FESTA DE LA LLUM DE MANRESA
HOMILIA DEL P. ABAT JOSEP M. SOLER
21 DE FEBRER DE 2017
Pr 8, 22-31; Rm 5, 1-5; Jo 16, 12-16
Sr. Arxiprest, Sr. Rector del Carme, Preveres concelebrants,
Sr. Alcalde, Regidors, Autoritats,
Associació “Misteriosa Llum”,
Membres de la “Fundació Universitària del Bages”, que enguany és l’administradora de
les festes,
Estimats germans i germanes en Crist:
L’Esperit us guiarà cap al coneixement de la veritat, deia Jesús. Mirem d’entrar
una dins el text evangèlic per entendre’l una mica millor. Jesús diu aquestes paraules
durant el darrer sopar amb els deixebles, abans de la seva passió. És conscient que
ells encara no poden comprendre el significat profund i l’abast universal del que estan
vivint i del que viuran l’endemà, el primer divendres sant de la història. I per això els
assegura que l’Esperit Sant els farà entendre progressivament el sentit del que viuen,
començant per fer-los comprendre més intensament la persona mateixa de Jesús.
L’Esperit els ajudarà a descobrir totes les riqueses de vida, d’alliberament, d’amor que
hi ha en la persona de Jesús i en la seva obra d’alliberament i de salvació. És una obra
que prové del Pare, que ens és transmesa pel Fill i que ens és donat d’aprofundir
gràcies a l’acció de l’Esperit Sant. A través d’ella, els cristians podem penetrar en la
vida de Déu i tenir-hi familiaritat, tenir-hi una confiança filial. Obrim-nos a aquesta acció
de l’Esperit que ens fa créixer en l’amor de Déu, avui que celebrem “aquella Llum
resplendent, tan gentil, tan clara i pura” que “la Trinitat ens figura, Misteri tan
excel·lent” (cf. Goig de la Misteriosa Llum). Avui que celebrem, concretament, la Santa
Trinitat i el seu amor per la ciutat de Manresa.
L’Esperit us guiarà cap al coneixement de la veritat. És la llum d’aquest Esperit
Sant que va inspirar les paraules de sant Pau que hem escoltat a la segona lectura, i
que parlen de la densitat de la nostra vida de cristians, de la riquesa de dons que Déu
ens ha fet. Perquè ens estima entranyablement i d’una manera gratuïta, sigui quina
sigui la nostra situació personal, ell ha posat el seu amor en nosaltres. Saber que som
estimats, que Déu és sol·lícit de nosaltres, ens porta pau al més íntim de la nostra
persona, i ens ajuda afrontar amb esperança les dificultats i els sofriments de la vida. I
aquest afrontar els contratemps amb esperança, deia encara l’Apòstol, ens fa créixer
en la constància, ens fa perseverants en la fe i en la pràctica del bé.
Mercès a l’obra de Jesucrist i a l’acció de l’Esperit, la gràcia i l’amor de Déu es
despleguen en la nostra feblesa humana per ajudar-nos a viure d’una manera plena i
coherent. Per això, com diu sant Pau, la fe és el centre i el motor de la nostra vida i de
la nostra esperança; d’una esperança fonamentada en la confiança en el Déu que
estima entranyablement. I, per això, encara, és una confiança que porta pau i joia, que
porta a deixar-se il·luminar per “aquella Llum resplendent, tan gentil, tan clara i pura”
que “la Trinitat ens figura, Misteri tan excel·lent”.
L’Esperit us guiarà cap al coneixement de la veritat. En conèixer, gràcies a
l’Esperit Sant, com Déu ens estima i és sol·lícit de nosaltres, ens sentim urgits a ser
instruments del seu amor per fer-lo arribar als altres. Manresa és rica de solidaritat; hi
ha moltes persones que actuen en bé dels qui passen necessitat. Molts de vosaltres
segurament participeu en accions de voluntariat o en organitzacions eclesials, socials
o de l’administració al servei dels qui viuen sota el llindar de la pobresa, donant-los
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vestit i menjar, dels emigrants, dels refugiats, de la integració en la societat evitant la
marginació, de facilitar habitatges. N’hem d’estar agraïts i orgullosos, d’aquestes
accions. Però si mirem al nostre entorn veiem que encara queda molta feina per fer a
favor dels desafavorits; les necessitats són molt grans. I, a més, viem, també, moltes
formes d’enemistat, de malfiança de violència verbal o física. Hem de lluitar per
capgirar aquestes situacions. Per trobar camins de diàleg sincer, de pacificació. Tots
ens hem de sentir urgits a aportar-hi el nostre esforç. Avui celebrem com Manresa, en
un moment de la seva història, va ser capaç de fer front a uns problemes socials greus
i a trobar-hi solucions, ajudada per Déu, per “aquella Llum resplendent, tan gentil, tan
clara i pura” que “la Trinitat ens figura, Misteri tan excel·lent”.
L’Esperit us guiarà cap al coneixement de la veritat. Enguany els
administradors de la festa són els membres de la “Fundació Universitària del Bages”.
Una Fundació universitària molt centrada en la recerca del bé de les persones, tant en
l’àmbit acadèmic com en el social. En aquest camí cap al coneixement de la veritat, hi
té un paper important la universitat. La fe no limita mai l’àmbit de la raó, sinó que l’obre
a una visió integral de la persona i de la realitat que ens envolta (cf. Discurs del Papa
Francesc a la Universitat “Roma Tre”; 17.2.2017). Els grans canvis que experimentem
en el nostre temps i els nous horitzons que s’obren, demanen –tal com deia el Papa
Francesc divendres passat visitant una universitat pública de Roma- de repensar els
nostres models econòmics, culturals i socials per recuperar el valor central de la
persona humana, en totes les seves dimensions, també amb a la seva dimensió
transcendent. I des d’aquest posar el centre la persona humana, repensar la seva
relació amb el món. La universitat es lloc de formació en la “saviesa”, en el sentit més
ple de la paraula: d’educació integral de la persona i de treballar per al seu ple
desenvolupament. Així la universitat pot oferir la seva contribució peculiar i
indispensable a la renovació de la societat (cf. ibídem).
Ara ens endinsarem en el cor de la celebració de l’Eucaristia. Amb Jesucrist les
dificultats no desapareixen. Però ell fa sempre camí amb nosaltres i ens sosté en les
dificultats; ell ens ajuda a afrontar-les d’una manera nova, diferent, sense por, sense
enganyar-nos amb subterfugis. Per això en ofereix la llum i la força del seu Evangeli i
el nodriment del Pa i el Vi eucarístics. En l’Eucaristia trobem una força de vida i de
renovació personal que demana de ser traduïda en amor als altres, en renovació
social. Que la festa de la Llum d’enguany ens faci menys individualistes i més solidaris.
Ens hi ajuda, i ens hi ajudarà sempre, “aquella Llum resplendent, tan gentil, tan clara i
pura” que “la Trinitat ens figura, Misteri tan excel·lent”.

