Glossa

Corpus vs Càritas
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Diumenge vinent celebrarem la solemnitat de Corpus
Christi. L'Església ens convoca a renovar la nostra fe en
el sagrament eucarístic, font i cimal de la vida cristiana. L'Eucaristia no sols és signe i instrument de l'íntima unió amb Déu i també de la unitat de tot el gènere
humà (cf. Lumen gentium 1), sinó que també és signe i
expressió de la solidaritat entre tots els membres de la
comunitat i envers aquells que Jesús també vol a la seva
taula i encara no hi són. Com deia el papa sant Joan Pau
II en la carta apostòlica Mane nobiscum, Domine, les
nostres celebracions eucarístiques són autèntiques «si
impulsen les nostres comunitats a un compromís actiu
per a l'edificació d'una societat més justa i fraterna»
(núm. 28).
L'Eucaristia fou instituïda el Dijous Sant després del rentament de peus. Amb això el Senyor ens va explicar molt
pedagògicament el nexe que hi ha entre l’Eucaristia i el
servei. L'Eucaristia, «sagrament de caritat», ens descobreix l'amor infinit de Déu per cada home. S'hi manifesta «l'amor més gran» de qui dóna la vida pels seus amics.
Per això, no és autèntica una celebració eucarística en la
qual no brilli la caritat, que no empenyi al servei, que no

mogui a compartir els nostres béns amb els més pobres.
En això serem reconeguts com a autèntics deixebles del
Senyor. La nostra participació en l'Eucaristia ha d’impulsar-nos a descobrir i solucionar eficaçment les mancances, urgències, dolors i necessitats dels nostres germans.
Aquesta és la raó per la qual l'Església fa coincidir el Dia
de la Caritat amb la solemnitat de Corpus Christi.
A la nostra diòcesi, en aquesta solemnitat destinem la
col·lecta especial al sosteniment de Càritas Diocesana.
Tots coneixem bé la nostra Càritas Parroquial, però potser ens queda un xic més lluny la Càritas Diocesana. De
fet, molts dels projectes que veiem són gràcies a Càritas
Diocesana, que vehicula molts dels ajuts econòmics que
els fan possibles. L'entitat diocesana promou i gestiona
el Pla d’Ajuda Social i el Fons de Solidaritat que durant
aquests deu darrers anys de crisi econòmica han sostingut tantes famílies. També és la responsable del projecte
de Casa d’Acollida per a Dones «Les Vetlladores».
Desitjo que us prepareu de cor per a aquesta solemnitat
tan gran i us convido a ser generosos en la col·lecta de
diumenge vinent.
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