NOTA DE PREMSA

L’ESGLÉSIA CATALANA DE BASE SE SOLIDARITZA AMB LA PARRÒQUIA DE
SAN CARLOS BORROMEO DE MADRID I AMB JON SOBRINO

Barcelona, 1 de maig de 2007; Davant els fets que estan afectant la Parròquia de
San Carlos Borromeo i al teòleg Jon Sobrino, les Comunitats cristianes Garcia
Nieto i Lindavista de Cornellà de Llobregat i la de Sant Antoni d’Esplugues,
juntament amb el grup Cristians en Diàspora i l’Associació Cristianisme i Segle
XXI, convoquen creients i no creients de Barcelona a una acte de solidaritat amb
ells.
L’acte tindrà la forma de Trobada de Pregària i se celebrarà a la Parròquia de la
Mare de Déu de Bellvitge, al carrer de l’Ermita de Bellvitge, 63-65, a l’Hospitalet,
el proper diumenge, 6 de maig, a les 7 de la tarda.
Les actuacions pràcticament simultànies de les jerarquies vaticana i espanyola
orientades a silenciar al teòleg Jon Sobrino i al tancament de la parròquia de San
Carlos Borromeo, al barri d’Entrevías a Vallecas, han mogut els convocants a
expressar públicament la seva solidaritat amb el model d’església que representen.
Comparteixen amb ells el desig de construir i practicar una Església diferent i propera
a través de pràctiques i llenguatges adients als diferents temps i espais pastorals, i que
posi els pobres i exclosos al centre de l’acció evangèlica. Fan seva, en aquest sentit,
una frase d’Ellacuria aplicable tant al tercer món de Centreamèrica com al quart món
de les nostres ciutats: “Només amb tots els pobres i oprimits del món podem creure i
tenir ànims per intentar revertir la història”.
Les comunitats i grups cristians convocants han seguit la tasca de la parròquia
d’Entrevías i la consideren un referent de compromís social i de coherència
evangèlica. Se senten, d’altra banda, influïts per la teologia de Jon Sobrino i per la
forma com presenta Jesús de Natzaret. A través d’ell volen solidaritzar-se amb tots els
teòlegs i teòlogues de l’alliberament, i amb tots els grups i comunitats cristianes que
s’alimenten d’ella. Aquesta Trobada de Pregària tindrà un record especial per a la V
trobada del CELAM, el Consell episcopal llatinoamericà, que se celebra del 13 al 31 de
maig a la ciutat brasilera d'Aparecida, i on aquest corrent teològic estarà present als
espais oficials i fora d’ells.
Les comunitats i grups cristians convocants recorden que al recent document dels
bisbes catalans "Creure en l'Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor" s’afirma que "la
mateixa Església ha d'autoevangelitzar-se per tal de respondre als reptes d'avui", i
s’aposta pel diàleg i l’aproximació entre totes les sensibilitats presents a l’Església.

Ens veiem oprimits per tot arreu, però no esclafats; sense camins a seguir, però no sense sortida;
perseguits, però no atrapats; tirats per terra, però no abatuts.
(Segona Carta de San Pau als Corintis, 4,8-9)

