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Teresa de Calcuta, la mare dels pobres
Aquest diumenge 4 de setembre la Mare Teresa de
Calcuta, Agnes Gonxha Bojaxhiu (nascuda a
Skopje, actual Macedònia, 1910 - Calcuta, Índia
1997) la religiosa albanesa nacionalitzada índia, que
va ser premi Nobel de la Pau el 1979, serà
canonitzada pel Papa Francesc. Tenim en ella un
gran exemple d'amor a Déu i al proïsme, un gegant
de la caritat, i una potent intercessora.
«A vegades sentim que
el que fem és tan sols
una gota en el mar,
però el mar seria
menys si li faltés una
gota», deia plena de
confiança la Mare
Teresa. «Avui dia està
de moda parlar dels
pobres. Per desgràcia,
no ho està parlar-los a
ells».
Després
d'analitzar les seves
obres i èxits, el papa St. Joan Pau II va dir: «¿On
trobava ella la força i la perseverança per posar-se
totalment al servei dels altres? En la contemplació
silenciosa de Jesucrist, el seu Sant Rostre, el seu
Sagrat Cor». En privat i durant gairebé 50 anys, fins
al final de la seva vida, la Mare Teresa va
experimentar dubtes sobre les seves creences
religioses. No sentia la presència de Déu en absolut.
Però es va mantenir fidel, perseverant i plena
d'obres d'amor. La fe de la Mare Teresa que Déu
estava treballant a través d'ella es va mantenir
intacta. Va ser la seva llarga nit fosca de l'ànima. En
la seva primera encíclica, Déu és amor, Benet XVI
va esmentar Teresa de Calcuta en tres ocasions i va
dir: «La beata Teresa de Calcuta és un exemple
evident que el temps dedicat a Déu en l'oració no
només deixa de ser un obstacle per a l'eficàcia i la
dedicació a l'amor al proïsme, sinó que és en realitat
una font inesgotable per a això».

Va fundar les Missioneres de la Caritat que a més
dels vots de pobresa, castedat i obediència afegeixen
un quart vot de lliurar tota la vida i amb caràcter
exclusiu als pobres més pobres, sense acceptar cap
recompensa per aquest treball. Els Germans de les
Missioneres de la Caritat es funden en 1963, i una
branca contemplativa de les Germanes es crea en
1976. En 1984 la Mare Teresa va fundar amb el P.
Joseph Langford els Pares Missioners de la Caritat.
Totes les branques ajuden
els pobres: refugiats,
exprostitutes, malalts
mentals,
infants
abandonats, leprosos,
víctimes de la sida, gent
gran i convalescents... I
com ella deia: «Pobres
són sobretot els que no se
senten estimats ni volguts,
els abandonats, els pobres
en el cor i en l'esperit». La
Mare Teresa va participar
vivament en el debat sobre les qüestions més
crucials del seu temps, a les quals no va ser mai
aliena. Així, al maig de 1983, durant la Primera
Trobada Internacional de Defensa de la Vida, va
defensar amb vehemència la doctrina de l'Església,
conceptiva, antiavortista i contrària al divorci.
Atenia milers de desheretats i moribunds sense
importar-li a quina religió pertanyien: «El nostre
criteri d'ajuda no són les creences, sinó la necessitat.
Mai no permetem que algú s'allunyi de nosaltres
sense sentir-se millor i més feliç, ja que hi ha al món
una altra pobresa pitjor que la material: el
menyspreu que els marginats reben de la societat,
que és la més insuportable de les pobreses». I
sempre va defensar el seu ideari basat en l'acció per
sobre de les organitzacions. La seva vida i la seva
exemplaritat ha arribat a tot el món, ja que en ella la
gràcia de Déu ha estat més poderosa que l'egoisme,
la incredulitat i el pecat.

HORARI DE MISSES i
INTENCIONS

Comentari Paraula de Déu
«El qui de vosaltres no renuncia a tots els
seus béns no pot ser deixeble meu»
Jesús ens indica el lloc
que els altres han
d'ocupar en la nostra
jerarquia d'estimació i
ens parla del seguiment
de la seva persona que
ha de caracteritzar la
vida cristiana, un
itinerari que passa per
diverses etapes i en el
qual
acompan yem
Jesucrist amb la nostra
creu: «Qui no porta la
seva creu i em segueix,
no pot ser deixeble
meu» (Lc 14,27).
Quan Jesús diu als seus deixebles: «Si algú ve a mi i
no m'estima més que el pare i la mare, la dona i els
fills, els germans i les germanes, i fins i tot que la
seva pròpia vida, no pot ser deixeble meu» (Lc
14,26), ¿entra en conflicte amb la Llei de Déu que
ens mana honorar els pares i estimar el proïsme?
Certament que no. Jesucrist va dir que Ell no havia
vingut a abolir la Llei sinó a portar-la a plenitud; per
això, és Ell qui dóna la interpretació justa. En exigir
un amor incondicional, propi de Déu, està declarant
que Ell és Déu, que l'hem d'estimar sobre totes les
coses i que tot ho hem d'ordenar en l'amor a Ell. En
l'amor a Déu, que ens porta a lliurar-nos
confiadament a Jesucrist, estimarem els altres amb
un amor sincer i just. Diu sant Agustí: «Heus ací que
t'arrossega l'afany de la veritat de Déu i de percebre
la seva voluntat en les santes Escriptures».
La vida cristiana és un viatge continuat amb Jesús.
Avui dia, molts, teòricament, s'apunten a ser
cristians, però, de fet, no fan el viatge amb Jesús: es
queden al punt de partença i no comencen el camí, o
abandonen aviat, o fan un altre viatge amb uns altres
acompanyants. L'equipatge per caminar en aquesta
vida amb Jesús és la creu, cadascú amb la seva; però,
juntament amb la quota de dolor que ens toca als
seguidors del Crist, hi ha també inclòs el consol amb
el qual Déu conforta els seus testimonis en qualsevol
classe de prova. Déu és la nostra esperança i en Ell hi
ha la font de la vida.
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Baptisme: dissabte 27 agost va rebre les aigues
baptismals Pol Anguera Pallisé, fill de Jordi i
Laura. Moltes felicitats.
Dimarts no hi haurà Missa al centre de dia.
Dijous dia 8 setembre Festa de la Mare de
Déu : 9.30 nit Rosari i Confesions.
10 de la nit. Missa i Novena a les

La Serra
Durant el mes de setembre la missa serà el
diumenge a les 6 de la tarda.

Vandellòs
Missa dies feiners: dimecres a les 10.30 matí i
dijous 6.30 tarda

