Si cadascú no canvia, res no canviarà en l'Església
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Diumenge XXVII de durant l’any. Cicle C.
Barcelona, 2 d’octubre de 2016.
Segons les primeres fonts cristianes, els deixebles que rodegen Jesús no destaquen
per la seva adhesió entusiasta al mestre sinó més aviat per la seva fe petita i dèbil.
És tal la seva incapacitat per entendre Jesús que un evangelista els presenta
dirigint-se a ell amb aquesta petició: “Senyor, augmenteu-me la fe”.
Ben segur que és aquesta la pregària que hem de fer els cristians d’avui.
Augmenteu-nos la fe perquè contínuament ens desviem del vostre evangeli.
Ocupats en escoltar les nostres pors i les nostres incerteses, no encertem a
escoltar la vostra veu ni en les nostres comunitats ni en els nostres cors.
Ja no sabem agenollar-nos ni físicament ni interiorment davant vostre.
Desvetlleu la nostra fe perquè si perdem contacte amb Vós, seguirà creixent el
nostre desconcert i la nostra inseguretat.
Augmenteu la nostra fe per a poder percebre la vostra Presència en el centre
mateix de la nostra debilitat.
Si cadascú no canvia, res no canviarà en la vostra Església.
Si la inèrcia i la rutina ens poden, el vostre Esperit restarà bloquejat per la nostra
covardia.
Augmenteu la nostra fe per a poder predicar el que creiem.
Que no condemnem lleugerament els que necessiten escalf humà i comprensió
sincera.
Senyor, augmenteu la nostra fe per a trobar-vos no només en les esglésies sinó
també en el dolor dels que pateixen.
Per escoltar la vostra crida no només en la Bíblia sinó en el crit apagat dels que
viuen i moren de fam.
Que mai no oblidem que són els pobres els que plantegen a la vostra Església les
preguntes més greus.
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Augmenteu-nos la fe per creure en un món nou com hi creieu Vós, per estimar la
vida de tots com l’estimeu Vós.
Recordeu-nos que la nostra primera tasca és posar en nom vostre signes de
misericòrdia i d’esperança enmig del món.
Arribats fins aquí, preguntem-nos:
Què hi posem nosaltres enmig d’aquest món?
Quins signes hi posem?
–confiança o bé desconfiança?
–veritat o bé mentides?
–generositat o bé egoisme?
–senzillesa o bé vanitat?
–voluntat de compromís personal o bé excuses de mal pagador?
Què hi posem nosaltres enmig d’aquest món?
Què hi posem?
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