TENIR LA MIRADA FIXA EN JESÚS:
INVITACIÓ AL FÒRUM DE LA VIDA
RELIGIOSA
Fra Eduard Rey, caputxí, president de l’URC
Vaig conviure molts anys amb el P.
Miquel. Era un home afable i
sensible. Els últims temps, solia
passar bastanta estona a la
televisió,
sempre
amb
el
comandament a la mà. Com que
les úniques coses que li captaven
realment
l’atenció
eren
la
informació meteorològica i el futbol,
la resta del temps se’l passava
canviant de canal. Als seus gairebé
noranta anys, es va convertir en el
rei del zapping. A vegades m’asseia amb ell, però acabava posant-m’hi nerviós. Tendeixo
a quedar enganxat ràpidament a qualsevol relat que m’expliquin, de manera que més
d’una vegada hauria volgut assabentar-me de què anava aquella sèrie o aquella pel·lícula
o fins i tot aquell anunci pel que passàvem. No em donava temps. Els canals seguien
succeint-se l’un darrere l’altre. L’únic relat possible era una mena de caòtic “joc dels
disbarats”.
Potser el zapping expressa alguna cosa de la nostra vida. Els esdeveniments, els
encontres, les situacions es van succeint i no sempre és fàcil veure-hi un ordre. Cal algun
punt fix, algun punt des d’on construir el relat coherent de la nostra vida, un punt capaç
d’integrar les coses que, aparentment per atzar, es van succeint. Per això hem posat de
lema al Fòrum de la Vida Religiosa “Tinguem la mirada fixa en Jesús”. A Ell li demanem el
miracle que la nostra vida no sigui un simple zapping, sinó una història que s’orienta més
enllà d’ella mateixa.
El Fòrum es planteja en una doble
escaiença: els quaranta anys d’existència
de la URC (unificant les realitats precedents
masculina i femenina) i els vint-i-cinc del
congrés de vida religiosa. Mirem, doncs,
enrere, cap al camí recorregut, cap a la
reflexió ja feta. Però també volem mirar
endavant, cap als reptes de futur que es
dibuixen en el nostre present, més ric de
matisos del que a vegades potser ens sembla. La mirada fixa en Jesús ens donarà el punt
des d’on ordenar, discernir, valorar, donar coherència al relat d’aquesta petita porció del
Poble de Déu que som els religiosos. Us presentem aquí l’esquema d’aquest Fòrum, que
acabarà si Déu vol l’any vinent. Us convidem a participar-hi amb la mirada fixa en Jesús,
no per veure’l només a Ell, sinó perquè des d’Ell tot, el camí fet, el que ara trepitgem i el
que ens falta per recórrer, prengui el seu sentit.

