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l contacte interreligions és un fenomen actualnient en creixement, pero si
en busquem Torigen el crobareni, en
part, en Taproximació entre cristians
de diferente confessions. El nioviment
ecumenic és própiament aquest diáleg
entre catolics, protestants i ortodoxos
que va rebre el seu gran impiils dcsprés
del Concili Vatica II {] 963-65). A Girona n'hi ha
hagut manifestacions importants, encara que niolt
basadcs en la iniciativa de persones sensibles que quan
lian marxat s'han eniportat amb elles aquest esperit de
reconciliació i diáleg. Una de les cites niés importants
és la Missa Internacional de Roses, que se segueix
celebrant a final d'agost; en el seu origen va ser ocasió
de contacte amb nonibrosos pastors evangelics que
venien a passar les seves vacances a la Costa Brava,
pero de mica en niica el seu carácter niés ecumenic
ha cedit pas a un celebració multilingüe. A la capital
la principal activitat ecuménica es va viure del 1991 al
1997, nientre Jordá Gallego va ser superior deis dominics. Durant aquest temps es va donar un especial
relleu a la Setmana de la Unitat -celebrada al gener-,
en qué cristians catolics i evangelics es trobaven junts
per pregar. El 1997 es va obrir l'experiéjicia a les
altres religions monoteistes, i des d'aleshores la Pregaría Interconfessional per la Pau es va convertir en
interreligiosa, amb la presencia de jueus i niusulmans.
Malauradament Gallego va ser destinat a Barcelona, i

Missa
internacional
a Roses.

• ' \v'.

. • ' • \

ST-Uff-

"¿kf^^i

^F

3lí%M

les activitats es van refredar. Actuaíment un deis focus
ecuménics mes important segueix sent Roses, peí diáleg que hi ha entre la parroquia i diverses comunitats
evangéliques. Peí que fa a les trobades entre representants de diverses religions, és un tema nou pero que
va donant fi-uits, com la jornada organitzada peí Diáleg Interreligiós Monástic al monestir benedictí de
Sant Daniel el juny passat.
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