Portaveu de la vall i poble de Gallifa
i del Santuari Ecològic
Publicació Periòdica

Maig-Setembre 2005

Núm. 56

__________________________________________________________________________________________________________

DUES NOTICIES D’ACTUALITAT
Dues notícies han destacat aquest mes a la revista “L’ACTUALITÉ RELIGIEUSE DANS
LE MONDE”. La primera respon a una qüestió que es va debatre quan l’actual ple de
l’ajuntament de Gallifa ens trobarem al Bisbat per debatre aquella proposta segons la
qual l’Ajuntament de Gallifa feia una oferta, per escrit, i davant els diners que havia de
costar arreglar els camins i terres que s’havien – segons ells- d’endreçar, proposaven
comprar la Rectoria de Gallifa per fer-ne la casa del poble. El Sr. Mateu C. de Sobregrau
va exposar al Vicari General Mn. Fèlix Guardia : “el dia que Mn. Dalmau es mori, vostèsel bisbat- no podran portar cap capellà a Gallifa perquè ja no n’hi ha gaires”. El Vicari
General semblava que aprovava la Major del sil·logisme i fou quan un servidor hi va
intervenir per dir: “Abans de morir jo, primer es morirà el Papa Joan Pau II. I quan arribi
un nou Papa (ara ja el tenim), una de les coses que farà serà ordenar homes casats, i
tornarem a tenir capellans com mai. TAMBÉ A GALLIFA”.
Es va armar una revolada de comentaris, els uns (els capellans del bisbat) exclamant:
“això no es pot dir!”; i altres comentaris criticaven el gran disbarat que jo acabava de
profetitzar.
Aquesta primera qüestió, doncs, diu: En l’última carta pastoral, l’arquebisbe de
Milwaukee, Mnr. Rember George Weakland, diu que està a punt de proposar al nou Papa
l’ordenació d’homes casats; l’única possibilitat - ha dit- de garantir la continuïtat de la
vida religiosa i eclesiàstica a les parròquies, i d’assegurar un servei de l’Església catòlica
al país. Cal anotar que el nombre de candidats al sacerdoci als EE.UU. ha passat de
13.000 (al l980) a 7.723 (al 1990). Les estadístiques de l’Església catòlica de Washington
es tornen inquietants quan assenyalen que el nombre de vocacions ha caigut un 10 %
entre 1989 i 1990. Alarmant!

Està vist doncs, que aquell somni de quedar-se l’ajuntament la Rectoria com la “casa del
poble” està descartat d’entrada, a part de la voluntat meva i del bisbat, que no hi estàvem
d’acord des de l’inici.
La segona noticia és que la pràctica religiosa és un factor que “cura“. Un estudi dut a
terme també als EE.UU sobre 30 persones grans, tractades en diversos serveis
d’ortopèdia, conclou que la pràctica religiosa, així com la Fe en “Déu, font de força i de
recomfort” fa disminuir els riscs de depressió geriàtrica i millora clarament el restabliment
de la mobilitat després d’una intervenció quirúrgica.
Aquest equip d’especialistes deplora, per altra part, la “negligència històrica dins la qual
ha caigut la dimensió religiosa pels científics”
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