
 

 

 

 

 

 

Benvolguts i benvolgudes: que Jesús em guardi les filles i els fills! 

S'apropa la Setmana Santa. Procurem viure els propers dies amb intensitat, de 

manera que de nou puguem dir amb sant Pau: mihi vivere Christus est!, per a mi 

viure és Crist! (cfr. Fil 1, 21). El Senyor no és només un exemple per a nosaltres. Em 

ve a la memòria un comentari del Papa: a mi sempre em va cridar molt l'atenció 

que el papa Benet digués que la fe no és una teoria, una filosofia, una idea: és 

una trobada. Una trobada amb Jesús. 
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 Per a nosaltres viure és Crist. I si, de 

vegades, per debilitat, cansament o per tantes circumstàncies de la vida perdem de 

vista aquesta realitat, Ell sempre ens està esperant i, fins i tot, es fa trobadís amb 

aquells que no el busquen. 
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Llegir l'Evangeli amb afecte ens ajuda a créixer en l'amistat amb Jesús, “de la 

qual tot depèn” 
3
: cercar-lo, trobar-lo, tractar-lo, estimar-lo.  

4
 En contemplar la vida 

del Senyor, Déu sempre ens sorprendrà amb llums noves. Encara que de vegades 

pugui semblar que aquesta lectura no deixa empremta, després venen als llavis o al 

pensament les paraules, les reaccions i els gestos de Jesús, que il·luminen les 

situacions ordinàries o aquelles que no ho són tant de la nostra vida. Es tracta –i és un 

do que demano al Senyor per a tothom– que respirem amb l'Evangeli, amb la Paraula 

de Déu. Per a això, ens ajuden tants bons comentaris sobre la Sagrada Escriptura dels 

escrits de sant Josepmaria i també en molts altres textos: les vides de Crist, els escrits 

dels Pares, etc. 

El darrer Congrés general ha insistit en la centralitat de Jesucrist. Ens il·lusiona 

que en aquesta gran catequesi, que és l'Obra, cada vegada més tot giri entorn de la 

seva Persona. 
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 Amb el desig d’aprofundir  l'Evangeli, quan feu xerrades, classes, 

meditacions o parleu de la vida cristiana amb els amics, transmetreu amb més 

lluminositat la gran notícia de l'amor que Déu sent per cada un de nosaltres. Deia sant 

Ambrosi: «Recull l'aigua de Crist [...]. Omple d'aquest aigua el teu interior, perquè la 

teva terra quedi ben humitejada [...]; i quan siguis ple, l’espargiràs sobre els altres». 
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Demano a Santa Maria que ens ensenyi a guardar i meditar al nostre cor, com Ella ho 
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va fer, tot el que es refereix a Jesús (cfr. Lc 2, 19), perquè caminem i ajudem els 

altres a caminar, cada un on Déu el crida, per camins de contemplació.  

Tot i que la carta que us vaig escriure, en què es recullen les conclusions del 

Congrés general, és recent, potser el mes passat vàreu trobat a faltar una carta del 

Pare. Després de considerar-ho amb calma i consultar l'Assessoria Central i el 

Consell General, m'ha semblat oportú comunicar-me amb vosaltres alternant cartes 

amb missatges més breus, que us faré arribar a través del web de l'Obra, ara que 

Internet és un mitjà més que ens uneix.  

La setmana de Pasqua faré un breu viatge pastoral a Irlanda: acompanyeu-me 

amb la vostra oració. I no deixeu de resar pels 31 fidels de la Prelatura que rebran 

l'ordenació sacerdotal el proper dia 29. Finalment, vull agrair-vos la proximitat que 

em manifesteu amb les vostres cartes i amb la vostra oració. També la meva us 

acompanya sempre. 

Us desitja una feliç Pasqua de Resurrecció i us beneeix amb afecte el vostre Pare, 

 

Roma, 5 d'abril de 2017 

 

Traducció de l'oficina de comunicació de l'Opus Dei a Catalunya 


