ESCRIT DEDICAT A MOSSEN LLUÏS BONET I ARMENGOL
Amb motiu de la seva Jubilació com a Rector de la Parròquia de la Sagrada Família
Barcelona 22 de setembre 2018
La vida es un camí que iniciem en el moment de nàixer, ple de verals i marrades,
obert a l’infinit. Només ens cal escollir-lo be . Vostè Mossèn Lluïs ho va saber fer, i
any rere any ha continuat fidel al recorregut marcat guiat pels seus encomiables
sentiments vocacionals, portadors de respecte al proïsme, al més vulnerable, sigui
aquest del color que sigui o també practicant o no de religions diferents a la seva. La
diversitat enriqueix la cultura i només la cultura compartida ens dona la llibertat que
dorm al fons de l’anima de cadascú
Fa ara 25 anys, Mossèn Lluïs aquest barri el va rebre com a Rector de la nostra
estimada Parròquia, quan de temps ha passat, quants Records , quantes vivències
compartides!. Quan hem après del seu tarannà humil i fort a la vegada i del seu
sentit de la vida en comunitat.
Les pàgines d’un diari que de ben segur fa ja una pila d’anys va començar a escriure
, li demanen continuïtat ; l’emplacem doncs a fer-ho: Amb ploma, tinta i paper, com
a vostè li agrada.
Des de l’Associació de Veïns/es del barri li volem agrair que hagi estat durant tants
anys la baula d’unió , d’esforços comuns, ajuntant-nos, per aconseguir un millor
Barri ple de diàleg i esperança de futur amb Pau. Mossèn Lluïs hem compartit
reunions veïnals Festes i Tradicions , hem trepitjat les llambordes dels nostres
carrers ensems ,intentant l’ajudar els mes desfavorits , també hem compartit Sales
Nobles Consistorials... rebent afalagaments , reconeixements atorgats per tasques
solidaries contrastades, benvinguts siguin, si han prestigiat el nostre Barri. Per tot
això i mes durant molts anys de manera simbòlica hem fet rotllana i donant-nos les
mans hem format, una gran sardana com a senyal d’unitat i agermanament, i tot i a
l’espera d’un esdevenidor encara mes digne i humà, i sense diferencies socials
manifestes. Intentarem doncs aconseguir així, dia a dia i seguint el seu exemple, i
lluny de la rauxa dels impulsos, si amb el millor dels criteris , practicant el diàleg,
continuar la tasca empresa amb vostè durant tants anys.
Mossèn Lluïs gracies per haver-nos ajudat tant, gracies per ser com es , gracies per
tot: L’estimem

Associació Veïns/es Sagrada Família

