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Info rmacio ns
ECUMENISME “A DINS”

Ho milies
Reflexio ns

“A dins i limítro fes”.

Full Parro quial

Co menço fent referència a un
excel·lent
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llibre

del

g ènere

episto lar: “Amb Déu o sense”
d’aquests que tens per amics
malg rat no ens co neg uem “de
visu”, vull dir que els co neixes tu i
els reco neixes sense que els

interessats en sàpig uen g o ta de tu. Po so els seus no ms: To rralba i
Villato ro . Cartes que van i venen i que “vo len” po rtant les ales plenes de
reflexio ns d’aquestes que ho m titllaria “de fo ns”. No és el primer –i estic
seg ur que no serà pas l’últim del g ènere-. A l’abast de qualsevo l tenim les
cartes que s’escriuen Martini i Eco . Les no stres “Cartes creuades del
bisbe Carrera. Cartes amunt i avall. És un g ènere mo lt ag raït per als auto rs i
per als lecto rs, us ho ben asseg uro . Aquest estiu l’hem lleg it fins a
l’exhauriment pro pi durant una setmaneta, co m fem cada any, una trentena
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llarg a de perso nes.
No més o brir el llibre en menció directa un es tro ba amb una
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anècdo ta mo lt sig nificativa que a g uisa de prò leg explica l’edito r, Mo reta.
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Parlant d’una per a mi una fig urassa francesa de la que editava un seu llibre,
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el primer, i que no co neixia alesho res perso nalment a la seva auto ra; ella,

E

L analista,
M
E
P iEsuco
R sesF incursio
I
L ns en el mó n bíblic, amb
psico
que Ufa mo ltes

mo lta creativitat i no vetat. Alg ú li va aco nsellar de publicar “El mo njo i la

T

psico analista”. A l’ho ra de presentar-la en la caràtula del llibre diu que es
ag nò stica. Temps li va faltar a l’auto ra, en saber-ho , i amb la finesse
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▼ 2012 (43)
▼ o ctubre (4)
Ho milia del diumeng e 21/10/2012
del P. Jo sep Mª Ba...
PRACTICANTS, COMPLIDORS
I ALTRA BONA GENT…
...
Ho milia del diumeng e 07/10/2012
del P. Jo sep Mª Ba...
ECUMENISME “A DINS”
“A di...
► setembre (4)
► ag o st (4)
► julio l (5)
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francesa li dig ué: “No em presenti co m a ag nò stica, sisplau. Tampo c co m
a creient. No m’ag raden aquestes etiquetes. Jo só c una indag ado ra. Li diu
en francès: Je suis chercheuse. To ts do s auto rs s’identifiquen en el treball i
o fici...
Les lectures litúrg iques d’avui estan més aviat so breres de
zel mal enfo cat i, de seg uida, surten les pro hibicio ns, a no ser ting uts “de
la co lla”, co m si ells fo ssin els únics g arants de l’o rto dò xia i de
l’o rto praxi. Simplificant: o no saltres o ning ú.
La frase que fa pensar de veritat és: “qui no està co ntra
no saltres és amb no saltres. ¡Què mal fiats que so m! I intempestius que una
co sa po rta a

l’altra. El po bre-jo ve Jo sué (ja n’anirà aprenent més

endavant!). Vo l que Mo isès pro hibeixi els per a ell intruso s. Mo isés respo n
a la manera de g ran senyo r i amb g arantia perdurable: “¡Tant de bo que to t
el po ble del Senyo r ting ués el do de pro fecia i que el Senyo r els do nés a
to ts el seu Esperit”. ¡Què més vo ldríem per a no saltres i per a to tho m!

► juny (4)
► maig (4)
► abril (4)
► març (5)

¡No és dels no stres! ¿I tu què i co m ho saps? Cal fer un
permanent exercici de co nfro ntació “amical” entre po situres que to t i ser
diferents d’entrada po den fer fructuo sament incursio ns en el “land”
co nsiderat inicialment co ntrari (?), que a jutjar pel mateix llibre que

► febrer (4)

co mentem, il·lumina i enriqueix qui ho diu i qui ho esco lta. No es tracta

► g ener (5)

d’un matx o d’una jug ada d’escacs a veure qui perd o qui g uanya la partida.
L’apo lo g ètica ja no co mpta... L’interessant de to t pleg at és precisament
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► 2011 (57)

L’apo lo g ètica ja no co mpta... L’interessant de to t pleg at és precisament
els inputs que es fan mútuament que enriqueixen, que o bren filo ns inèdits

► 2010 (49)

de pensament. No to tho m ho té to t pensat de fo rma que a cada preg unta

► 2009 (9)

ja ting ui la respo sta a mà. És to ta una altra manera de fer i de fer fer:
reflecto rs, lupes, matiso s. Expressar la prò pia fe o no -fe fa que un s’ado ni
de mo ltes co ses que ni les havia pensat mai. Co m que no és cap g uerra,
aflo ren de seg uida els sentiments i aquests fan que cadascú es mo stri amb
les seves carències, limitacio ns, però també es bro din autèntiques
po esies de la fe i de la no -fe. En definitiva mo lt ben escrit el llibre i
definitivament reco manable.
Deixeu-me po sar do s paràg rafs perquè pug ueu veure què
diuen i co m s’ho diuen. Co menço per en Villato ro :”Hem parlat mo lt del
sentit de les co ses. Del per què, o so breto t del per a què de les co ses. Jo
sempre t’he dit que per a mi, en el fo ns, el sentit, el per què i el per a què,
ve do nat per la humanitat, per allò que és específicament humà: la
capacitat de pensar i de sentir, de preveure i de reco rdar, de co nstruir amb
el pensament (i a partir del pensament, ciència i filo so fia, no vel·les i
catedrals, simfo nies i canço ns de bresso l) Participar en aquesta
extrao rdinària aventura humana, que en el fo ns és l’aventura de la cultura,
en el sentit, més no ble i més ampli de la paraula, és per mi la g ran fo rma
de sentit. El meu per a què... Essencialment és anar més enllà de la natura
en no m de co nceptes i de sentiments. De paraules i de relats. D’idees i
d’ideals. La clau és aquesta capacitat d’anar més enllà, i de fer-ho en una
mena d’ascensió cap a la no blesa, cap a la co mpassió , cap a co ses més
altes”.
Pel seu cantó To rralba dirà: “El pensament és un exercici que
aco stuma a despullar les co ses, les situacio ns, i no és neutre
emo cio nalment. En pensar to t es to rna pro blemàtic: l’amistat, l’amo r, el
treball, el futur, les relacio ns, el sexe, l’alimentació , el lleure, to t esdevé
estrany i inhò spit. Ens afro nta radicalment a la no stra finitud i co ndició
mo rtal... Més enllà d’això la vinculació entre creences, actituds i estats
d’ànim és una de les qüestio ns que m’interessen més... L’espiritualitat és a
la base de to tes les no stres creacio ns culturals, mito lò g iques, artístiques i
filo sò fiques. Per això m’interessa tant to t el que és espiritual, perquè és la
PDFmyURL.com

filo sò fiques. Per això m’interessa tant to t el que és espiritual, perquè és la
fo nt, la base de l’art, de la música, de la literatura, de la po esia, també de
la mística en el seu g rau més elevat. La creença quan és autèntica, té
co nseqüències en les actituds, també en els estats emo cio nals. Si la fe és
un do i una relació interperso nal, afecta lò g icament els estats d’ànim i la
manera d’enfo car la vida. No so lament l’adhesió a un credo , a un co njunt
de veritats abstractes, a una co smo visió ; és la respo sta a una crida interio r,
la co nsciència de ser estimats per Déu inco ndicio nalment. No hi ha dubte
que aquesta vivència té co nseqüències po sitives en la vida perso nal,
so cial, afectiva i labo ral”.
Co m a preàmbul: massa massa llarg , ja que jo vo lia anar a
raure en l’ecumenisme vist (viscut) des de dins. Vivim en una pluralitat de
base fo rtament asso ciativa. Així han nascut la pro fusió de les famílies
relig io ses. El vano és més que semicircular. Unes es mo ren, d’altres en
surten de no ves. L’expressió que va fer fo rtuna temps endarrere fo u la de
“La fidelitat creativa”. Nucli fo namental: basat en l’evang eli; missio ns:
diferents, co mplementàries.
Pel que fa al futur de l’Esg lésia só n mo lts els que pensen que
es basarà en l’asso ciacio nisme. No sectes. No bo ns i “do lents”. Amb
particularitats diverses seg o ns temps, llo cs, intuïcio ns i preferències
diversificades. El Co ncili és qui ho pro mo u. So m po ble, u, únic, universal.
A partir d’aquí to ta diversitat és bo na si l’Esg lésia la reco neix. “La santa
Esg lésia, per institució divina, està o rdenada i es reg eix amb una varietat
meravello sa. “Perquè, així co m en un so l co s tenim mo lts membres, i no
to ts tenen la mateixa funció , també no saltres to ts pleg ats so m un so l co s
en el Crist, i cada un en particular so m membres els uns dels altres”.
Tro bo mo lt encertat el tema i el to emprat en el darrer
número (453) de FOC NOU que po rta aquest títo l: Noves realitats
eclesials. Nous moviments cristians. Do nen la paraula a vuit d’entre les més
co neg udes, però afo rtunadament n’hi ha i encara n’hi haurà mo ltes més.
Jo an Pau II en la seva Carta apo stò lica A l’inici del nou mil·lenni parla de
l’espiritualitat de Co munió , amb aquesta frase que ha g uanyat no ble
sig nificat: “Fer de l’Esg lésia la casa i l’esco la de la co munió aquest és el
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sig nificat: “Fer de l’Esg lésia la casa i l’esco la de la co munió aquest és el
g ran repte que tenim davant no stre en el no u mil·lenni que co mença si
vo lem ser fidels als desig nis de Déu i respo ndre també a les pro fundes
esperances del mó n. Parla dels espais de co munió que han de ser cultivats
i ampliats dia a dia, a to ts els nivells, en el teixit de la vida de l’Esg lésia.
Co nvé,

amb aquesta finalitat, fer no stra l’antig a saviesa la qual sabia

animar a esco ltar atentament to t el po ble de Déu. És sig nificatiu el que
sant Benet reco rda a l’abat del mo nestir, quan l’invita a co nsultar també els
més jo ves: “Déu inspira so vint al més jo ve allò que és millo r”. I sant Paulí
de No la exho rta : “Estig ueu pendents del llavis dels fidels, perquè en cada
fidel bufa l’Esperit de Déu”. Per tant, així co m la saviesa jurídica, po sant
reg les precises per a la participació , manifesta l’estructura jeràrquica de
l’Esg lésia i evita temptacio ns d’arbitrarietat i pretensio ns injustificades,
l’espiritualitat de co munió dó na una ànima a l’estructura institucio nal ,
amb una crida a la co nfiança i a l’o bertura que respo n plenament a la
dig nitat i la respo nsabilitat de cada membre del po ble de Déu.
Acabo : “Apo star per la caritat: A partir de la co munitat
intraeclesial, la caritat s’o bre per la seva naturalesa al servei universal,
pro jectant-no s en el co mpro mís d’un amo r actiu i co ncret amb cada ésser
humà. Aquest és un àmbit que caracteritza d’una manera decisiva la vida
cristiana, l’estil eclesial i la pro g ramació pasto ral”.
“Só n mo ltes en el no stre temps les necessitats que
interpel·len la sensibilitat cristiana. El no stre mó n co mença el no u mil·lenni
carreg at de co ntradiccio ns... ¿És po ssible que en el no stre temps, hi hag i
encara qui es mo ri de fam, qui estig ui co ndemnat a l’analfabetisme; qui no
ting ui l’assistència mèdica més elemental; qui no ting ui so stre o n
aixo plug ar-se”.
Ens hem d’unir per ser eficaço s. Ho repeteixo . Sense
asso ciacio nisme no tenim futur. So ls, ¿co m po dem ser po ble?, En g rups,
així serem més vivaço s en la fe i més pràctics en la caritat. Feina n’hi ha.
Cal o rg anitzar-no s so bre la base de la no stra fe co mpro mesa. Ja s’ha dit i
es fa so breto t a AL. Co munitats de base i evang eli a pro a... I veles al vent.
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Diumenge XXVI de durant l’any, 30 de setembre de 2012
Barcelona
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