Glossa

L’experiència de l’Esperit Sant
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Escric aquesta glossa l’endemà del dia de l’Esperit Sant
d’Alpha. Estic encara commogut per la manifestació del
poder de l’Esperit Sant en els que hi participaren. Ho faig,
també, comptant que tots vosaltres la llegireu una setmana abans de Pentecosta i, per tant, em serveix per a convidar-vos a la Vetlla que tindrà lloc a la catedral, en vistes
a que molts pugueu descobrir i, fins potser, experimentar
això mateix. A més, resulta que això de fer experiència
de l’Esperit Sant és un altre dels elements característics
d’una parròquia que gaudeix de bona salut i creix, segons
el capítol 5è del llibre “Una renovación divina”.
Parlar del poder transformador de l’Esperit Sant es pot
fer a partir de la Sagrada Escriptura, especialment dels
Fets del Apòstols que estem llegint aquest temps de Pasqua. També es pot fer des d’una perspectiva històrica, analitzant la trama espiritual que explica les vicissituds de
l’Església al llarg dels segles. Fins i tot, és possible a través
d’una aproximació teològico-pastoral. No us afeixugaré
amb cap d’aquestes aproximacions més intel·lectuals.
Simplement us explico el que està passant als fidels i a
les parròquies que, a través del curs Alpha, dels cursets
de l’Escola de Sant Andreu i del recés d’Emmaús, s’han
obert a l’acció de l’Esperit Sant. Tots aquests mètodes
estan molt ben pensats però no són molt més enginyosos i pedagògics que els “estudis bíblics”, les “catequesis
d’adults o familiars”. El que fa que aquests nous cursets,
especialment l’Alpha, siguin poderosament transformadors per a les persones que hi assisteixen i per a les
comunitats parroquials que els organitzen, és la centralitat de l’experiència del do de l’Esperit Sant. Sense això,
també aquests cursos comportarien una millor formació
bíblica i teològica als seus participants, però no provocarien conversions i creixement de les comunitats.

Aquests mètodes: presenten amb naturalitat i normalitat la importància de l’experiència de l’Esperit Sant en el
procés de la vida cristiana; expliquen amb senzillesa com
podem rebre aquest do; i propicien i inviten les persones
a un moment d’oració senzill per a demanar-lo i perquè
d’altres els ajudin, també, amb la seva pregària.
La meva explicació avui es converteix en una invitació: veniu a descobrir-ho per vosaltres mateixos diumenge vinent,
dia 15, a les sis de la tarda a la catedral! A més, per a aquells
que, llegint aquestes glosses de Pasqua, heu somniat amb
una parròquia nova, viva, acollidora, amb expectatives, que
no “tapa forats”, que viu impulsada per l’Esperit Sant, que
s’articula en petites comunitats de fe, que invita als qui no
la coneixen, us convido a dos quarts de cinc al Palau Episcopal, a la xerrada, que jo mateix donaré, sobre “la transformació evangelitzadora de les nostres parròquies”.
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