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La commemoració dels 25 anys d’Arrels cristianes de Catalunya és una
ocasió idònia per reafirmar la validesa i l’actualitat del seu missatge

AL SERVEI DEL NOSTRE POBLE
25 anys d’Arrels Cristianes
de Catalunya
Els bisbes de Catalunya

Al servei del nostre poble, en el marc del 25è aniversari del
document Arrels cristianes de Catalunya, inclou reflexions
sobre els actuals reptes de l’Església i de la societat
catalanes, com ara la crisi econòmica, la immigració i la
secularització. Pel que fa a la immigració, el document
subratlla que les persones nouvingudes han de respectar la
identitat cultural del poble que els acull.
En el nou document de l’episcopat català també s’hi inclou
una reedició del document Arrels cristianes de Catalunya,
que incorporarà la numeració per poder-lo treballar i citar
posteriorment, tal i com s’acostuma a fer en aquests tipus
de documents. Així, la nova generació episcopal revalida
una vegada més l’adhesió dels bisbes catalans al document
del 1985 en el que s’afirma la «ininterrompuda tradició de
fidelitat a Catalunya» de l’Església, i que els bisbes «donem
fe de la realitat nacional de Catalunya».
........................................................................

Autors:

«Reconeixem la personalitat i els trets
propis de Catalunya, en el sentit genuí de
l’expressió, i defensem el dret a
reivindicar i promoure tot el que això
comporta, d’acord amb la doctrina social
de l’Església.»

Al servei del nostre poble:
Mons. Jaume Pujol i Balcells; Card. Lluís Martínez i
Sistach; Mons. Joan-Enric Vives i Sicília; Mons. Xavier
Salinas i Viñals; Mons. Agustí Cortés i Soriano; Mons.
Joan Piris i Frígola; Mons. Josep Àngel Saiz i Meneses;
Mons. Romà Casanova i Casanova; Mons. Francesc Pardo
i Artigas; Mons. Xavier Novell i Gomà; Mons. Sebastià
Taltavull i Anglada; Mons. Salvador Cristau i Coll
Arrels cristianes de Catalunya:
Mons. Ramon Torrella i Cascante; Card. Narcís Jubany i
Arnau; Mons. Ramon Malla i Call; Mons. Josep M. Guix i
Ferreres; Mons. Miquel Moncades i Noguera; Mons.
Ricard Maria Carles i Gordó; Mons. Joan Martí i Alanis;
Mons. Jaume Camprodon i Rovira; Mons. Ramon Daumal
i Serra; Mons. Josep Capmany i Casamitjana
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