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L'esperit de Medjugorje a Barcelona
• Benedicció d'una imatge de Maria Reina de la Pau a l'església de Santa Maria de Gràcia
BARCELONA.— Des de fa més de 20 anys, la
Mare de Déu s'apareix gairebé a diari a Medjugorje (Bòsnia i Hercegovina). Arran d'aquestes
aparicions, encara per verificar ofíclalment per.
part del Vaticà, la parròquia de Santiago apòstol
de Medjugorje ha esdevingut un focus intens d'espiritualitat mariana. Milions de pelegrins ja hi han

M

entre la Santa Seu continua estudiant les aparicions marianes de Medjugorje, la parròquia de Santiago apòstol
d'aquella petita localitat iugoslava ha esr
devingut l'epicentre d'una espiritualitat al
qual milers de pelegrins acudeixen gairebé
a diari des de tots els racons del planeta.
-Medjugorje és avui un focus constant de
genfque busca viure una intensa experièn^ eia de fe. a través de la Mare de Déu. Els
fruits són incalculables: guariciòns físiques i espirituals, conversions, renovació
de la fe, canvi de vida, tomada a la pràctica
dels sagraments... A redós de l'experiència
de Medjugorje han nascut nombroses vocacions religioses i sacerdotals, a més de
noves comunitats i moviments com el Cenacle o l'Oasi de la Pau. Això no obstant, el
signe més eloqüent del seu influx atraient
és la creació arreu del món de grups de
pregària constituïts per pelegrins a les seves respectives .realitats parroquials.
Un d'aquests grups és el que cada mes
s'aplega a la parròquia de Santa Maria de
Gràcia de Barcelona (c/ de Gràcia, 5), on el
proper 5 de setembre tindrà lloc la benedicció i entronització de la nova imatge dè la
Mare de Déu portada aquest mes de juny
passat des de terres iugoslaves. La imatge
és una còpia exacta en mida i colors de la
imatge que es troba a Tihjalina, a prop de
Medjugorje, on és venerada per milions de
pelegrins. Tots els pelegrins que van a
Medjugorje inclouen en el seu pelegrinatge la visita a aquesta imatge de la Immaculada de Tihjalina. És, segons els vidents, la
que més se sembla a la de les aparicions?
La nova talla de la Mare de Déu, que
substitueix una altra d'e més petita, és la
imatge pròpia amb la qual s'identifica l'espiritualitat de Medjugorje. La seva presència a la parròquia barcelonina es converteix, per tant, també en una invitació a la
conversió, a la pregària i al compromís,
segons els missatges que des de fa 23 anys
la Mare de Déu fa arribar a tots els fidels a
través dels vidents. •

Intèrpret de Medjugorje
La jornada del proper 5 de setembre,
. que començarà a les cinc de la tarda, comptarà també amb una presència molt especial. Des de Medjugorje viatjarà a Barcelona
—abans haurà passat per Madrid i altres
ciutats espanyoles— Soeur Emmanuel, una
religiosa francesa de la comunitat de les
Benaurances que resideix a Bòsnia des del
1989. Fascinada des de fa anys per la
realitat suscitada a Medjugorje, el seu tes-,
timoni ha desembocat en nombrosos llibres sobre la Mare de Déu i l'espiritualitat'
que en sorgeix. Soeur Emmanuel, amb la
seva senzillesa habitual i claredat teològi-

anat, i s'han produït innombrables testimonis de
conversió, renovació de la fe, guariciòns...
L'influx de Medjugorje s'ha estès arreu del
món, inclosa Catalunya, on cada cop són més els
grups de pregària nascuts arran d'aquesta experiència. El proper dia 5 de setembre viuran una
jornada molt especial. A la parròquia de Santa

ca, parlarà a Santa Maria de Gràcia
de les meravelles que la Mare de
Déu està fent arreu del món per
portar la gent cap a Jesús.
La visita de Soeur Emmanuel i la
benedicció de la nova imatge està
mobilitzant els diversos grups de
pregària «Reina de la Pau» que actualment s'apleguen a Catalunya. Hi
assistirà gent procedent d'Igualada,
Berga, Manresa, Valls; Vilafranca i
Tarragona, ciutats en les quals aques-,
ta espiritualitat es troba més o menys
arrelada.
' Una de les persones que més ha
treballat perquè aquesta jornada sigui possible ha estat M. Glòria de
Chopitea, membre del grup Reina de
.la Pau. Glòria està convençuda que
aquesta experiència pot fer molt de
bé a l'Església catalana: «Hi aportarà enriquiment espiritual, esperança
i coneixement de l'escola de Maria
que ens condueix a una Església
renovada en l'esperit de Déu.»
Malgrat tot, des dels grups sorgits dins
d'aquest carisma tan especial,, s'és molt
conscient que les circumstàncies en què
s'emmarca la seva vivència de fe poden

Maria de Gràcia, on cada mes s'aplega el grup
Reina de la Pau de Barcelona, tindrà lloc la
benedicció de la nova imatge de la Mare de Déu
portada aquest estiu des de Bòsnia. L'acte comptarà també amb la presència de Soeur Emmanuel,
autora, entre altres, del llibre Medjugorje: el
triunfo del corazón.
que estem bojos Aquestes actituds
canvien totalment quan algú visita
Medjugorje i experimenta el que hi
passa.»

Crida a la conversió

resultar una mica estranyes. «Parlar
d' aquests esdeveniments —explica Glòria de Chopitea^ sorprèn.i sovint provoca cert escepticisme. Hi ha qui.creu

El testimoni de Soeur Emmanuel
Soeur Emmanuel és una reyligiosa de la Comunitat de les
Benaurances nascuda a París el
1947. Llicenciada en Arqueologia i Belles Arts a la Sorbona de
Paris, va estudiar també Teologia, coincidint amb el cardenal
Danielou. Va ingressar a la Comunitat de les Benaurances el
1970idesdel 1989 viu a Medjugorje. El 1990 va fundar un apostolat sota el nom de «Children of
Medjugorje», en el consell del
qual hi ha actualment dos cardenals i cinc arquebisbes. Els dies 1
i 15 de cada mes, Soeur Emmanuel escriu el butlletí de notícies de Medjugorje, traduït als
principals idiomes del món. És
autora també de diferents llibreSi entre ells el que presentarà
el proper 5 de setembre a
Barcelona, Medjugorje:
eltríunSoeur Emmanuel és una persona molt
fo del corazón. També ha escrit
estimada a Medjugorje i el seu testimoni ha Medjugorje: la guerra dia a dia o
estat escoltat fins i tot pel Sant Pare.
Medjugorje: qué dice la Iglesia.
Per a molts, la presència de Soeur Emmanuel a Medjugorje és qualificada
de «providencial». El seu carisma i claredat al'hora d'explicar els missatges i
esdeveniments que hi tenen lloc la converteixen en peça clau del santuari. Per
la seva formació i experiència, el seu testimoni és sol·licitat des d'arreu del
món.

Les aparicions de la Mare.de Déu
de Medjugorje es remunten al 24 de
juny del 1981. Es van produir a 6
infants, dels quals encara avui s'apareix a dos, ja adults. A la pregunta
.d'aquests: «I tu qui ets?», ella els va
contestar: «Sóc la Reina de la Pau.»
Tot i que des del Vaticà s'estudien
aquests fets, Joaquín Navarro-Valls,
portaveu de la Santa Seu, ha afirmat
en diverses ocasions que els pelegrinatges a Medjugorje no estan prohibits. Es té constància, a més, que són
hornbrosos els sacerdots i bisbes qiíè
en privat visiten cada any el santuari
marià.
El missatge que la Mare de Déu
ha fet arribar als fidels a través
d'aquestes aparicions no difereix del que
sempre ha proclamat l'Església. La Mare
de Déu parla de la necessitat de posar Déu
en el primer lloc de la nostra vida, perquè
regni definitivament la pau als cors, a les
famílies, a les comunitats, a tots els honiïes.
Maria crida insistentment els cristians a
convertir-se en constructors de la pau en el
món, a través de la seva pròpia conversió i
d'una sèrie de pràctiques, que ajuden a
aconseguir-la: confessió mensual, la pregària del cor, l'eucaristia, la lectura de la
Bíblia i el dejuni. Com reconeix Glòria de
Chopitea, «es tracta d'una invitació urgent
a la conversió individual com a condició
indispensable per aconseguir la.pau i reconciliar-nos amb Déu». «Ens diu que necessita de les nostres pregàries per portar la
pau al món i que vivim un temps de gràcia», afegeix Glòria.
Moguts per aquesta crida apressant a la
conversió han anat "a Medjugorje milions
de pelegrins en 23 anys. «S'hi viu la fe i la
pregària amb una profunditatcom no havia
vist en cap altre lloc», assegura Glòria de
Chopitea, que ja ha viatjat a Medjugorje en
sis ocasions. Tan sòls allà es pot participar
en eucaristies traduïdes a 23 idiomes, concelebrades per més de 300 sacerdots, llargues cues de gent confessant-se constantment i fruits extraordinaris de conversió, i
guariciòns físiques. A l'espera que algun
dia la Santa Seu reconegui la veracitat dels
fets, la gent continua anant a Medjugorje a
la recerca de pau per a l'ànima. Una pau
que després traslladen amb tot el fervor i
l'entusiasme als seus respectius llocs d'órigen.
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