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Benvolgudes germanes,
Benvolguts germans:
La pròxima Jornada de la Vida Consagrada, en la festivitat de la Presentació de
Jesús al temple, és una bona ocasió per celebrar amb goig i agrair amb humilitat el
do que el Senyor ha fet a les nostres vides i, a través d’elles, a la seva Església.
Tots recordeu que un dels objectius que va assenyalar el Papa, en instituir aquesta
Jornada el 1997, era precisament invitar les persones consagrades “a celebrar juntes
i solemnement les meravelles que el Senyor ha realitzat en elles,… i fer més viva la
consciència de la seva insubstituïble missió a l’Església y en el món”.
Celebrar amb goig i agrair al Senyor la responsabilitat de la nostra presència
missionera a l’Església; per a qui la vida consagrada és “un do preciós i necessari
també per al present i el futur perquè pertany íntimament a la seva vida, a la seva
santedat i a la seva missió” (VC 3). No sols tenim, doncs, una història plena de
serveis extraordinaris a l’evangelització, sinó una història futura per construir, amb
la que estem compromesos, sabedors sí, de les nostres pobreses i debilitats, però
conscients també de la força de l’Esperit que ens urgeix i de la confiança de
l’Església que continua enviant-nos.
Us invito a rellegir amb gratitud, les paraules que, en diverses ocasions, Benet XVI
ha dedicat a la vida consagrada en els últims mesos. Així, al·ludint al nostre quefer
evangelitzador ens deia: “Desitjo expressar el meu viu agraïment per tot el que feu
en l’Església y amb l’Església a favor de l’evangelització i de l’home”. Ens definia
com “buscadors de Déu”: “Sigueu sempre buscadors i testimonis apassionats de
Déu” i ha recordat també la multitud de fronteres, tant en l’Església com en el món,
on el cerquem amb fidelitat vivint de ple als nostres propis carismes. I concloïa
renovant el seu enviament: “la missió forma part de la vostra identitat; us impulsa a
portar l’Evangeli a tots, sense fronteres… Aneu, per tant, i amb fidelitat creativa feu
vostre el desafiament de la nova evangelització. Renoveu la vostra presència en els
areòpags d’avui per anunciar, com va fer Sant Pau a Atenes, al Déu ‘desconegut'”.
(Als Superiors Generals 26 nov 2010).
Aquestes paraules entronquen bé amb el lema escollit per celebrar aquesta Jornada:
Ferms en la Fe. Joves consagrats, un repte per al món, que s’inspira en la trobada
de Benet XVI amb els joves de tot el món en la JMJ del pròxim agost.

“Ferms en la fe”: serà sempre el desafiament i l’anhel essencial de les nostres vides
consagrades: romandre arrelats a la roca que no s’ensorra ni cedeix davant els vents i
les tempestats; cridats a donar testimoni de la primacia absoluta Déu, del sentit
transcendent de la vida i dels valors que això comporta, oferint a la nostra societat
un estil de vida alternatiu on privi la centralitat de Déu.
Ferms en la fe per ser signes de gratuïtat i d’amor en una societat que corre el perill
de veure’s asfixiada en la confusió entre el que és efímer i el que és útil, testificant la
sobreabundància d’amor que impulsa a “perdre” la pròpia vida per guanyar la
vertadera. (cfr Benet XVI, 2 febrer 2010) La fe com a adhesió personal a Jesucrist,
estimat apassionadament, que no es confon amb la intransigència ni amb el
fonamentalisme, sinó que provoca una relació personal amb el Déu viu, que ens
elegeix per enviar-nos al món; la vida consagrada expressa així la recerca de Déu i
de l’home que és essencial a la seva identitat.
Ferms en una fe en Jesucrist de la qual brolla un compromís efectiu per la justícia, la
pau, la creació, la reconciliació entre els pobles, construint ponts enmig de les
divisions d’una societat fragmentada.
Ferms en la fe en el Déu de Jesucrist, fonament de la nostra esperança. En aquesta
esperança ens gaudim, i des d’ella ens encaminem al futur. Donat que, com ha
recordat el Papa, “la vida consagrada no podrà morir ni faltarà a la seva Església: ha
estat volguda pel mateix Jesús com a part inamovible de la seva Església.” (5 de
novembre de 2010)
“Néixer novament per a una esperança viva” afirmàvem en l’Assemblea de
CONFER del passat Novembre. “Néixer novament”, és a dir, deixar-nos
“revitalitzar” per l’Esperit, una tasca de conversió sempre present, que ens meni, en
fidelitat creativa, a descobrir noves formes de recórrer avui els camins del seguiment
de Jesucrist, i com arribar a ser escola de comunió i esperança per a un món a qui
Déu en el seu amor mai abandona. “Perquè l’Església té necessitat d’una vida
consagrada que afronti amb valentia i creativitat els desafiaments del temps present”
(Benet XVI, als RR de Roma, desembre 2005)
El lema de la nostra Jornada fa referència explícita als joves consagrats. Una realitat
que demostra que la vida religiosa continua tenint un atractiu particular en el nostre
temps, que pot omplir vides exigents i engendrar felicitat en el seu entorn. La
donació gratuïta i generosa de la pròpia persona fascinada per la crida del Senyor, la
felicitat de la seva consagració, la vida en comunió fraterna, l’entusiasme per
l’anunci de Jesucrist i el servei als més pobres, són els reptes d’aquests joves
religiosos a la cultura d’avui. Com són els dels religiosos i religioses de cor jove per
estimar i apassionar-se per l’Evangeli, desgastats en l’alegria y en el goig de servir

Déu i a l'home, plens d’anys d’experiència, però disponibles per acollir la veu de
l’Esperit que ens fa “néixer de nou”; així la vida religiosa recobra la seva joventut i
reneix per a “una esperança viva”. Aquesta és l’exigència del nostre temps i el fruit
del romandre “ferms en la fe”, perquè ens hem deixat seduir per Jesucrist.
Voldria per acabar, dirigir-me amb gratitud, des de la comunió eclesial, a les
comunitats cristianes amb les paraules de Benet XVI: “si la vida consagrada és un bé
per a tota l’Església, quelcom que interessa a tots, també la pastoral que cerca
promoure les vocacions a la vida consagrada ha de ser un compromís sentit per tots:
bisbes, sacerdots, consagrats i laics”. (5 novembre 2010)
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