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Una llum dins el meu cor
El cantautor i a cor amb l’assemblea ho ha anat glossant durant l’Eucaristia on un
grup de joves de diferents edats han proclamat la seva adhesió a Jesucrist
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També el goig de pertànyer a la família dels cristians, l’Església: «Tu has encès una llum dins
el meu cor que ningú no podrà apagar mai.» Cada dia aprenem a pregar i aprenem a dir allò
que vivim i desitgem, sobretot quan ens adonem —ho dic amb les seves paraules— «que
trobarem regals que no esperàvem, que aprendrem a estimar l’art d’aprendre i estimar l’art
de desaprendre i ens despullarem de la nostra por».
La paraula de Déu escoltada amb molta atenció i meditada-comentada amb emoció ha donat
resposta a preguntes com aquesta plantejada per una jove en un diàleg entranyable uns dies
abans: «I, com puc saber que Déu m’escolta?» És la pregunta de qui amaga la necessitat de
ser escoltada. Déu parla sempre a través de la Paraula que ens dirigeix; a través de la pròpia
consciència ben formada; a través de les persones; a través dels signes dels temps
manifestats en tot el que cada dia succeeix; i més… La llista és llarga. Això sí, demana que
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l’escoltem amb conﬁança i amor!
En ocasió de la Conﬁrmació hem escoltat que «tan bon punt la veu m’hagué parlat, l’Esperit
va entrar dintre meu i em féu posar dret. Aleshores vaig sentir el qui em parlava i em deia:
«Jo t’envio» (Ez 2,2s). «També els qui anaven amb Pere van quedar molt sorpresos en veure
que el do de l’Esperit Sant era abocat ﬁns i tot sobre els no creients» (Ac 10,44s). La sorpresa
és que a l’escolta segueix el testimoni.
«La meva vida s’havia desviat cap a altres indrets, ha estat un viatge emocionant i ara vull
conﬁrmar la fe» —ha dit una mare jove. Unes noies han decidit emprendre un camí de fe on
l’amor i el servei en siguin els distintius. I encara, un grup de nois i noies més jovenets han
valorat el grup de catequesi i la catequista com una petita família guiada per ella. Per això,
amb joia podem cantar: «Heu encès una llum dins el meu cor.»
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