HOMILIA EN ELS 50 ANYS DEL COR DE MARIA DE TÀRREGA
Avui la 1a lectura ens il·lumina el nostre aniversari: Fa 50 anys, el rector i
els fidels de l’època veien la necessitat d’acollir i atendre aquells nous
targarins que s’havien instal·lat als pisos oficials de l’altra banda de la via.
Decidiren fer una missió popular i l’encarregaren als Pares del Cor de
Maria. La gent que es va engrescar necessitava una capella i a poc a poc va
néixer l’església del Cor de Maria i el barri en va prendre el nom.
Com en altre temps, una nova Antioquia enviava missioners. Uns nous
Paus i Bernabés anunciaven l’Evangeli i naixia enmig de dificultats i
alegries una nova comunitat cristiana. Aquesta comunitat va créixer. A
més, tenia tirada i atractiu per a gent fins de l’altra banda de via. Jo recordo
de jove haver vingut moltes vegades a missa d’una i seguir-la dret perquè
no s’hi cabia. Va necessitar locals i els va construir, i així aquesta
comunitat va enriquir i dinamitzar la vida de barri. Com diu els Fets dels
Apòstols: “Vivien feliços, plens d’alegria i de l’Esperit Sant” (Ac 13,52).
Avui donem gràcies d’aquesta història i del bé que aquesta comunitat ha fet
al barri i a la ciutat. També donem gràcies a un dels principals
protagonistes d’aquesta història, el qui ha estat capellà d’aquesta església i
ànima d’aquesta comunitat durant tots aquests anys: Mn. Josep Camprubí.
No m’oblido, però, d’una bona colla de laics que ben joves us implicàreu al
màxim i heu estat els motors de tot el que ha passat.
***
Un aniversari, però, no pot ser només: recordança i agraïment. Cal que
també sigui un moment per discernir i mirar endavant.
La fesomia del barri i de la ciutat ha anat canviant. Avui el caracteritza la
diversitat religiosa i el creixement fins a esdevenir el districte més poblat
de la ciutat.
La parròquia de Tàrrega viu una doble dinàmica. La pèrdua de les
comunitats religioses que havien forjat les diferents comunitats cristianes
que la configuraven i l’efervescència missionera de la comunitat cristiana
de la parròquia de Santa Maria de l’Alba que està canviant el signe de
decadència i d’envelliment del canvi de segle.
El barri i la comunitat del Cor de Maria encara no participen d’aquesta
dinàmica i cal que se’n contagiïn. Com afirmava amb motiu de la visita
pastoral de fa uns anys: el Consell de Pastoral del Cor de Maria ha de veure

en el curs Alpha, que organitza cada any la parròquia, una oportunitat per
convidar-hi tanta gent del barri com sigui possible, per fer néixer, si el
Senyor concedeix conversions, aquells grups de vida cristiana que han de
rejovenir la vostra comunitat. Fa poc la parròquia ha promogut una
entusiasta missió popular. D’una missió d’aquest tipus vàreu néixer, avui
potser en convé de nou.
Els motors del Cor de Maria heu fet un treball ingent durant molts anys,
però ja us adoneu que més tard o més d’hora haureu de posar el testimoni.
Difícilment us podré garantir un capellà propi del barri. Si hi continua
bategant una comunitat viva, el Cor de Maria farà 50 anys més i qui sap si
la veuen constituïda en parròquia. Però si no us uniu a aquest impuls
missioner, correu el risc de viure un període de declivi i fins de desaparició.
Si això succeís, Déu no ho vulgui, aquest barri perdria l’ànima.
***
L’Evangeli us interpel·la. Escolteu allò que Crist us vol dir en aquest
moment d’acció de gràcies i de mirada endavant. Seguiu-lo en aquesta
nova evangelització que promou l’Església a través de tants signes i
especialment del bon papa Francesc.
Són tants els nous nouvinguts als quals Jesús vol donar-los vida eterna!
Que vol prendre’ls a les seves mans per no deixar-los mai més i no deixarlos perdre! Concentreu-vos, per tant, en el primer anunci, en la sortida, en
proposar Jesús als qui no el coneixen.
No sou una associació de veïns que es limita a dinamitzar culturalment i
lúdicament el barri! Sou una comunitat cristiana que vol que tothom trobi
el Crist i rebi la vida eterna, el do del seu esperit!
Demano a Déu que mireu enllà, que obriu els ulls i llegiu el que Déu us
està demanant i que, com en aquells primers temps, recordeu amb alegria,
fresseu els camins d’un nou impuls.
Glòria i lloança a Déu que ho ha acomplert en tots vosaltres!
Glòria i lloança a Ell que de nou ho farà possible d’una manera encara més
meravellosa i extraordinària! Felicitats!
Tàrrega, 17 d’abril de 2016

