Missatge per a la Quaresma III
En les dues últimes glosses he reproduït el contingut principal del missatge
de Quaresma del papa Francesc. No deixeu de llegir-lo sencer que us farà
bé i us ajudarà a viure aquesta Quaresma amb més consciència. Entre altres
llocs el trobareu a la nostra web.
Al final del missatge, el Papa, a més de recomanar els mitjans clàssics
d’aquest temps de penitència i preparació –pregària, dejuni i almoina-,
invita a viure el sagrament del perdó. Ho fa amb paraules delicades: “Si en
molts cors a vegades fa la sensació que la caritat s’ha apagat, en el cor de
Déu no s’apaga. Ell sempre ens dóna una nova oportunitat perquè puguem
començar a estimar de nou”. Segueix amb la petició a les parròquies de dur
a terme la iniciativa 24hores per al Senyor: “Una ocasió propícia serà la
iniciativa «24 hores per al Senyor», que aquest any ens convida novament a
celebrar el Sagrament de la Reconciliació en un context d’adoració
eucarística. L’any 2018 tindrà lloc el divendres 9 i el dissabte 10 de març,
inspirant-se en les paraules del Salm 130,4: «És molt vostre perdonar». A
cada diòcesi, almenys una església romandrà oberta durant 24 hores
seguides, per a permetre la pregària d’adoració i la confessió sacramental”.
Tots coneixeu el meu interès en fomentar el sagrament del perdó. Cada any
per Advent i per Quaresma, dedico una glossa a animar els fidels a
redescobrir la grandesa i la importància d’aquest sagrament. Podríem dir
que quan ens oblidem de demanar perdó a Déu, acabem deixant de
demanar perdó als altres i, per aquesta via, com ens glossa el Papa, es va
refredant l’amor en el nostre cor.
Fa un temps, que els mossens de la diòcesi vàrem reflexionar sobre la
pastoral del sagrament de la reconciliació, sobre com ajudar els fidels a
recuperar aquest sagrament en la seva vida cristiana. Moltes de les
iniciatives evangelitzadores i apostòliques que estem impulsant des de fa
temps hi estan ajudant. A més, des d’aleshores, cada Advent i cada
Quaresma he enviat a tots els preveres una catequesi –cada vegada
elaborada per un sacerdot diocesà diferent- i una proposta d’examen de
consciència i de celebració penitencial. És una ajuda concreta perquè cada
rector s’animi a organitzar un ensenyament sobre el tema a tots els
membres de la comunitat. També suposa una pedagogia que enriqueix la
tradició de les nostres celebracions comunitàries i ajuda els fidels a retrobar
la pràctica de la confessió freqüent, amb totes les ajudes i els estímuls per a
la vida espiritual que això comporta.

Enguany, ja he enviat aquests materials a tots els mossens, preparats,
aquest cop, pel vicari general. Decideixo també penjar a la web la catequesi
que vaig enviar la passada Quaresma, preparada aleshores per un servidor.
Ho faig així perquè l’esforç fet tingui la màxima repercussió i perquè sóc
conscient que a voltes costa iniciar una catequesi extraordinària com
aquesta que proposo.
Us recomano que cadascú personalment pugueu preparar-vos amb la
lectura d’aquesta catequesi, i no publico l’actual sinó la passada per a no
desmotivar a la participació de la catequesi que els rectors puguin convocar
durant aquest mes de març. Ho trobareu a la web en un lloc ben visible i
accessible fins al diumenge de Pasqua.

