Pregar amb un diari
Lluís Ramis, rector
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Un diumenge més seguim confinats, tancats en les
nostres cases, encara que ara cada dia podem sortir una
estoneta a passejar.
De moment no podem començar letapa 1
del desconfinament, això
implica que les activitats
que podem seguir fent són
limitades, i fins que siniciï
aquesta fase no obrirem
lesglésia de Santa Maria
del Pi ni podrem celebrar
misses amb feligresos, això sí, llavors al principi ho
haurem de fer amb limitacions com no passar duna
tercera part de laforament, tothom haurà de portar
mascareta, shaurà de netejar lespai de la celebració
després de cada missa, etc.

A la parròquia ja estem treballant per a tenir-ho tot
preparat per quan arribi el moment. Una de les coses
que sí podem fer ara és pregar, pregar molt, i si fa quinze
dies us explicàvem com fer-ho amb els salms, avui
parlarem de com
pregar amb el diari,
amb les notícies del
que succeeix, encara que aquests dies
pràcticament totes
giren al voltant del
coronavirus.

Podem pregar a casa o quan agafem el transport públic per a fer
alguna de les gestions que estan autoritzades.
Habitualment meditem amb textos de la Bíblia, llibres espirituals,
etc, però és menys freqüent pregar amb un diari... I tanmateix pot ser
una experiència espiritual fructífera.
Buscar i trobar Déu en el diari és una experiència espiritual que
desenvolupa quatre actituds:
1. L´admiració i la compassió:
Sorprendre´s davant d´aquest món,
aquesta humanitat travessada per
tant sofriment i bellesa. Admirar
tot allò que hi ha de bell i bo.
Compadir-se amb la mateixa
compassió de Déu davant del que
deshumanitza lésser humà.
2. Una mirada de fe: Veure
aquest món definitivament salvat
per Crist, però una salvació com
una llavor llançada a terra, com
llevat amagat en la massa, que ha
de créixer i desenvolupar-se.
Ser un vigilant desperança que
sap veure el que neix i el que va en
la direcció del Regne.
3. Una mirada cristiana: Veure els misteris de la vida en Crist en la
vida mateixa daquest món: les anunciacions, els naixements, els
creixements, les noces de Canà, les guaricions, els alliberaments, els
judicis injustos, les condemnes dinnocents, les resurreccions...

4. Un desig de compromís com a cristià: Desig més
fort de fer conèixer i estimar
Jesucrist perquè el seu Regne
vingui en aquest món, tan
dolent i tan ferit al mateix
temps. Nosaltres som avui les
seves mans, el seu cor, per
tenir cura daquest món i
servir-lo en el sentit de la vida.
¿Com podem pregar amb el diari?
1-Agafem un diari en paper o en línia
2-Mirem la portada:
¿Quina emoció sento?
¿Quines imatges hi veig?
¿Quins titulars llegeixo?
¿Què matrau?
¿Què em produeix rebuig?
Llegir la notícia un mínim de dues vegades.
¿Per què lhe triat?
¿Què hi he après?
3-Si he triat un article que em toca, entrar en una pregària de petició
a Déu que vol la nostra felicitat: la pregària dintercessió és combat contra
el mal. Lluitar sota la bandera de Crist, lúnic Intercessor, per participar
en la seva lluita i la seva victòria.
4-Si és un article que suscita agraïment, llavors fer una pregària
dacció de gràcies: malegro de totes i tots els que actuen dacord amb
lesperit de Crist, tant si són creients com si no ho són. Agraeixo qualsevol
esforç per donar compte del bell, del veritable, del just.
5-Per últim, puc pensar quines notícies magradaria rebre o poder
donar.

Els fruits
Pregar amb el diari pot tenir
els fruits de fer-nos sortir de
nosaltres mateixos, per obrir
el cor a la dimensió del món.
Ens fa mirar el món amb la
mirada de Déu.

Les esglésies catalanes reprendran el culte progressivament
(Conferència Episcopal Tarraconense) El dimarts 5 de maig de 2020, els
Bisbes que formen la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) han portat a
terme la reunió número 235 de la Conferència, amb modalitat telemàtica, i en
la qual han pogut participar-hi tots els Bisbes.
1. Els Bisbes han tractat
sobre el que va disposar la
Comissió Executiva de la
Conferència Episcopal Es
panyola (CEE) en la seva Nota
de 29 dabril de 2020, amb les
Mesures de prevenció, higièniques i organitzaves que
lacompanyaven. En aquest
sentit les parròquies i els llocs
de culte reprendran les cele
bracions de lEucaristia amb
participació de fidels tenint present les fases de desescalada que les autoritats
vagin indicant i d'acord amb les disposicions que cada Diòcesi determini.
2. A les 10 Diòcesis amb seu a Catalunya, els Bisbes han donat ja o donaran
aquests propers dies les indicacions per a portar a terme les celebracions
sacramentals del Baptisme, Confirmació, Primeres Comunions, Penitència i
Matrimoni, amb prudència pastoral i en diàleg amb els interessats i les famílies.
3. Els Bisbes valoren molt el treball que les Càritas diocesanes porten a
terme aquests dies, així com tots els serveis caritatius de les parròquies i centres
datenció als necessitats, amb una dedicació preferent als ancians i malalts, així
com als infants i les famílies vulnerables.
4. Han tractat també diverses qüestions relatives al sosteniment econòmic
de les parròquies durant aquest període de confinament i també de cara al futur
immediat.
Finalment, demanen als cristians que ben units a les intencions del Sant
Pare Francesc, no deixin dintensificar loració de súplica perquè el Senyor, per
la poderosa intercessió de la nostra Mare i Patrona, Santa Maria de Montserrat,
ens alliberi aviat daquesta pandèmia.
Tarragona, 5 de maig de 2020
(Publicat a Catalunya Religió)

Un prec: fem xarxa
Estimadíssims feligresos, amics i col·laboradors del Pi: ens dirigim sobretot
als qui en aquests dies llegiu aquest butlletí que sha convertit en vincle dunió
entre nosaltres. Sabem perquè ens consta que manteniu el contacte telefònic i
que ja ens ocupem els uns dels altres. Seguim fent-ho amb especial cura i atenció
pels més grans i pels qui els és més difícil accedir als comunicats via internet o
correu electrònic. Truquem-nos i informem-nos de les novetats, anem avisantnos de tot allò que creguem interessant i pensem que alguns de nosaltres no
disposem dels mitjans per estar informats.

