La pregària ens ha de portar a
l’acció? I el negoci de les armes?
Gaietà de Casacuberta, rector
1.a Del negoci de les armes ja n’he parlat en aquest
full. El 75% de les armes que es venen al món han estat
fabricades als Estats Units, Rússia, Xina, França i Alemanya,
que en són els principals exportadors.
Els Estats Units són la primera potència que fabrica
armes. Exporta el 21% des de l’any 2011 i, gairebé la meitat
d’aquest armament, va al Pròxim Orient. Amb l’elecció del
nou president d’EUA això augmentarà molt. Destaquen
els avions de guerra. Xina avança des del 3,8% fins al 6,2%
per davant de França i Alemanya. Rússia exporta a l’Índia,
Vietnam, Xina i Algèria.
1.b Qui compra aquestes armes? Les demandes es
disparen entre les monarquies del Golf i l’Índia, que es
mantenen com a principals importadors. Aràbia Saudita
és la segona gran importadora mundial que va augmentant
la seva compra, armes que van a parar en gran part a Iraq
i Síria.
1.c A Espanya està creixent també la fabricació i venda
d’armes, però les entitats que ens informen no són trans
parents. Espanya ha incrementat la venda el 2% i es manté
en el setè lloc com a exportadora mundial. Els seus clients
són Austràlia, Aràbia Saudita i Turquia. Han venut vaixells
de guerra a Aràbia Saudita. (ara.cat)
2. Darrerament es fan grans manifestacions a la nostra
ciutat, la més important ha estat per a poder acollir als

refugiats de guerra que s’estan morint de fam a prop de les nostres ciutats.
A La Vanguardia del passat 14 de març hi ha el testimoni d’un pianista que
recorda ”Quan el meu piano va cremar, quan el meu veí i amic es va morir
de gana, quan jo mateix vaig estar a punt de morir d’inanició (...) i no
oblidaré mai les cues de dies sencers per aconseguir un petit paquet de llet
per als meus fills d’un i tres anys.(...) He vist coses terribles”.
3. Em pregunto, ara a la Quaresma: quan no podem ferhi res, només
podem pregar? Estem al corrent d’allò que passa al nostre món i hi donem
la importància que té? Hem pensat en el pecat d’omissió?
Es necessiten voluntaris a molts llocs, per exemple, a Justícia i Pau.
Caldria que hi hagués manifestacions per tot Europa per tal d’acabar
amb la fabricació d’armes i acabar aquestes guerres que permetrien tornar
a casa als refugiats.

Jesús ho ha fet tot molt bé
1. En la riquesa dels Evangelis de la Quaresma hi ha el de la transfiguració
que, per a entendre’l, cal veure’l en el seu context.
Jesús i els seus deixebles estan en el camí cap a Jerusalem, han deixat
Galilea al nord, on Jesús ha fracassat de tots els intents d’explicar que el
seu Pare és el Déu de l’amor i la tendresa i vol proclamar el seu Regne.
Aquest és el seu pla. Jesús fracassa perquè la gent vol miracles i sobretot
perquè les autoritats de la religió jueva el consideren un endimoniat o fals
profeta. En el camí revela als seus apòstols que en arribar a Jerusalem no
l’escoltaran i pot ser que el matin com a tants profetes. Pere s’hi enfronta
dient que això no passarà i Jesús li respon: Véste’n d’aquí, que ets com
Satanàs, ets un entrebanc perquè els teus sentiments no són els del meu
Pare sinó els dels homes.
En aquest camí, Jesús va revelant el que pot passar. (Pere, quan estan
jutjant a Jesús té por i diu que no és dels seus i que no coneix Jesús).
Jesús els diu: si algú vol venir darrere meu s’ha de negar a si mateix,
prendre la seva creu i seguirme.
2. Després d’haver parlat de la possible mort material, Jesús revela en
la transfiguració el que passarà després de la seva mort. El llenguatge de
l’Evangeli de Mateu és un llenguatge simbòlic. Jesús s’enduu els tres deixebles
que també estaran a Getsemaní: Pere, Jaume i Joan.
Jesús els revela dues coses importants: la primera és que darrere la
mort hi ha la vida i, la segona, que Ell és el Fill de Déu Pare. Aquesta última
veu ja va ser escoltada només per Jesús després del baptisme de Joan i
abans d’anar al silenci del desert. Però ara diu el mateix als tres deixebles.
Ja a l’Antic Testament, Déu parla a Moisès, Elies i altres profetes quan són
a la muntanya, per això es veu Jesús parlant amb Moisès i Elies.
És simbòlic que Déu parli a la muntanya i també que la veu del Pare
estigui enmig d’un núvol lluminós i a l’acte els deixebles s’agenollin, símbol
de la manifestació de la presència de Déu. Molt probablement, els deixebles

no ho van entendre. Caldrà esperar després de la mort de Jesús, quan les
coses es veuran del tot.
3. Després de la mort de Jesús, Déu es fa present als deixebles recordant
allò que Jesús els havia dit: que Ell era Fill del Pare, que moriria com els
profetes i que després de la seva mort hi hauria una altra vida. Així comencen
a creure en la resurrecció. Jesús va escollir uns deixebles que el van acom
panyar durant uns anys i a qui va costar d’entendre el que Ell els deia. Jesús
hi devia patir, però els va seguir educant. A l’hora de la veritat, Judes, Pere
i els altres, fugen per por deixant sol a Jesús. Déu va fer tot el possible
perquè els deixebles fessin el salt de fe. A Emmaús estaven desesperats
perquè l’esperança del Messies, Jesús, moria en creu i tot s’havia acabat.
Déu Pare troba la manera perquè el seu Regne tiri endavant. Al final van
creure que Jesús tenia raó i els deixebles fan una conversió i potser van
tenir unes experiències místiques que els van fer constatar que era veritat
tot el que Jesús els havia dit.
Conclusió
En plena Quaresma i després, a la Setmana Santa, recordarem i cele
brarem la mort i la Resurrecció de Jesús. Aquesta és la festa de totes les
festes, la nit de Pasqua, nit que celebrem que Jesús ha vençut el pecat i la
mort. Aquesta és la nostra fe. Després de la mort hi ha la vida, la vida amb
el Pare del cel per sempre.
Gaietà de Casacuberta
La Transfiguració. Giovanni Bellini, c. 1490

Recés de Quaresma
El proper diumenge 26 de març, a les 10:30
i a la Capella de la Sang, mossèn Josep Bigordà
dirigirà el recés quaresmal.
Donemnos una mica de temps per pre
parar el misteri pasqual: la passió, mort i
resurrecció de Jesucrist.

Celebració comunitària de la Penitència
El dimecres 29 de març farem la Celebració comunitària de la Penitència.
Ens podem trobar a les 19:00 a la Capella de la Sang.
Serà un moment molt oportú de viure l’experiència comunitària i familiar
del perdó, una celebració íntima on s’ofereix l’oportunitat de rebre el sagrament
de la reconciliació.

Excursió a Girona
Ja teniu a l’agenda reservada la data del diumenge 2 d’abril?
Recordeu que farem la sortida a la ciutat de Girona, on visitarem la Catedral,
els carrers del barri jueu i el Monestir de Sant Daniel.
Informeuvos a la sagristia, a la nostra pàgina web www.basilicadelpi.com
o al telèfon 933 184 743 dels horaris, lloc de trobada i del preu del viatge i del
dinar. Serà una altra jornada en la que combinarem les visites culturals amb un
bon dinar de germanor i amb la celebració de l’Eucaristia.
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