Glossa

Una festa de Crist Rei diferent
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El papa Francesc vol una festa de Crist Rei diferent. Així
ho manifestava a la carta conclusiva de l’any Sant de la
Misericòrdia. Deia: “A la llum del Jubileu de les persones
socialment excloses, [...] vaig intuir que, com un altre signe
concret d’aquest Any Sant extraordinari, se celebri a tota
l’Església, el XXXIII Diumenge del Temps Ordinari, la Jornada Mundial dels Pobres. Serà la preparació més adequada per viure la solemnitat de Jesucrist, Rei de l’univers, el
qual s’ha identificat amb els petits i els pobres, i ens jutjarà
a partir de les obres de misericòrdia” (MM 21).
Dues experiències pastorals recents m’han ajudat a preparar-me tal i com ens demana el Sant Pare.

El diumenge passat, amb tres persones necessitades,
vaig participar a la Jornada a Roma amb el Sant Pare i
cinc-cents pobres més. Mentre moltes parròquies de la
diòcesi convidaven els més pobres a la taula de l’eucaristia i a la taula del dinar fratern, nosaltres ho fèiem amb
el Sant Pare d’amfitrió.
Peregrinarem, junt amb l’organització Fratello, a la
tomba de Sant Benet Josep Labre, patró dels sense sostre. Visitàrem les germanetes de l’Anyell, amb les quals
vàrem compartir una estona de convivència i una estona de pregària. I, sobretot, participàrem a la missa amb
el Sant Pare a Sant Pere del Vaticà i després a un dinar
de germanor.

La setmana del 6 al 12 de novembre vaig visitar una
colla de grups de pastoral gitana d’algunes diòcesis del
Llevant. Vaig visitar escoles, grups, iniciatives d’inserció
social i laboral i barris a Alacant, Elx, Vera, Puebla de Don
Fadrique (Granada) i Múrcia.

El papa Francesc es va asseure a taula amb els cinc-cents
pobres i acompanyants, sobretot de Roma i la resta d’Itàlia, i amb una cinquantena de Fratello —França, Polònia i
nosaltres de Solsona—.

La majoria d’aquestes realitats són de gent pobra i mancada d’oportunitats i massa sovint encara estigmatitzada per seculars prejudicis.

Desitjo de tot cor que aquest diumenge demanem tots a
Déu nostre Senyor que en el seu Regne, pobres i rics, siguem germans, ens estimem i compartim el que tenim.
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