Sant Feliu de Llobregat, 15 d’octubre de 2013
Estimats germans en el Senyor:
El proper 24 de novembre, festa de Crist Rei, celebrarem amb tota l’Església l’acte de
cloenda de l’Any de la Fe. Amb aquestes breus paraules vull fer-vos arribar la nostra
cordial invitació a participar-hi, en tant que membres vius de la nostra església
diocesana de Sant Feliu de Llobregat.
És el moment de preguntar-nos què ha significat per a nosaltres aquest Any de la Fe. La
seva convocatòria no tenia altra pretensió que la de donar un pas més endavant en el
nostre camí de fe, tenint present el context social i eclesial que vivim. Volíem que la
nostra fe, personalment i comunitàriament, es revifés, que fos una mica més conscient
de la seva riquesa i de la seva lluminositat, que esdevingués una força per entomar els
grans reptes que avui ens presenta la vida concreta, que perdés la por i el seu
encongiment, que trobés respostes als seus interrogants; en definitiva, que
esdevingués una mica més adulta i responsable. És difícil fer-ne balanç. Però, si més
no, la celebració del proper dia 24 de novembre pot ser una bona ocasió per confessar
joiosament el que creiem i demanar a l’Esperit que ens doni llum i força per continuar
endavant.
Han estat moltes i ben variades les iniciatives. Aleshores, tant al moment de la
convocatòria, al llarg de l’Any, com avui, sabem que resta molt camí per fer i que mai
deixarem de cercar Déu i d’aprofundir en el seu misteri immens. A l’hora de concloure
l’Any de la Fe experimentem que, en aquest camí de recerca de veritat i d’amor,
traspassar una porta significa trobar moltes altres que el nostre desig profund demana
obrir. Com transmetre la fe a les generacions futures? Com projectar la fe a la vida
quotidiana familiar i social? Com créixer en el sentit comunitari i eclesial? Com
mantenir el diàleg de la fe amb les ciències i els avenços tècnics? Com amarar de fe la
nostra cultura?...
Deixem a les mans de Déu el nostre futur, posant-hi nosaltres tot el que estigui al
nostre abast.
Us convido, doncs, a trobar-nos properament per proclamar la nostra fe amb una sola
veu i amb un sol cor, en el marc de la celebració de l’Eucaristia, tot donant gràcies pel
gran do de la fe.
Amb sincer afecte en el Senyor.
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