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Benvolguts germanes i germans en Crist!

BREUS:

Feliç Pasqua a tots i totes, en aquests dies en què el temps litúrgic
ens convida a viure amb més intensitat l'alegria de la victòria del
nostre Salvador sobre la mort, i el goig de saber les portes obertes
d'accés al Pare. Demanem a Déu que no siguem cristians tristos, i
que  aquest  temps  nou  de  Pentecosta  que  se'ns  acosta  sigui
realment el moment perfecte per confiar-se al seu Esperit i lliurar-nos
totalment al compliment de l'Evangeli.

Hem rebut,  a la CEC-Masvidal,  la proposta d'un projecte d'acció
social  on  centrar  esforços  i  trobar  sinergies  de  diferents  actors
implicats,  per la qual  cosa s'ha començat a materialitzar amb les
primeres  reunions  exploratòries  per  veure  la  seva  viabilitat.  El
projecte pren el nom de 'ANDA', i està enfocat a la reinserció a la
societat de discapacitats intel·lectuals lleus, a través de la creació
de pisos tutelats. Us mantindrem informats dels avenços al respecte.

Han començat els intensos i abundants preparatius per a la
propera  celebració  del  Cinquè Centenari  de  la  Reforma.
Des de la nostra comunitat, i a partir de setembre i durant
tot el  proper curs,  s'apostarà per donar suport  a la difusió
d'un esdeveniment tan important per a la nostra història: el
31 d'octubre de 2017 s'acompliran 500 anys de la data en
què Martí Luter va penjar les 95 tesis a l'església del Palau de
Wittemberg, inaugurant un període sense el qual no només
el  cristianisme  sinó  la  societat  occidental  més  avançada
d'avui no podria entendre's. El sud d'Europa -i especialment
a l'Estat espanyol, on el tribunal eclesiàstic-romà de la Santa
Inquisició va ser d'una duresa extrema amb la Reforma- es
troba  mancat  d'una  difusió  correcta  i  completa  de  la
dimensió que el protestantisme comportà per a la humanitat

-en la seva llibertat de consciència- i per al cristianisme -en la doctrina de la Gràcia i la justificació
per la Fe-, des del segle XVI, i que no va ser fins al Concili  Vaticà II (400 anys més tard) quan els
catòlic-romans van començar a obrir les portes a algunes de les reformes realitzades. Podeu ampliar
informació al web  www.500reforma.org. Així mateix us convidem a participar en la iniciativa de
regalar Bíblies als vostres éssers més pròxims, iniciativa que il·lustra sens dubte la lluita pionera del
protestantisme en poder donar a llegir la Santa Bíblia traduïda en la llengua del poble, perquè tots
tinguessin accés directe a la Paraula de Déu.

* * * * * *
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Ahadia de Biescas: prova pilot per als mesos de juny, juliol i agost.

Com ja us vam anunciar en el butlletí anterior, en aquest us convidem a fer una ullada a la proposta
que s'iniciarà a partir del mes de juny, i per un espai de tres mesos de prova, per valorar l'experiència.
Recordar-vos  que  l'Ahadia  de  Biescas  pretendrà  ser  una  humil  aturada  en  el  camí,  enmig  del
paisatge i el senderisme pirinenc, per tot@s aquell@s proper@s a la nostra comunitat que busquin per
uns dies 'carregar piles', reflexionar, comprometre's, o simplement pregar. Passem, doncs, a detallar-
vos la proposta:

Litúrgia: El ritme diari de l'Ahadia ve marcat per l'ordenament litúrgic
que comporta el rés de l'Ofici diví, anomenat també Saltiri, Horlogi o
Litúrgia de les Hores. El  Breviari  empleat que conté la Litúrgia de les
Hores ha estat reformat perquè el  puguin resar en comunió tots els
cristians, qualsevol que sigui la seva denominació o espiritualitat.

Oració:  L'oratori està sempre disponible per a un temps de pregària
individual.  També hi  ha  hores  de  pregària  personal  acompanyada
amb música  espiritual,  encens,  espelmes,  reflexions  i  la  Paraula  de
Déu. També ens acompanyen en l'ascètica tots els altres sentits: amb
les  aromes de l'encens,  amb els  perfums de les  espelmes  i  amb la
penombra inquieta de les flames.

Cultiu: La casa disposa d'un hort treballat que nodreix per al consum
diari, i per a la realització de conserva; tota la cura i la protecció de
l'hort  es  porta  a  terme  per  mitjà  de  tractaments  naturals.  La  casa
també disposa d'un petit galliner que subministra ous molt frescos. I el
riu Gállego, que travessa pel mig de la vall, permet la pesca de truites
d'alta muntanya.

Paisatge:  Els increïbles paisatges del Pirineu permeten veure per sobre
de  les  nostres  misèries  i  de  les  nostres  esclavituds  quotidianes,  i
connectar amb el Creador. Naturalesa i immensitat, cel estrellat en la
puresa del  firmament  nocturn,  valls  vellutades  en eclosió  de vida...
Muntanyes  majestuoses  que ens  parlen  de  la  nostra  petitesa.  Quin
santuari el món!

Comunitat:   L'Ahadia  de  Biescas  és  el  centre  on  puntualment  els
membres de la comunitat tenen un espai per a desenvolupar una vida
religiosa compartida i de recolliment, amb una espiritualitat basada en
l'Oració,  en  la  Missió,  i  en  els  Sagraments.  Moguts  per  l'hospitalitat
cristiana i amb la voluntat de compartir taula i pregària, la casa ara
rep visites.

Senderisme:  Aromes de terra  mullada,  trepitjar  fullaraca,  escoltar  el
silenci  custodiat pels  ocells...  caminar per  trobar dreceres, descobrir
direccions  i  sentits,  buscar  senyals  i  indicacions,  equivocar-se  i
rectificar...  Caminar  per  obrir  els  ulls  i  humitejar-los  amb  la  bellesa
exuberant  de  la  senzillesa,  sentir  el  brollar  sorollós  de  les  fonts  i  els
calfreds  a  l'ombra  de  l'espessor.  Percebre  els  raigs  tímids  d'un  sol
pirinenc que busquen la rosada del matí. Quant fa que no et perds
per les muntanyes?
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Sagraments: Un dels tresors més bells que Crist ens ha deixat com a
eina de comunió i  salvació amb Ell.  Rebre'ls  i  compartir-los amb els
més propers i en la intimitat amb Déu, també és un tarannà propi dels
qui  busquen fer les coses de cara als ulls  del Senyor més que a les
obligacions socials. La vida Sagramental, des de la llibertat radical dels
fills de Déu, és la sacralització de les nostres vides i font de confiança
del  compromís  de  Déu  amb  el  nostre  lliurament  d'amor  cap  als
germans.

Compromisos: En el nostre camí vital i espiritual sempre hi ha moments
claus, en els que necessitem fer una parada i marcar un temps per
començar un compromís, o renovar-lo, o fins i tot reprendre'l. Pot ser
una consagració de la nostra vida al Regne, tal vegada és consagrar
davant Ell l'inici d'un camí en parella... Sigui com sigui, els compromisos
i  les  fidelitats  oferts  a  Déu  són  un  sentit  de  resposta  a  les  nostres
trucades  personals,  més  enllà  de  que  el  nostre  entorn  ho  pugui
comprendre.

Artesania-Llibreria:  Dels  fruits  de  l'hort  i  dels  silvestres  que  l'entorn
ofereix, es preparen i s'ofereixen una diversitat de conserves, per poder
dur-se a casa el millor del cultiu tradicional. També es confeccionen
una sèrie de productes fets a mà, amb motius de l'Ahadia de Biescas,
per emportar de record. Igualment podeu disposar de la compra de
diversos llibres publicats sota el segell de la CEC-Masvidal, que recullen
aspectes de l'espiritualitat pròpia de la nostra comunitat.

Tota la informació a:

www.ahadiadebiescas.wordpress.com (CA)

www.ajadiadebiescas.wordpress.com (ES)

* * * * * *

la nostra regla:
ora et serviora et servi

(prega i serveix)(prega i serveix)
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Cristià enmig del món!

Jesús ens diu: ¡Aneu...!

Aneu a l’interior del cor de la persona humana...

Aneu l’interior del cor del teu entorn...

Aneu a l’interior del cor de la humanitat...

Més que una invitació és un mandat! Jesús, enviat pel Pare, ens confia la seva mateixa Missió.

Passar de puntetes pel món de les nostres vides i de les vides dels nostres germans és perdre el gust i la
il·lusió per la mateixa vida.

Sabem del dolor del món, de tantes i  tantes persones, famílies i  pobles que pateixen degut a tantes
injustícies provocades pel mateix home... a causa del pecat?

El cristià, deixeble de Jesús, és cridat, juntament amb les persones de bona voluntat, a esdevenir oli de
consol, vi de l’alegria, guaridor de ferides i portador de pau i esperança.

Missioners de reconciliació i de germanor que ajuden a l’extensió del Regne de Déu iniciat en Jesucrist.

Viure i gaudir en aquest planeta voldrà dir cuidar l’esperit de la Creació...

Déu vol que l’home visqui i, per viure cal tornar al Déu de Jesucrist que es va fer un de nosaltres per
tornar-nos la dignitat de fills de Déu.

Ser cristià enmig del món és un do per compartir amb generositat tal com Jesús ens ho va mostrar amb la
seva pròpia vida, donant-se del tot per amor sense esperar res a canvi!

Val la pena ser per als altres, com els pares donen la vida pels seus fills. Desitjar i donar el propi és la millor
inversió per guanyar la pròpia vida... ho diuen els sants... els voluntaris... les persones generoses... tothom
de bona voluntat!

Mossèn Felip-Juli RodríguezMossèn Felip-Juli Rodríguez
Rector de Santa Eulàlia de Vilapicina (Barcelona, CAT)
Delegat diocesà per al Catecumenat

* * * * * *
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