Glossa

Zel evangelitzador i caritat
Romà Casanova, bisbe de Vic

«Tots som enviats» és el lema del curs pastoral en el nostre bisbat. Som enviats tots, sense cap excepció. L’evangelització és cosa de tots els qui creiem en Crist, de tots
els qui hem estat batejats i hem rebut els dons de l’Esperit Sant en la confirmació. Som enviats perquè ser evangelitzadors és la nostra identitat pregona. L’Església tota
ella, i tots i cada un dels qui formem el Cos de Crist, que
és l’Església, té una vocació clara enmig del món, la de ser
missionera i evangelitzadora: «Evangelitzar constitueix
la joia pròpia de l’Església, la seva identitat més pregona.
Ella existeix per a evangelitzar; és a dir, per a predicar i
ensenyar, ser canal de la gràcia, reconciliar els pecadors
amb Déu, perpetuar el sacrifici de Crist en la santa missa, memorial de la seva mort i resurrecció gloriosa» (sant
Pau VI, Evangelii nuntiandi, 14). Ens hem de preguntar
si el que és per a tota l’Església és viscut per nosaltres.
Evangelitzar, ¿és la meva joia, la meva identitat més pregona? Les nostres comunitats i parròquies experimenten la joia d’evangelitzar?
Viure l’enviament missioner, i aquest amb zel, està molt
unit a la nostra caritat. Un mestre i model d’evangelització és sant Antoni Maria Claret. De tots és ben sabut el

seu zel missioner, que el feia anar pertot arreu, amb paraula encesa. En un dels seus escrits ell ens diu: «L’amor
de Crist ens estimula, ens incita a córrer, a volar duts per
les ales d’un zel sant. El qui estima com cal estima Déu i
el proïsme, el qui té zel de debò és idèntic al qui estima,
però li és superior en grau. L’encén l’amor en la mateixa
mesura que el zel l’empeny. I si algú no té zel, això sol ja
demostra que en el cor se li han extingit l’amor i la caritat» (Autobiografia, 34).
La manca de zel evangelitzador és signe de manca de
caritat. I ja sabem quina és la conclusió: Si tingués...,
però no estimés, no seria res (1Co 13,2). I aquesta és
la conclusió: si no vivim aquest zel evangelitzador, tan
necessari per al present i el futur de la fe en Crist en el
cor de les persones, no som res. I el mateix podem dir
de les nostres parròquies, comunitats i associacions: si
no hi ha un veritable desig evangelitzador, concretat
en un grup adient i amb propostes oportunes, realitzades amb valentia i humilitat, no hi ha futur possible.
Avivem la caritat en el nostre cor i veurem com el zel
evangelitzador ens farà fressar camins de missió a
l’encontre dels germans.
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