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Quin goig avui celebrant aquesta eucaristia, aquí a la
Catedral, amb alumnes universitaris, professors i personal
d’administració i serveis de les universitats públiques i de
les universitats d’inspiració cristiana!

Gràcies als qui heu convocat i organitzat conjuntament,
com cada any, aquesta missa de fi de curs, tant els
directors i directores del Secretariat diocesà de pastoral
universitària de la Delegació de fe i cultura així com els del
Secretariat diocesà de pastoral amb joves de la Delegació
d’anunci de la fe i iniciació cristiana. És tot un signe de
fraternitat i comunió. Esteu aplicant així un dels eixos del
nostre Pla Pastoral SORTIM! i més ara que anem sortint
del confinament i estem en les fases de la desescalada.

Faig arribar també la meva cordial salutació i la dels bisbes
auxiliars i mossens concelebrants a tots els qui no podeu
ser presencialment aquí però que hi esteu ben units seguint
aquesta celebració a través de Ràdio Estel o del canal
YouTube de la Catedral.

 
1. Donem gràcies al Senyor pels seus dons en la cloenda

d’aquest curs excepcional

Celebrar l’eucaristia -com el seu nom grec indica- és donar
gràcies. I avui, doncs, donem gràcies al Senyor en la
cloenda d’aquest curs del tot excepcional degut al
confinament provocat per la pandèmia del coronavirus.

Malgrat les circumstàncies, sé que heu tingut molta
creativitat pastoral. I val la pena que agraïm al bon Déu la
bona predisposició de tots -alumnes i professors- davant el
plus que ha significat tantes hores de formació on-line,



reunions telemàtiques, participació en xarxes socials,
videoconferències, etc. Els grups de joves universitaris dels
diversos SAFOR’S heu continuat la vostra formació
cristiana i celebració de la fe acompanyats pels vostres
respectius mossens consiliaris, ni que fos en grups de
WhatsApp’s.

Alguns m’heu compartit amicalment que heu viscut el ser
“església domèstica” a casa vostra. Durant aquest temps
els directors dels secretariats diocesans de pastoral
universitària i de pastoral amb joves no heu estat pas
adormits o mandrosos sinó que heu mantingut les webs
actives, oferint cada setmana una frase de l’Evangeli, o
oferint l’eucaristia o vetlles de pregària per YouTube, i
malgrat el confinament del cos, l’esperit ha estat més actiu
que mai, molt a prop del Senyor, i ben solidaris amb tots els
afectats per la Covid-19.

Em consta que molts joves us heu ofert com a voluntaris
per col·laborar generosament amb Càritas. Gràcies perquè
sou instruments humils en mans del Senyor, que compta
amb cadascú de vosaltres. Deixem-nos guiar per la força
del seu Esperit, aportant molta esperança en aquests
moments en què la pandèmia del coronavirus està
provocant arreu una forta crisi econòmica i social.

Deixa’t prendre per Crist Ressuscitat. Sí, deixem-nos
prendre tots per Ell que ens crida, confia en nosaltres i té
molta paciència amb cadascú de nosaltres, i ens envia a
oferir a tothom l’alegria del seu Evangeli. Portem la seva
bona notícia a les aules i fora de les aules, com “Església
en sortida”. Sí, fem-ho eclesialment. No siguis franctirador,
no vagis a la teva. Comparteix, viu i celebra la teva fe en el
teu grup de SAFOR, en el teu moviment o associació, en el
teu grup o colla d’amics universitaris.

I els professors i personal d’administració i serveis de les
universitats, continueu participant i aportant la saba de
l’humanisme cristià amb el vostre testimoni, amb la vostra
fe joiosa, “caminant junts”. La universitat és la nostra terra
de missió. Segurament hi ha dificultats... res de nou en la
història de la missió, ja els primers apòstols van patir tota
mena de dificultats. Avui, com a Sant Pau, Jesús ens diu:
“¡Coratge!”.

(Castellano)
2. Descubriendo a Cristo vivo en las Escrituras, que no son

crónica del pasado

Este tiempo de confinamiento ha sido para muchos una
oportunidad para descubrir a Cristo vivo presente en las
Escrituras. Al no poder participar durante semanas de la
eucaristía presencial, habéis podido dedicar quizás un
tiempo especial a la oración iluminados por la Palabra de



Dios. La Biblia que tienes en la biblioteca de tu casa, o que
tienes digital en tu e-Book, se ha hecho compañera en tu
camino. Has experimentado cómo Dios te habla, está
presente en tu vida, y te transforma. A lo mejor incluso has
descubierto el maravilloso libro bíblico de los salmos y te
has conectado a la radio o a internet para rezar la liturgia
de las horas que retransmiten desde algún monasterio.

Las lecturas bíblicas que hoy han sido proclamadas nos
iluminan. No son solamente crónicas del pasado. Escuchar
por ejemplo el fragmento de hoy del libro de los Hechos de
los Apóstoles nos remite al gran apóstol Pablo, que nos da
ejemplo de una astucia y una listeza que le permitieron
hacer todo el bien que hizo. De noche oye en visión la voz
del Señor: “¡Ánimo! Lo mismo que has dado testimonio a
favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma”. Hoy
también el Señor nos susurra al oído: “¡Coraje! ¡Ánimo! Sé
testigo de la alegría del Evangelio en tu grupo universitario,
en tu facultad, en tu claustro de profesores”. Que, como
San Pablo, conjugando la inocencia y la astucia,
consigamos que el bien triunfe siempre sobre el mal.

Tampoco es simplemente una crónica del pasado el
fragmento del capítulo 17 de San Juan que acabamos de
proclamar. “Que todos sean uno”. Es lo que pide Jesús a
su Padre no solamente para los que le siguen sino también
para los que le seguirán en el futuro, es decir tú, yo, todos
nosotros. No, esta oración tan profunda de Jesús no es
crónica del pasado sino una asignatura aún pendiente, una
tarea inacabada: la unión entre todos los seguidores de
Cristo. La consigna “que todos sean uno” no la acabamos
de seguir, por nuestra falta de capacidad dialogadora, de
humildad y de acogida del Espíritu Santo.

La Pascua debería producir en nosotros el fruto de la
comunión, de la fraternidad, de la unidad. No me canso de
repetir, y me lo habréis oído más de una vez en estos
meses de confinamiento, que, para crecer en fraternidad,
para vencer la pandemia y los otros males que vendrán
tras ella, será necesario trabajar todos juntos. Sólo unidos
venceremos el virus de la indiferencia, la Covid-19 y otras
pandemias como el hambre, la exclusión, el desprecio de la
vida, las guerras… ¿Seremos capaces de darnos la mano
y luchar unidos por un mundo más humano, libre, solidario,
justo, más respetuoso de la persona y abierto a Dios?
¿Seremos capaces de optar por una vida menos
estresada, más contemplativa, más capaz de escuchar y
de relacionarse con los demás? Eso es lo que Jesús, el
Divino Maestro, el Resucitado, nos enseñó desde su
cátedra no académica sino desde su cátedra en la montaña
de las bienaventuranzas. Así trataron de vivirlo los primeros
cristianos. Y ese es también el deseo del papa Francisco.



[Català]
3. Si vivim en l’amor a Crist no hi ha esforç ni sofriment que no

tingui el seu fruit

Com que som a la darrera setmana de la cinquantena
pasqual, deixeu-me acabar amb un poema sobre un arbre,
ja que s’inspira en el misteri pasqual del Senyor. És un
sonet de Francisco Luis Bernárdez, titulat “Sonetos” que es
troba a l’obra Cielo de tierra, escrita l’any 1937, i que el
papa Francesc incorpora sencer en el número 108 de la
seva exhortació postsinodal Christus vivit, “Crist viu”.

Per ser un text poètic, en llegeixo el fragment final en la
seva llengua original castellana. La tesi és que l’arbre té
flors i fruits gràcies a les seves arrels sepultades, que no es
veuen, i que, si vivim en l’amor a Crist, no hi ha esforç ni
sofriment -com per exemple el provocat per la Covid-19!-
que no tingui el seu fruit. El poeta parteix de l’experiència,
tan humana, de l’enamorament, i diu:

“Si para estar ahora enamorado

fue menester haber estado herido,

tengo por bien sufrido lo sufrido,

tengo por bien llorado lo llorado.

 
Porque después de todo he comprendido

que no se goza bien de lo gozado

sino después de haberlo padecido.

 
Porque después de todo he comprendido

que lo que el árbol tiene de florido

vive de lo que tiene sepultado.”

 
És a dir, allò que l’arbre té, en flors i en fruits, viu d’allò que
té amagat, és a dir, de les seves arrels. Que aquesta
saviesa, inspirada en la Pasqua de Crist, ens acompanyi a
tots, alumnes, professors, personal d’administració i
serveis, responsables de pastoral i mossens consiliaris a
les universitats de la nostra arxidiòcesi. El millor encara
està per venir, no ho dubteu!

Amén.

 
+ Card. Joan Josep Omella,

Arquebisbe de Barcelona
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