LA RUTA DE SANT VICENT 2007
dins l’itinerari de la III Assemblea Ecumènica Europea

El passat dia 20 de gener es va celebrar a València, per quart any consecutiu, la Ruta de
Sant Vicent, un pelegrinatge ecumènic als llocs de la ciutat que recorden el darrer
testimoni del sant diaca, a finals del mes de gener de l’any 304, davall la persecució de
Dioclecià.
Com en les tres ocasions precedents, la Ruta ha estat organitzada per l'Oratori de Sant
Felip Neri i ha comptat amb el patrocini de la Comissió Diocesana d'Ecumenisme i
Relacions Interconfessionals.
L’edició d’enguany ha comptat amb una participació ben nombrosa. Més d’un centenar de
fidels de diverses confessions cristianes —ortodoxos (Patriarcat de Romania), anglicans,
luterans, reformats, catolicorromans de ritu llatí i de ritu grec— van anar sumant-se a la
Ruta al llarg del seu recorregut. Els Vicaris per a Espanya i Portugal del Patriarcat
ecumènic de Constantinoble i del Patriarcat de Sèrbia, arxiprestes P. Dimitri Tsiamparlis i
P. Joan Garcia respectivament, enviaren sengles missatges de salutació i comunió.
El dia anterior a la Ruta, el divendres 19 de gener, el P. Fernando Rodríguez Garrapucho
SCJ, professor de la Universidad Pontificia de Salamanca i membre del Comité
organitzador de la 3AEE, pronuncià una conferència titulada "El pensamiento ecuménico
de Benedicto XVI y la III Asamblea Ecuménica Europea" al Palau de Colomina.
La vesprada del dissabte 20 de gener es va celebrar una Pregària ecumènica
interconfessional al Convent de Santa Clara, gràcies a l’acollida de les germanes
caputxines. La celebració va ser presidida pel Rvdm. Carlos López, bisbe de la IERE
(Iglesia Española Reformada Episcopal - Comunió Anglicana), i altres deu pastors de
diferents Esglésies cristianes. El lucernari, la proclamació de la Paraula, el cant, les
oracions i el silenci compartits, la commemoració del baptisme comú, les súpliques
d'intercessió i el ritu de la pau configuraren l’acte en el qual cristians diferents grups i en
diferents llengües, visqueren la joia de poder pregar junts i tastar de bestreta la desitjada
unitat. Una vegada més cal assenyalar la nombrosa assistència de fidels, a l’entorn del
centenar. D'aquests actes, en donaren informació la radiotelevisió valenciana i la premsa
diària, però no, incomprensiblement, la premsa diocesana, la qual cosa ha causat gran
estranyesa entre els participants i en ambients ecumènics.
Per últim, les entitats interconfessionals Centre Ecumènic Interconfessional de València
(CEIV), Centre Ecumènic de Catalunya (CEC), Acció dels Cristians per l'Abolició de la
Tortura (ACAT), Amistat Ecumènica Internacional (IEF) i Amistat Judeo-Cristiana, van
elaborar la Carta als germans i germanes de l’Islam, que pretén afavorir el diàleg
interreligiós entre cristians i musulmans, tan necessari a hores d’ara. Com l’any passat, la
carta va ser llegida al terme de la Ruta.
Tant de bo la Ruta de Sant Vicent continue consolidant-se en futures edicions i així sant

Vicent màrtir esdevinga un punt d’encontre tant per als cristians valencians —tan
necessitats de referents comunitaris— com per als cristians de les diferents Esglésies
d'Europa que anhelen la unitat.
Extracte de l’escrit del P. August Monzón de l’Oratori de Sant Felip Neri de Valencia

