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VIURE UNA QUARESMA DE CARITAT
Benvolguts diocesans:
La conversió a la qual ens crida la Quaresma és, sobretot, conversió a l’amor. El nostre cor es torna
amb freqüència dur i egoista, es tanca en si mateix i es torna insensible. En aquest temps
demanem al Senyor la gràcia de la conversió perquè siguem capaces d’estimar, estimar sempre i
estimar a tots.
Per això, el primer és acollir l’amor que Déu ens té i que s’ha manifestat, de manera excepcional,
en la mort i resurrecció de Jesucrist. Durant aquests dies anem meditant aquests misteris, que
celebrarem per Setmana Santa, amb la finalitat que ens ajudin a descobrir l’amor immens de Déu i
a respondre estimant-lo també nosaltres amb tot el nostre cor, la nostra ànima i les nostres forces
(Dt 6,6; Mc 12, 30).
Però el camí de l’amor a Déu sempre desemboca en l’ésser humà. La caritat trenca el nostre
aïllament i ens fa sortir de nosaltres mateixos per a obrir-nos a Déu i als homes, especialment a
aquells que están angoixats per la pobresa, la solitud, el dolor o la malaltia. A tots ells reconeixem
com a germans. A tots devem una paraula d’alè i de confiança que els porti a sentir-se reconeguts
en la seva dignitat i estimats. “La caritat -explica el Papa- és l’impuls del cor que ens fa sortir de
nosaltres mateixos i que suscita el vincle de la cooperació i de la comunió” (Missatge per a la
Quaresma). En l’encíclica “Fratelli tutti” també ens diu que l’amor porta a buscar sempre el bé de
l’altre sense demanar res a canvi, a apreciar-lo i valorar-lo; i afegeix: “l’amor a l’altre per ser qui és,
ens mou a buscar el millor per a la seva vida” (n. 94).
En aquest context se situa el tercer mitjà que l’Església, seguint el que senyala l’Evangeli,
recomana per a la Quaresma: l’almoina. El gest de lliurar part del que tenim als altres és, d’una
banda, expressió del nostre autèntic desig de conversió i té per això un sentit penitencial. Però,
d’altra banda, ésmanifestació de la nostra solidaritat amb els nostres germans més necessitats. El
Papa Francesc ens ha demanat que visquem una Quaresma de caritat, pensant de manera especial
en els que es troben en condicions de sofriment, abandó o angoixa a causa de la pandèmia de
covid-19 (cf. Missatge per a la Quaresma). Seria bo que penséssim com podem ajudar-los i quin
gest concret d’amor cap a tots realitzarem aquesta Quaresma.
Seguint les petjades de Crist, que va estimar sense límits, que va reconèixer i va apreciar a cada
persona i que va tenir compassió de tots, també nosaltres podem manifestar a tots que els
estimam, sent solidaris especialment amb els més pobres i compartint amb ells els nostres béns.
Viure una Quaresma de caritat ens prepararà per a acollir tot l’amor que Déu ens ha manifestat en
el misteri pasqual, lliurant al seu propi Fill per a donar-nos una vida eterna (cf. Jn 3, 16).
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