Glossa

El teu compromís et santifica i
millora el món
Xavier Novell, bisbe de Solsona

En el marc de la solemnitat de Corpus Christi, contemplem i celebrem el gran do de la presència real, en l’Eucaristia, de Crist viu entre nosaltres.
A la llum d’aquest gran misteri d’amor renovador, alliberador i transformador que és l’Eucaristia, Càritas ens
convida a tots a un compromís que contribueixi a millorar el món i que ens impulsi a viure la caritat en la relació amb els nostres germans i en la transformació de
les estructures socials. Aquesta festa que uneix l'amor
a Déu i als germans sintetitza la vida cristiana i el camí,
per tant, de la santedat.
Ens ho recorda el papa Francesc en la seva darrera exhortació apostòlica, Gaudete et exsultante, sobre la crida
a la santedat en el món actual: «la teva identificació amb
Crist i els seus desigs implica el compromís per construir,
amb ell, aquest regne d'amor, justícia i pau per a tothom»
(GE, 25).
Això ho podem fer amb els gestos més quotidians, amb
petites passes, tal com ens descriu el Papa en l núm.
16: «una senyora va al mercat a comprar, troba una
veïna i comença a parlar, i vénen les crítiques. Però
aquesta dona diu en el seu interior: "No, no parlaré
malament de ningú." Aquest és un pas en la santedat.
Acabat, a casa, el seu fill li demana de conversar sobre les seves fantasies i, encara que estigui cansada,
s'asseu al seu costat i l'escolta amb paciència i afecte. Aquesta és una altra ofrena que santifica. Acabat
viu un moment d'angoixa, perquè recorda l'amor de la
Verge Maria, pren els rosaris i resa amb fe. Aquest és
un altre camí de santedat. Acabat va pel carrer, troba
un pobre i s'atura a conversar-hi amb afecte. Aquest
és un altre pas.»

Això també ho podem fer amb la nostra col·laboració,
ja sigui amb temps o amb diners, a través de Càritas o
d'aquelles altres institucions de caritat amb les quals tenim relació.
Així, doncs, seguint els ensenyaments del papa Francesc,
cal un compromís ferm de tots els cristians per promoure el desenvolupament integral de tota persona, removent, alhora, les causes estructurals de la pobresa. I això
no és per a uns pocs cristians, que tenen una especial vocació, sinó per a tots, perquè això forma part de la nostra
santificació.
Per això Càritas us demana avui de forma especial la vostra col·laboració personal i econòmica per a sostenir l’activitat sociocaritativa que amb el vostre ajut duu a terme.
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