La joia de la missió

La joia de la missió
Una joia que és la de l’Evangeli que no queda tancat com la sal que no surt del
saler, sinó que s’expandeix per tot arreu i dóna bon gust oferint l’amistat de Jesús.
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Ja fa temps el papa Francesc ens va dir que «la pastoral ordinària en totes les seves
instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui els agents pastorals en constant actitud
de sortida i afavoreixi la resposta de tots aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat» (EG
27). Això ens ha de portar a una impostergable renovació eclesial.
Fa just vuit dies que un grup nombrós de voluntaris i voluntàries hospitalaris de totes les
edats, acompanyats també d’un grup de nois i noies més joves «van sortir» de les seves
habituals ocupacions per compartir al santuari de Lourdes amb els malalts una experiència
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cristiana d’acompanyament, ajuda i solidaritat sota la mirada de la Mare de Déu en un gest
de comunió eclesial amb pelegrins d’arreu del món. He tingut el goig de compartir-ho amb
ells i m’han contagiat la joia d’una missió que —així ho deien— ha anat transformant el seu
interior ﬁns a veure amb altres ulls, els del cor, el misteri d’amor que s’amaga en aquells que
viuen condicionats pel dolor, però són un testimoni joiós de la presència del Déu de Jesús,
que és tot Amor.
En un diàleg obert amb ells i en el marc de la pregària, s’han posat de manifest interrogants i
propostes i hem après un poc més a llegir des de la fe la inexplicable realitat del sofriment,
tan present entre nosaltres i en el món. Hem intuït la resposta en la manera com Jesús tracta
les persones i la tendresa amb què ho fa i com, en una mateixa acció, les transforma en el
cos i en l’esperit. Els malalts són els qui n’han donat testimoni i —com en un miracle— ens
transporten a veure-ho tot amb uns ulls nous i un cor que ha quedat tocat per l’emoció de les
seves paraules, la senzillesa dels seus gestos i l’eloqüència dels seus silencis. La missió no
s’ha acabat, ara continua més que mai. La joia la fa sostenible, ferma i veriﬁcable cada dia.
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