
DIUMENGE 1ER DE QUARESMA (21 de febrer)

Dimecres iniciàvem la Quaresma. No serà cert que portem un any de Quaresma amb la Pandèmia?

 Hem practicat el dejuni. Ens hem estat de moltes coses ben legitimes i ens hem abstingut d’abraçades amb
familiars i amics.

 Hem intensificat la pregària. Hem aixecat els ulls i el cor a Déu davant una por de contaminar-nos; hem
pregat  pels  confinats,  pels  malalts  i  pel  difunts.  Com  deia  una  joves  aquests  dies:  2ultimament  estic
reflexionant molt sobre el que significa la religió i la Missa”.

 Hem expressat solidaritat interessant-nos pels malalts, per necessitats materials. Ens hem alegrat quan algú
ha superat el Covid 19.

Això ha estat i  continua essent Quaresma. Una Quaresma llarga.  Continua, però amb esperança de que s’acabi
prompte.

Que aquesta Quaresma de la Pandèmia no ens faci oblidar de la Quaresma litúrgica. Aquesta ens porta cap a la
Pasqua, cap a la Vida i Resurrecció. Però ens hi hem de posar en camí. Se’ns demana conversió, canvi de mentalitat.
Veure i viure la realitat, en temps de pandèmia d’una altra manera..

Tots, en un moment o altre, hem estat infidels en el camí cap a Déu. Segur que si analitzem la nostra vida, veurem
actituds que cal canviar; ens deixem dur per “no hi puc fer res, sóc així”. Volent  dir, ja no puc fer res més.; no puc
sortir d’on estic.

Ens hi pot fer llum la següent anècdota. Dos sacerdots que van anar a una audiència privada amb  el Papa
Joan Pau II. Aquests dos mossens es van llevar d’hora i van anar a celebrar l’Eucaristia a una parròquia de
Roma abans de dirigir-se a sant Pere per trobar-se amb el Papa, Sortint de l’església es van trobar amb un
pobre que demanava almoina a la porta, Es van atirar a parlar un moment amb ell. La seva sorpresa va ser
molt grans quan van descobrir que aquell pobre era també sacerdot. Havia abandonat feia molts anys el
ministeri i des d’aleshores vivia al carrer, demanant caritat.

Aquells dos mossens van arribar a l’audiència molt impressionats per aquest fet i van explicar la història al
papa, Joan Pau II va dir (era un sant): aneu a trobar-lo i porteu-lo aquí”. El van buscar i només el trobaren al
cap de dos dies, cercant menjar en un contenidor de brossa. Van anar a sant Pere i el Papa i ell parlaren
durant una llarga estona. En un moment de la conversa, el pobre va reconèixer que en moltes ocasions
havia pensat de retornar al seu ministeri sacerdotal, però la seva vida de pecat li ho impedia. Pensava que
mai més seria digne de ser capellà. El Papa li digué: “Res et pot impedir exercir la vocació que Déu t’ha
donat. Tu ets sacerdot, avui com el dia de la teva ordenació. I per això el demano que escoltis la meva
confessió i em perdonis els pecats” El Papa es va agenollar davant d’ell i es va confessar. El pobre va tornar
al seu ministeri sacerdotal.

Potser jo, també em sento que Déu no m’escolta, que l’he oblidat, que no mereixo el seu amor, que són un que ha
deixat el camí de la fe, em mantinc en un estat d’indiferència o vaig fent sense cap esforç per superar-me.

Sempre hi ha una nova ocasió per tornar a la casa de Déu. No importa el que ens hem allunyat, Déu, com el Papa
Joan Pau II, ens torna a abraçar i refer la nostra vida.

Que aquesta Quaresma ens sigui un refer la nostra vida. Potser que ho fem també en el Sagrament del perdó.
Confessar-nos pecadors no és humiliació, és donar nous ànims per fer el camí que Déu vol que fem i siguem fidels al
que tenim encomanat.


