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Multitudinària trobada mariana
sota l'espiritualitat de Medjugorje
• El P. Jozo Zovko a Barcelona aplega milers de persones atretes pels missatges de la Reina de la Pau
BARCELONA.—La trobada convocada recentment
a Barcelona pels grups de pregària Reina de la Pau es
va convertir en tot un esdeveniment eclesial. Milers de
persones procedents de tot l'Estat espanyol es van congregar del 30 de novembre al 3 de desembre a la Ciutat
Comtal per submergir-se una mica més en l'espirituali-

tat mariana de Medjugorje. El principal al·licient va ser
la presència del religiós franciscà Jozo Zovko. El qui va
ser rector de Medjugorje quan s'hi van iniciar les suposades aparicions de la Reina de la Pau va proclamar una
vegada i una altra a Barcelona l'essència del missatge de
la Mare de Déu: «Obriu el vostre cor a Jesucrist!»
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i els més optimistes esperaven una
resposta tan massiva a l'acte central
de la Trobada nacional Reina de la Pau
que el 2 de desembre passat va tenir lloc a
Barcelona. El lloc triat havia estat la majestuosa Santa Maria del Mar, amb capacitat per a 4.000 persones. La basílica barcelonina es va omplir de gòm à goin de
fidels de diferents carismes interessats en
els esdeveniments de Medjugorje, un petit llogarret de Bòsnia Hercegovina on des
de fa 25 anys la Mare de Déu suposadament s'apareix a sis vidents sota l'advocació de la Reina de la Pau. L'atractiu principal de la trobada celebrada a la Ciutat
Comtal ha estat la presència del religiós
franciscà Jozo Zovko, rector a Medjugorje quan es van iniciar les aparicions.
Aquest franciscà croat és conegut com el
«setè vident» i s'ha convertit des de fa ja
molts anys en un dels màxims impulsors
arreu del món dels missatges de la Reina
de la Pau.
En la línia carismàtica que el caracteritza, el P. Jozo Zovko va fer de la seva
presència a Barcelona —la tercera d'ençà
que tenen lloc les suposades aparicions—
una exhortació insistent a la conversió
personal a través de la pregària. «Obriu
les portes del vostre cor! La Mare de Déu
espera el vostre sí! Només així podreu
començar a viure el Nadal», va repetir diverses vegades en els diversos actes que
va protagonitzar a la Ciutat Comtal. I va
afegir també amb insistència: «Sense sagraments no hi ha Nadal. Sense pregària
no hi ha Nadal. Sense Jesucrist i sense
Maria no hi ha Nadal. I tampoc no hi ha
pau, ni futur... Obriu el vostre cor a
Jesucrist i convertiu-vos!»
El franciscà croat va justificar la seva
presència a l'Estat espanyol com una nova
oportunitat per impulsar en aquest país
l'espiritualitat de Medjugorje. «Els missatges de la Mare de Déu —va afirmar més
d'un cop— són molt actuals. Continuen
canviant avui la vida de moltes persones,
sobretot de moltes famílies. Són medicaments per a là greu situació que viu avui
la societat, tan allunyada de Déu.» Per això
va encoratjar els assistents a formar i im-

El P. Jozo va insistir molt en la importància del rés del Rosari.

vés de la pregària el dejuni, la penitència i
la vida sacramental. Ella no vol. una altra
cosa que ajudar-nos a trobar Déu*»

Satisfacció generalitzada

Santa Maria del Mar es va omplir de gom a gom de fidels.
r

Ajuda a Tobra social del P. Jozo
Juntament amb la seva forta influència espiritual, el P. Jozo Zovko és també
un home de gran acció en l'àmbit social. Des de fa 16 anys impulsa a Bòsnia
Hercegovina diverses associacions d'ajuda a les víctimes deia terrible guerra a
l'exlugoslàvia. Gràcies sobretot a la col·laboració dels pelegrins que acudeixen a Medjugorje, el P. Jozo ha'pogut posar en marxa diferents iniciatives per
pal·liar algunes de les moltes ferides causades pel conflicte als Balcans. Una
d'elles és l'Associació Internacional de Padrins dels Infants de Bòsnia Hercegovina, amb més de 5.000 infants registrats, que són mantinguts econòmicament i espiritualment per famílies que arreu del món n'assumeixen l'apadrinament. També compta amb una llar per a noies òrfenes de la guerra i un
projecte d'ajuda per a famílies desfavorides.
Aprofitant la visita del P. Jozo Zovko a Barcelona, els grups de pregària
Reina de la Pau han decidit promoure activament a l'Estat espanyol el seu
programa d'apadrinament d'infants. Fins ara des d'aquí només s'oferien ajudes puntuals a través dels Amics de Medjugorje. La intenció ara és crear una
fundació que canalitzi tota aquesta ajuda en favor de les víctimes de la guerra de l'exlugoslàvia, com ja es fa en molts països. El tret de sortida a aquest
nou projecte es va donar el 30 dé novembre passat, poques hores després que
Zovko aterrés a Barcelona, amb la celebració a Sant Cugat del Vallès d'un
concert benèfic a favor dels infants orfes de Bòsnia Hercegovina. Gairebé 800
persones van omplir l'auditori de Sant Cugat com a mostra de la generositat
catalana envers el poble iugoslau. De la mateixa manera, els donatius recollits durant la Trobada nacional Reina de la Pau a Barcelona s'han destinat a
aquests mateixos objectius. En total, uns 50.000 euros.
Qui vulgui col·laborar amb l'obra social del P. Jozo Zovko pot fer-ho a través
del c/c de "la Caixa": 2100-1366-10-0200157047.

pulsar grups de pregària sota el. carisma
de la Reina de la Pau, grups en què es llegeixin i meditin els missatges de la Mare
de Déu. «Calen a l'Estat espanyol apòs-

F

«

I

tols de Maria —va recordar Zovko—, perquè ella serà la que ens guiï cap a Déu. La
Mare de Déu de Medjugorje ens ensenya
el camí de retom a la casa del Pare a tra-

A més de Santa Maria del Mar, on es
van congregar més de 4.000 persones, Jozo
Zovko va estar també al Tibidabo, l'I i 2
de desembre, i a la parròquia de Santa
Maria de Gràcia, on va cloure la trobada
la tarda del 3 de desembre passat. Les seves meditacions es van allargar hores i
hores, sumides en un silenci gairebé reverencial, en un intent per aprofundir més i
més en els missatges de la Reina de la Pau.
Especialment emotiva va ser l'adoració al
Santíssim Sagrament celebrada el dissabte a la tarda al Tibidabo. Ben entrada ja la
nit, el P. Jozo Zovko no va dubtar a sortir
amb la custòdia a l'esplanada exterior, des
d'on durant una llarga estona va beneir tota
la ciutat i tot el país. Al Tibidabo va tenir
lloc també 1' 1 de novembre la trobada amb
un centenar de sacerdots, religiosos i religioses amb l'objectiu de renovar plegats
a través de la Mare de Déu la seva consagració a Déu. L'èxit de la convocatòria,
inesperat per la massiva assistència de
públic, ha estat valorat molt positivament
pels organitzadors. «Estem molt contents,
no esperàvem una resposta tan fervorosa i
multitudinària —assegura Marina
Sànchez, coordinadora de la trobada—. El
mateix P. Jozo ha reconegut estar molt satisfet. Barcelona s'ha obert per primer cop
als missatges de Medjugorje. Podem afirmar que s'inicia una nova etapa a Espanya en què la Reina de la Pau té molt a
dir...»
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ills estimats, també avui us convido: pregueu, pregueu, pregueu, pregueu. Fills, quan pregueu, esteu a prop de Déu
i Ell us dóna el desig d'eternitat. Aquest és un temps, en el qual podeu parlar més de Déu i fer més per ell. Per això,
no hi poseu resistència, sinó que permeteu, fills, que Ell us guiï, canviï i entri a la vostra vida. No oblideu que sou
viatgers en camí cap a l'eternitat. Per això, fills, permeteu que Déu us condueixi com un pastor el seu ramat. Gràcies
per haver respost a la meva crida!»
, f r.
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