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REUNIÓ D'ENTITATS INTERCONFESSIONALS PER SANT VICENT 2009

Com  sabeu,  els  tres  anys  darrers  ens  hem  reunit  a  València  membres  de  cinc  entitats 
interconfessionals amb motiu de la Ruta de Sant Vicent:  Acció dels Cristians per l'Abolició de la 
Tortura (ACAT);  Amistat  Judeo-Cristiana;  Centre  Ecumènic  de  Catalunya  (CEC);  Centre 
Ecumènic Interconfessional de València (CEIV); Amistat Ecumènica Internacional (IEF).

El 2006 vam fer pública una Carta a les comunitats cristianes (CCX) que fou enviada a un 
bon nombre de laics i dirigents de les Esglésies i va ser publicada en diverses revistes, com Saó i 
Cresol (València), Documents d'Església (Montserrat) i Diálogo Ecuménico (Salamanca). 

En connexió amb l'anterior, el 2007 adreçàrem una Carta als germans i germanes de l'Islam, 
que va ser entregada personalment a fidels musulmans, entre els quals l'imam de la Mesquita Gran 
de València, fou llegida en el Congrés Islàmic Internacional celebrat a la mateixa ciutat i va ser 
publicada a revistes com ara Dialogal (Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós, Barcelona).

 L'any passat, 2008, férem públic el missatge Pelegrins de Jesús a Europa, que es proposava 
contribuir a la recepció de la III Assemblea Ecumènica Europea, la qual havia culminat a Sibiu 
(Romania) el setembre del 2007. Aquest document, que es feia ressò, sobretot, del Manifest dels 
jóvens de St. Maurice i del Missatge final de Sibiu, fou reproduït a algunes revistes de València, 
així com a Oikumene (Centre Ecumènic de Catalunya, Barcelona) i a Infoekumene (Madrid).

Enguany,  celebrem el  40é  aniversari  dels  acords  entre  les  Societats  Bíbliques  Unides  i 
l'Església Catòlica, així com també el bimil·lenari de l'Apòstol Pau. Per això, i tenint en compte, a 
més, que l'Església catòlica romana ha dedicat la darrera reunió del Sínode dels bisbes a la Paraula 
de Déu en la vida i en la missió de l'Església, sembla adient elaborar un document en forma de 
missatge que tindria com a títol Nascuts de la Paraula, concretant, com hem fet els altres anys, els 
plantejaments i compromisos que considerem més oportuns o urgents, en els diversos vessants de 
l'ecumenisme teològic, espiritual i social (com ara la base bíblica de la idea de drets humans i de la 
promoció de la justícia). Cal remarcar que la Ruta de Sant Vicent 2009 s'escau el 17 de gener, dia 
que en alguns llocs se celebra com a "jornada de reflexió judeo-cristiana", pòrtic a la Setmana de 
Pregària per la Unitat.

L'entitat  Dones creients participarà per primera vegada en aquesta iniciativa. El nou pastor 
de l'Església de l'Esperança, de València (IEE), Gerson Amat, s'ha oferit per a redactar el document 
a partir de les aportacions que li arriben. Fóra bo que des de cada entitat remetéreu una o diverses 
propostes de redacció, si més no d'aquelles suggerències o línies bàsiques que caldria incloure o 



tenir en compte. Aquestes propostes haurien de ser enviades,  abans del 10 de gener, al següent 
correu  electrònic:  august.monzon@uv.es.  A València  prepararíem un text  per  a  ser  esmenat  i 
aprovat el divendres 16 de gener —vespra de la Ruta—, en el transcurs d'un sopar de treball, com 
l'any passat, en un lloc encara per determinar i que vos comunicarem. 

La Ruta tindrà lloc dissabte 17 de gener, a partir de les 8.30 del matí, des de l'església de 
Santa Mònica, acabant a les 13.00 aproximadament, a la basílica sepulcral de Sant Vicent de la 
Roqueta.

Hi ha també prevista, com l'any passat, una pregària interconfessional, a les 19.00 h. del 
mateix dia 17, en el Convent de Santa Clara de monges caputxines (Av. de Pérez Galdós, 119). Un 
acte ben simbòlic hi podria ser l'entronització de dues Bíblies en traducció interconfessional: la 
Bíblia Valenciana Interconfessional (BVI, 1996) i la recent versió castellana La Biblia. Traducción  
Interconfesional (BTI, 2008). A l'acte ha confirmat la seua assistència el Rvd. José Luis Andavert, 
President de la Societat Bíblica d'Espanya.

Quedem, doncs, a l'espera de les vostres notícies.           
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