27 de Juny i 4 de juliol de 2021
LA SANTA ESGLÉSIA CATÒLICA
La fe es viu com a comunitat. I la comunitat universal
dels que seguim Jesús és l'Església.
Molta gent pensa que no pot ser santa una institució
com l'Església, amb tota la fragilitat i el pecat que hi
ha en el seu si. Tot el que estigui format per persones
-governs, empreses, equips de futbol, comunitats de
veïns i, també, institucions religioses- comporta una
part gran d'imperfecció. Això explica, però no justifica
cap equivocació. Al mateix temps, també hi ha a l'Església gent realment bondadosa -més del que es pensa
- que decideix lliurar la vida al servei del Regne de
Déu. Perquè santedat i pecat sovint conviuen en les
mateixes històries.
A més és diversa, i com més millor, perquè la unitat
no vol dir uniformitat, i el que uneix a tots els catòlics
és Jesús de Natzaret i l'intent de viure l'Evangeli. Som
el Poble de Déu que no entén de fronteres i que vol caminar amb Jesús. La resta, ja sigui el Papa, els bisbes, sacerdots, laics i religiosos de qualsevol mena estem cridats a servir a aquesta gran comunitat duent al món la Bona Notícia mitjançant la nostra vida i les nostres obres. No hi ha d'haver ningú per
sobre de ningú.
A cada cristià que forma part de l'Església hi ha un
desig de santedat. Busquem estar a prop de Jesús,
cadascú a la seva manera. Igual que Pere, assumim la
nostra condició d'imperfectes, però hi ha en nosaltres
un desig de canvi, de millora, d'aspirar a la perfecció,
sabent que mai ho serem per la nostra pròpia condició
humana. I Déu no abandona al seu Poble, ens encoratja, anima i se segueix fent present de generació en
generació. Els sants no són gent sense pecat, sinó
gent que va ser capaç de transparentar a Déu malgrat
la seva experiència de limitació. Com l'Església.
Mai no podrem reduir l'Església a un partit, a un país
o una cultura, perquè és universal -aquest és el significat precís de catòlic: universal-, i aquesta és una
gran riquesa. L'Evangeli està cridat a prendre forma a
cada racó del planeta, intentant treure el millor de cada societat. L'Església té un compromís amb el món,
que no és altre que continuar l'obra de Salvació de
Déu i mostrar el rostre misericordiós de Jesús a tots
els pobles de la Terra.
(Álvaro Lobo, sj https://pastoralsj.org/)

Santa Maria dels Turers, Banyoles 2012

FÀCIL O DIFÍCIL
Fàcil és jutjar els errors dels altres,
el difícil és reconèixer els propis.
Fàcil és parlar sense pensar,
difícil és pensar abans de parlar.
Fàcil és prometre,
el difícil és complir-ho.
Fàcil és criticar els altres,
el difícil és millorar un mateix.
Fàcil és plorar per la cosa perduda,
el difícil és cuidar-lo abans de perdre-ho.
Fàcil és dir a algú que l'estimés,
el difícil és demostrar-ho cada dia.
(https://preguem.blogspot.com/)
EL QUE VOLEM I EL QUE ENS CONVÉ
Un autèntic filòsof, Sòcrates, creia que tota
persona sàvia havia de portar una vida frugal. Ell mateix anava descalç; i, tanmateix, li
feia gràcia apropar-se cada dia al mercat i
sovint hi anava a mirar totes les mercaderies
que s'hi exposaven. A un dels seus amics que
li va preguntar per què feia allò, Sòcrates va
respondre: "M'encanta passejar-me per allà i
descobrir les moltes coses sense les
quals sóc perfectament feliç". L'espiritualitat és
no saber què volem, sinó entendre allò que no
necessitem.
(Anthony DE MELLO )
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