Glossa

Surt de la teva terra!
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Diumenge vinent, dia 23, és el DOMUND. El diumenge
missioner per excel·lència compleix noranta anys d’his·
tòria. Tots tenim ben present aquesta jornada de pregà·
ria i d'ajuda econòmica a favor del treball dels missioners.
Cada any, els promotors d’aquesta jornada ens ofereixen car·
tells, estampes, materials litúrgics i escolars. Els darrers anys
també ofereixen vídeos breus que es poden compartir a través
de les xarxes socials. Totes aquestes eines són una ajuda per a
valorar i col·laborar amb el treball dels cinc-cents missioners
catalans i tants milers d’arreu que han sortit de la seva terra,
no pas per guanyar-se millor la vida, sinó per viure enmig dels
més pobres i portar-los la bona notícia de l’Evangeli.
Enguany, entre els materials disponibles, us invito a vi·
sionar un vídeo molt breu: «¿Qué hace Dios por los que
sufren?» Resumeix allò més important d’aquesta jorna·
da: preguntar-nos si Déu ens crida a la missió ad gentes.
Amb molta traça, descriu l’arribada d’un missioner a la
seva nova missió. Mentre desfà la maleta, treu un quadre
que li porta a la memòria el dia que va sentir la crida. El
vídeo ens hi transporta i mostra un noiet que demana a la
seva àvia, mentre ella pinta el quadre, qui ha creat totes
les coses i per a què han estat creades. La resposta que rep
és que tot és obra de Déu i tot ha estat fet per a la nostra fe·
licitat. Ell no s’atura i li posa una pregunta difícil: «Si això
és així, per què hi ha tanta gent que sofreix i per què Déu
no fa res per eliminar el sofriment?» No us l’acabo d’expli·
car perquè vosaltres mateixos el mireu i entengueu què hi
ha al darrere d’una vocació missionera.
Molts dels nostres missioners s’han fet grans, ja s’han
jubilat i en alguns casos retornen a casa. Els nostres Do·
munds s’estan quedant sense rostres propers i coneguts.

Però jo somnio que dintre d’uns anys torni a tenir molts
rostres: sobretot de laics i famílies. Estic segur que ben
aviat passarà a molts el que veureu en aquest vídeo que
us acabo de recomanar. Somnio que la primavera missi·
onera que vivim endins, en les nostres parròquies, ben
aviat sortirà enfora. Primer, perquè Déu cridarà alguns
de nosaltres a sortir de la nostra terra. Després, perquè
Déu ens empenyerà, com a Església diocesana, a assumir
alguna missió de l’Àfrica o de l’Àsia. Demanem-ho espe·
cialment aquesta setmana i diumenge vinent, mentre
mirem a la web o a la xarxa aquest vídeo i l’ensenyem als
nostres fills i néts!
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