Glossa

Crist viu
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest és el títol de la nova exhortació apostòlica del
papa Francesc adreçada als joves i a tot el poble de Déu.
Un títol ben pasqual. El primer paràgraf d’aquest document em serveix per desitjar-vos a tots, però especialment als joves, una Santa Pasqua de Resurrecció: “Viu
Crist, esperança nostra, i ell és la més bonica joventut del
món. Tot el que ell toca es torna jove, es fa nou, s’omple de
vida. Llavors, les primeres paraules que vull dir a cadascun dels joves cristians són: Ell viu i et vol viu!”.
Fa un temps que estem vivint un reviscolament de la pastoral juvenil. La fe i el discerniment vocacional entre alguns
adolescents i joves, tema del sínode de Bisbes arran del qual
el Papa ha escrit aquest document, està creixent i donant
fruits: estan naixent nous grups juvenils en algunes parròquies de referència de la diòcesi; les convocatòries de la
delegació de joventut —com Road to God—, congreguen un
bon nombre de participants; es confirma que tres joves demanen l’ingrés al Seminari Major —i ja seran 7—; he rebut
la notícia que una noia ha estat acceptada com a aspirant
a les Carmelites Descalces de Mollerussa. La nostra Església diocesana, enmig del soroll escandalós dels mitjans de
comunicació, viu la Pasqua: un temps de nova vida, discret
però esperançador. Com m’alegra presentar-vos la carta
del Papa sobre la vocació i el discerniment vocacional dels
joves amb notícies tan fresques i alegres com aquestes!
El papa Francesc el dia de la signatura d’aquesta carta,
davant els joves congregats a l’esplanada del santuari
de Loreto, els invitava a cercar la seva vocació: "Cal estar
preparats i disponibles a escoltar i acollir la veu de Déu,
que no es reconeix enmig del soroll i l'agitació. El seu
projecte per a la nostra vida personal i social no es percep quedant-nos en la superfície, sinó baixant a un nivell
més profund, on actuen les forces morals i espirituals.
Allà Maria convida els joves a aquest aprofundiment, per
sintonitzar amb l'acció de Déu". De fet, aquest és el tema

i l’objectiu de l’exhortació Crist viu. Després de presentar algunes nocions bíbliques sobre els joves i de presentar la joventut de Jesús, de l’Església, de Maria, així com
l’exemple d’un bon reguitzell de joves sants (Cap. II i III),
el document retrata l’ambient on avui creixen els joves
(Cap. IV). El Papa dedica tres capítols (IV-VI) a anunciar
als joves la bona notícia de Jesús en el cor de la seva vida i
en el seu context vital. Finalment, després de donar algunes claus generals sobre la pastoral juvenil (Cap. VII), dedica els dos darrers capítols a la vocació i al discerniment
necessari per a descobrir-la (Caps. VIII-IX).
El Sant Pare escriu llargues parts adreçant-se directament als joves. Els comença dient: “A tots els joves cristians us escric amb afecte aquesta exhortació apostòlica,
és a dir, una carta que recorda algunes conviccions de la
nostra fe i que al mateix temps encoratja a créixer en la
santedat i en el compromís amb la pròpia vocació” (CV3).
I acaba manifestant-los un desig: “Estimats joves, seré
feliç veient-vos córrer més ràpidament que els lents i
temorosos. Correu ‘atrets per aquest Rostre tan estimat,
que adorem en la Sagrada Eucaristia i reconeixem en la
carn del germà sofrent. Que l’Esperit Sant us empenyi en
aquesta cursa cap endavant. L’Església necessita el vostre entusiasme, les vostres intuïcions, la vostra fe. Ens
fan falta! I quan arribeu on nosaltres encara no hem arribat, tingueu paciència per a esperar-nos!’” (CV299).
Una vegada més, els bisbes de Catalunya hem procurat
que el text estigués a la vostra disposició, en català, gairebé al mateix temps que es feia pública l’exhortació i,
des de la diòcesi, hem vetllat perquè la trobeu a les vostres parròquies per Pasqua. Si el nostre bon papa Francesc t’escrivís una carta personal, la deixaries enmig
dels papers sense llegir-la? Doncs, avui no la deixis enmig dels tríptics i els cartells dels prestatges del temple,
adquireix-la i llegeix-la!
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