FULL INFORMATIU n. 1860

17-V-2020

«VOSALTRES SÍ QUE EL CONEIXEU, PERQUÈ HABITA A CASA VOSTRA»
En aquesta gran celebració de la Pasqua, que
dura cinquanta dies, ens anem apropant al
Diumenge de Pentecosta. Per això, avui,
diumenge dia 17, sisè diumenge de Pasqua,
escoltem a l’evangeli com Jesús anuncia als
seus deixebles que el Pare els donarà un altre
Defensor, l’Esperit de la veritat, perquè es
quedi per sempre amb ells. Els deixebles de
Jesús han de rebre l’Esperit del Ressuscitat.
Jesús indica: «El món no el pot rebre, perquè
no és capaç de veure’l ni de coneixe’l». De
vegades, podem pensar que els deixebles de
Jesús hem de tenir el mateix esperit que té
tothom. És ben important que prenguem
consciència que hi ha una diversitat
d’esperits, si tenim un, no podem tenir l’altre.
Hi ha un cert «món», un cert «tipus de
societat», un cert «tipus de gent», que no és
capaç de veure l’Esperit de Déu, ni capaç de
coneixe’l.
En canvi, Jesús diu als seus deixebles:
«Però vosaltres sí que el coneixeu, perquè
habita a casa vostra i està dins de vosaltres».
Jesús ressalta que en tenim experiència del
seu Sant Esperit, perquè habita a casa nostra.
En som conscients? Soc conscient d’aquest
coneixement? Sé distingir-lo? En sé gaudir?
Ell habita a casa nostra i està dins de nosaltres. Val la pena que fem una meditació
interior i pensem on hem experimentat aquests dies l’Esperit de Jesús ressuscitat? No
pensem que l’Esperit de Jesús dona tan sols consol: en uns moments dona força, en altres
ens interroga, en altres ens dona pau, en altres ens desperta. Per a saber-lo distingir en tot
moment, fixem-nos en allò que diu Jesús: «El qui m’estima, és aquell que té els meus
manaments i els compleix; el meu Pare l’estimarà, i jo també l’estimaré i me li faré
conèixer clarament». Aquests dies de dificultats hem vist moltes manifestacions d’amor,
no sempre fàcil, hem vist generositat, hem vist renúncia a moltes coses. Tot és amor, el
confinament també. Siguem conscients de la presència de l’Esperit de Jesús en nosaltres i
mantinguem-nos sempre moguts per ell.

LLIÇONS D’AQUESTS DOS MESOS DE CONFINAMENT
No tan sols hem de viure la realitat, sinó també procurar aprendre d’aquestes vivències.
Portem més de dos mesos de confinament, dins d’una pandèmia que mai havíem viscut.
Quines coses anem aprenem aquests dies? De què em vull recordar després? En la meva
llibreta de notes he apuntat cinc lliçons:
1) Déu per damunt de tot. He experimentat la feblesa, la incertesa, la por. En molts
moments no sabia de qui m’havia de fiar. Però una cosa, per a mi, ha quedat
clara: Déu no falla mai, ni abandona i, per tant, ell es troba per damunt de tot.
He viscut la Pasqua de Jesús potser com mai. En ell ha d’estar sempre la meva
confiança. En aquesta vida i també en el més enllà.
2) Cal mesures preventives. El coneixement de les mesures preventives necessàries
és quelcom important. La disciplina en el manteniment d’aquestes mesures és
una forma de protecció i, al mateix temps, una gran mostra de respecte i amor
als altres. Això ho he apuntat no tan sols com a mesures higièniques, sinó també
com a mesures d’ordre espiritual. Si la integritat de la salut l’hem de defensar de
formes tan estrictes, molt més encara la salut espiritual.
3) Interioritat activa. He viscut aquests dies molt de silenci, he tingut de viure tot
sol sense sortir de casa, se’m va espatllar la TV uns dies abans que tot
comencés. He palpat com moltes coses despenen del meu interior. Els mitjans
de comunicació, el cinema, la música i fins i tot, moltes vegades, la pedagogia,
es dediquen a estimular els sentits. L’efecte, potser no volgut, és que estem
esperant estímuls exterior per a moure’ns interiorment. Cal mantenir una
interioritat activa, i això depèn de cadascú. Una sobrietat en els estímuls és
moltes vegades una gran benedicció.
4) Un sol cor i una sola ànima. Durant aquests dies m’he apropat a un màxim de
metre i mig. He viscut sense abraçades, petons, estretes de mà. Però potser m’he
sentit més unit que mai amb els altres, fins i tot amb aquells que no coneixia o
amb qui habitualment no em tracto. La unitat d’una societat o d’una comunitat
cristiana no està en trobar-se en un mateix espai, sinó en tenir un sol cor.
5) Conèixer el do de Déu. L’oracle de Delfos deia: «Conèixe’t a tu mateix». Jesús,
a la samaritana, va més enllà i li diu: «Si coneguessis el do de Déu» (Jn 4,10).
Aquests dies hem viscut sense assemblees eucarístiques, sense sagraments,
sense església reunida. He vist els reaccions i els sentiments de tantes persones.
Hem enyorat i valorat moltes coses que potser habitualment ni ens fixem, o fins
i tot considerem superades. Val la pena prendre’n nota, per quan les
circumstàncies siguin diferents.
P. Rodolf
EL PROPER DIMARTS RECUPEREM ELS HORARIS HABITUALS
Malgrat no hem entrat encara en la fase 1 de desconfinament, les autoritats sanitàries han
permès ja en aquesta «fase 0 avançada» l’obertura de les celebracions de culte. Per això,
el proper dimarts, dia 19, a 2/3 de 8 de la tarda, hi haurà ja celebració de l’eucaristia, i el
mateix farem el divendres. El dissabte, dia 23, a les 8 de la tarda, hi haurà l’eucaristia de
vigília. I, finalment, el diumenge 24, a ¼ d’una del migdia, celebrarem l’eucaristia
dominical. Siguem molt estrictes en les mesures preventives, d’aquesta manera no caldrà
fer marxes enrere. A l’església cal venir amb mascareta, no tocar les portes d’entrada,
rebre el gel hidroalcohòlic a les mans, mantenir sempre les distàncies, no utilitzar
cantorals ni altres papers, no donar-se la mà en la pau i no fer grups a la sortida.

