Glossa

Santa Maria Magdalena de Pazzi
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El passat 2 d’abril es va complir el 450è aniversari del naixement, a Florència, de Maria Magdalena de Pazzi. Us en
parlo en una glossa per dos motius: perquè el seu ensenyament per a la renovació de l’Església ens és il·luminador
en el moment de conversió missionera que estem vivint; i
perquè l’any jubilar que el Sant Pare ha concedit a les Carmelites de l’Antiga Observança ens toca de prop.
Santa Maria Magdalena de Pazzi destacà, ja de ben petita, per la seva atracció cap a tot allò sobrenatural. De
fet, als deus anys i poc després de rebre Jesús eucaristia per primera vegada, va fer vot perpetu de virginitat.
Entrà molt jove al Carmel de Santa Maria dels Àngels a
Borgo San Frediano. Un any més tard, greument malalta,
emeté la seva professió abans de temps. Abans dels 20
anys havia viscut ja una intensitat mística extraordinària, fins al punt de rebre el nom de “gran estàtica”. Enmig
de moltes proves espirituals i d’una gran purificació interior, se sentí cridada a un compromís per la “renovació
de l’Església”. Va veure clar que calia començar per la renovació dels pensaments i del cor. En moments d’èxtasi
arribà a “dictar” un conjunt de cartes adreçades al Papa,
cardenals i al seu propi arquebisbe, cartes que finalment
no arribaren als seus destinataris. En totes elles hi vibra
la seva passió per l’Església: “les millors maneres d’actua-

litzar-se no podran tenir èxit si no són animades per una
renovació espiritual”, ...“cal anar a cercar l’ovelleta perduda, posar-se-la sobre les espatlles, i alimentar-la...amb
l’exemple de vida”. També hi apareix un bon programa de
vida: “ésser llum; inspirar-se en l’Escriptura; donar generosament els béns a l’estil de Jesús pobre; practicar els
sagraments, especialment el de l’eucaristia i seguir els
designis de Déu per a realitzar-se en plenitud”.
La seva doctrina sobre una Església en continu estat i
actitud de renovació per la conversió de tots i cadascun
dels seus membres ens mostra que tot el que estem vivint demana una cura especial a la vida interior de tots
nosaltres, començant per un servidor.
Per a celebrar aquest esdeveniment en fidelitat a aquesta
doctrina, el Sant Pare ha concedit un any jubilar que va del
2 d’abril d’enguany fins al 25 de maig del 2017. Tots els pelegrins a les esglésies dels convents de les Carmelites de l’Antiga Observança podran obtenir la gràcia de la indulgència
plenària acomplint amb esperit de conversió les condicions
habituals. Com sabeu la nostra diòcesi té una comunitat
d’aquest Orde i, per tant, tenim una nova oportunitat per a
la renovació de la nostra vida al santuari de Fàtima de Tàrrega, església del convent de les carmelites calçades.
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