Montserrat, 28 de març de 2015
Ofrena floral
Les famílies carmelitanes i teresianes i tota l’Església de Catalunya
volem expressar el nostre reconeixement més agraït a l’amor de Déu per
haver suscitat en el cor de la comunitat cristiana la figura de Teresa de
Jesús. Ella ens esperona a saber descobrir en el més íntim de nosaltres la
presència de Déu que és misericòrdia i fidelitat entranyables. “No
estamos huecos por dentro”. Però també a saber trobar Déu en els
esdeveniment de la nostra vida i de la vida dels qui ens envolten.
Solament així la pregària és autèntica. La millor pregària és aquella “que
mejores dejos deja”, “obras, obras quiere el Señor”.
Per això volem retre un homenatge a Teresa en el V Centenari del seu
naixement i a través d’ella a Déu Pare, Fill i Esperit Sant.
Els diferents grups que ens hem aplegat avui a Montserrat conformarem
un mosaic floral de dotze peces per significar la nostra comunió
espiritual i el nostre agraïment a Déu per una dona tan singular com és
Teresa de Jesús.

1. Carmelites
Els carmelites van arribar el segle XIV a les nostres terres de Catalunya.
Història carregada de servei apostòlic, d’estimació entranyable a Maria
del Carme i de fidelitat evangèlica. És la primera peça d’un mosaic de
llarg arrelament a la nostra terra.
2. Carmelites descalces
Les filles de Teresa de Jesús, pocs anys després que la mare Teresa
fundés a Castella i Andalusia, arribaren a Barcelona i després
s’expandiren arreu del Principat. Som les filles de la «inquieta y
andariega». Gràcies, Teresa, per infondre en la nostra vocació el sentit
de la presència de Déu, dels germans i de l’Església.

3. Carmelites descalços
En aquests moments, Mare Teresa, en nom de totes les comunitats dels
frares fundats per tu de Catalunya i Balears, t’oferim en la nostra
muntanya santa de Montserrat aquesta peça de clavells com el nostre
millor agraïment filial. I ens comprometem a fer “lo poquito que es en
nosotros” en bé de l’Església.
4. Carmel Seglar
Els qui formem els grups del Carmel Seglar i que vivim en comunió
espiritual amb tota la família de Teresa, escampats per la nostra terra i a
Palma de Mallorca, també retem el nostre homenatge a Teresa. Ella ens
acompanya en el compromís de pregària íntima i de fraternitat enmig de
la vida quotidiana.
5. Carmelites Missioneres Teresianes
Francesc Palau va aprendre a pregar a l’escola de Teresa. Va dir «No
tindríem sant Pau si no hi hagués l’oració de sant Esteve. El fruit de la
seva predicació era l’efecte de l’oració més que de la paraula. (...)
Jesucrist esmerça tota la vida en la pregària i només tres anys a
predicar.» Gràcies, Teresa, per la fondària de la teva experiència
espiritual al servei de l’Església.
6. Carmelites Missioneres
Les paraules del nostre fundador, el carmelita Francesc Palau, ens
acompanyen en aquesta trobada de la família carmelitana per celebrar el
V Centenari de santa Teresa. Ens diu: «Aquesta unió es consolida en
l’amor als altres. Tingues cura de mi i jo en tindré de tu. Mira’l en aquest
cos que és la seva Església, nafrat i crucificat, indigent, perseguit,
menyspreat i burlat. I sota aquesta consideració, ofereix-te a tenir cura
d’ell i a oferir-li els serveis que estiguin al teu abast.»
7. Carmelites Tereses de Sant Josep
Arrelades en l’educació dels infants, adolescents i joves, la figura de
Teresa ens estimula a posar les nostres millors energies al servei de la
joventut. Per ensenyar a ser autènticament lliures i a viure en un clima de
confiança que apropi tothom a Jesús. “Amigos fuertes de Dios”.

8. Carmelites de Sant Josep
Amb sant Josep ens acostem aquest matí a Teresa per presentar-li totes
les nostres germanes, ancianes i joves. Volem dir-li amb la peça floral
del mosaic la nostra més íntima acció de gràcies per la seva espiritualitat
impregnada d’humanitat, de senzillesa i de fortalesa.
9. Família Teresiana d’Enric d’Ossó
La família teresiana d’Enric d’Ossó se sent ben joiosa de retre aquest
homenatge eclesial a santa Teresa, tot destacant que el seu camí cap a
l’estança més íntima del propi castell interior és un camí d’amistat i de
llibertat on la figura de Jesús sempre és vincle de comunió i model de
tracte filial amb Déu Pare.
10. Institució Teresiana
La Institució Teresiana troba en la Santa d’Àvila el fonament de la seva
obra evangelitzadora en el si de l’Església. El coratge per obrir nous
camins d’identitat cristiana i de pertinença eclesial que Teresa va
manifestar al seu temps ens fa estar sempre obertes a l’Esperit. Rep,
Teresa, el nostre agraïment més cordial.
11. Carmel Missioner Seglar
Des del nostre compromís com a seglars, seguint les orientacions i
l’espiritualitat del beat Francesc Palau, ens sentim íntimament vinculats a
l’experiència de Teresa, tot mantenint la “determinada determinació” de
ser fidels al nostre projecte de vida. Per això i perquè ens has ajudat a
descobrir l’espai interior on passen les coses de més secret entre Déu i
nosaltres, GRÀCIES, TERESA!
12. Fraternitats carmelitanes laiques
Immersos en el brogit del món d’avui, Teresa, ens dius que hem de
retrobar el silenci per parlar amb Déu com parlem amb un amic, que
oblidem la por, que l’amor de Déu està per sobre de totes les nostres
malifetes. I que no ens cansem de fer el bé als qui ens envolten. Sembla
fàcil, tot i que no ho és. Perquè ens dius que Déu és amor i llibertat i
perquè l’amor mai no resta ociós, gràcies de tot cor!

