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El temps «ordinari»
Immersos en el pelegrinatge de l’Any litúrgic, aquest temps que pren el nom de
temps «ordinari» és més que oportú per entendre i viure el misteri d’un amor —el
de Déu manifestat en Jesús— que ens uneix i ens projecta.
17 Juny, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

«En això coneixeran que sou deixebles meus —diu Jesús— si us estimeu els uns als altres.»
Benet XVI ens deia ja fa temps que «la veritat de l’amor l’aprenem a l’Eucaristia» (Scar 2) i és
entorn d’ella que els cristians la rebem, la compartim i estem cridats a contagiar-ne la seva
vivència. El mandat ens ve de Jesús: «Aneu, anuncieu, feu deixebles…», una Església en
sortida —com ens demana el papa Francesc— que és la comunitat de deixebles missioners
que primeregen, que s’involucren, que acompanyen, que fructiﬁquen i festegen» (EG 24).
A les nostres parròquies i comunitats hem viscut un temps en el qual la celebració de
l’Eucaristia ha pres una especial signiﬁcació pel fet de «la primera comunió». Un moment
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privilegiat per donar a entendre el misteri que amaga, un misteri d’amor que s’uneix a
l’experiència de relació familiar on l’amor és el vincle més sòlid. Ens conforta saber que
«l’Eucaristia, si bé constitueix la plenitud de la vida sacramental, no és un premi per als
perfectes, sinó un generós remei i aliment per als febles» (EG 47). Jesús ens diu: «Feu això en
memòria meva!» No deixem de fer-ho!
Per això, és tan necessària la perseverança en les celebracions de la comunitat cristiana,
sobretot l’Eucaristia i, amb elles, entendre i viure els signes que fem, l’acollida que regalem,
el sentit de les paraules que diem, la capacitat d’escolta que comuniquem, el goig per allò
que celebrem, l’amor que contagiem, el compromís que adquirim, el testimoniatge que
donem. Aquesta vivència, que hem de fer persistent en el temps, ens dóna raó de la nostra
obertura al misteri, a Déu que és amor. El temps litúrgic «ordinari» que hem iniciat i que va
ﬁns a l’Advent és molt ric en contingut i som invitats a compartir tot el que ens ofereix.
Aproﬁtem-ho!
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