de 16 màrtirs a Barcelona.
El papa Francesc ja va aprovar el Decret de Beatificació el passat
18 de desembre. El divendres 23 de febrer, la Secretaria d’Estat
va comunicar oficialment la data de la celebració que presidirà el
Delegat del Sant Pare a la Basílica de la Sagrada Família.
Aquesta Causa aprovada pel Papa està integrada per 9 religiosos
de la Congregació de San Pedro ad Vincula, 3 religioses de la
Congregació de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor,
1 religiosa de la Congregació de les Germanes Franciscanes dels
Sagrats Cors i 3 laics protectors dels religiosos de San Pedro ad
Vincula. Tots ells formen part de Comunitats a Catalunya. La
Capella dedicada als màrtirs en el Claustre de la Catedral de
Barcelona, fa referència a tots ells.
Els 16 màrtirs van ser víctimes, en els anys 1936 i 1937, de la
persecució religiosa sobrevinguda en els anys trenta. El procés de
beatificació es va intensificar a l’inici dels anys 2000. Per
orientacions diocesanes i vaticanes es van unir les tres
Congregacions indicades i els laics. El grup inclou sacerdots,
persones consagrades i laics; joves i gent gran; germans
estudiants i superiors; obrers, pares de família i educadors: tots

ells servidors, per l’Evangeli i l’amor a Déu, fins el moment del seu
lliurament martirial.
Les Congregacions comuniquen el goig de comptar amb germans
i germanes assenyalats per la fidelitat, l’amor i l’entrega. Ells són
testimoni de fe, de caritat i de perdó, són model i referència per a
tots nosaltres. Nens, joves i adults trobem en ells, intercessors i
guies en el nostre camí. Els nous beats transmeten un missatge
actual i d’amplitud eclesial. En l’any del Sínode dels Joves,
presenten una experiència eclesial de fe, d’entrega i de
discerniment vocacional.
Els Superiors Generals d’aquestes Congregacions expressen la
seva satisfacció per poder celebrar aquesta beatificació a la
Basílica de la Sagrada Família. Agraeixen encaridament el sentit
de comunió i, així mateix, l’acollida del Cardenal Joan Josep
Omella, Arquebisbe metropolità de Barcelona, del President
Delegat del Patronat, senyor Esteve Camps, i de tot el personal
de la Basílica.

Sobre l’Església Arxidiocesana de Barcelona. La presència de l’Església a Barcelona es
remunta a l’edat antiga. Actualment, l’obra pastoral de l’Església Arxidiocesana de Barcelona
comprèn tota la regió metropolitana de la capital catalana, que té prop de 3 milions d’habitants. El
cardenal Joan Josep Omella és l'Arquebisbe Metropolità de Barcelona, amb dues diòcesis
sufragànies que són Terrassa i Sant Feliu de Llobregat.
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