Glossa

Una Quaresma ecològica
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest dimecres comencem la santa Quaresma, aquest
temps de conversió perquè el bon Déu faci més pasqual
la nostra vida. Ens hi pot ajudar el missatge per a la Quaresma de 2019 del Sant Pare. Cadascú sap allò de la seva
vida que no està afinat amb l’Evangeli, però és bo que,
“sentint amb l’Església”, ens plantegem aquest treball de
conversió personal i comunitari també en la direcció que
ens demana l’Església.
El papa Francesc mostra com una vida lluny de Déu destrueix la persona, els qui l’envolten i la mateixa creació,
perquè qui nega Déu acaba fent-se ell mateix amo i Senyor de tot. El qui s’autodivinitza dóna via lliure als seus
desitjos i esdevé un explotador “de la creació, de les persones i del medi ambient, segons una cobdícia insaciable
que considera tot desig com un dret”.
Seguint les tres pràctiques quaresmals clàssiques, el
Papa ens convida a: dejunar per a allunyar-nos de “la
temptació de ‘devorar-ho’ tot, per a saciar la nostra avidesa”; pregar per a “renunciar a la idolatria i l’autosuficiència del nostre jo”; i fer almoina per a escapar-nos de
la dinàmica “d’acumular-ho tot per a nosaltres mateixos”.
Aquestes actituds bàsiques convé que no es quedin en
simples intencions sinó que es concretin en actes que
ens facin viure “l’alegria del projecte que Déu ha posat en
la creació i en el nostre cor”.

temps i renunciar a productes i establiments que abusen
de la plastificació. No passa res, el dejuni també vol dir
renunciar a menjar i beure determinades coses i a consumir en determinats llocs.
No podríem fer pregària de la carta del papa, Laudato si’,
meditant cada dia un parell de números dels dos primers
capítols? Hi ha un munt de dades sobre la situació del
nostre món i sobre el projecte de Déu per al cosmos i per
a la humanitat que poden estimular-nos una relació amb
Déu que inclogui la casa comú on vivim. No seria també
bo, aprofitar per a pregar i reflexionar en grup algun document que ofereixi idees i propostes per a la conversió
ecològica de les parròquies?

No podríem repassar allò que guardem i no fem servir
No podríem enguany dejunar d’aquells productes enva- —roba, mobles, aparells, estris de cuina…— i donar-ho
sats en plàstic? Tan impossible seria anar a comprar el a Càritas o a petits negocis d’objectes de segona mà?
pa amb la bossa de roba de tota la vida? Evitar les bos- Evitar l’acumulació de coses i donar-les o vendre-les
ses quan comprem fruita, verdura, llegums? Comprar la en el temps oportú permet l’ajuda als qui ho necessicarn, el peix, el formatge i els ous rebutjant d’agafar-los ten, un aprofitament més complet de les coses i un esamb safates de plàstic dels grans refrigeradors dels su- talvi de consum de matèries primeres i de generació
permercats? És veritat que comprar així demana més de deixalles.

Directora: Júlia Ayala. Plaça Palau 1. 25280 Solsona. Tel. 973 48 06 19. A/e: mitjans@bisbatsolsona.cat / Dipòsit legal: 14.355/60
Disseny: Casals i Cots / DiacDisseny. Ronda Camprodon, núm 2. 08500 Vic. Tel. 670 490 532. Administració, impressió i distribució: Gràfiques Diac Vic.
Ronda Camprodon, núm. 2. 08500 Vic. Tel. 93 886 93 49. Dipòsit legal: 14.355/60. Xarxes: www.fulldiocesa.cat / info@fulldiocesa.cat / @fulldiocesa

