Glossa

Vers l’Aplec de l’Esperit
Romà Casanova, bisbe de Vic

El temps de Pasqua apunta vers la Pentecosta; la Pasqua
florida passa a ser Pasqua granada en la Pentecosta. I entre les Esglésies germanes amb seu a Catalunya tenim el
bon costum de convocar, cada tres o quatre anys, els joves de les nostres diòcesis en l’anomenat Aplec de l’Esperit. Es tracta d'una trobada dels joves, convocats pels seus
bisbes, en un lloc de la nostra geografia, sempre amb un
tema, tenint com a centre Crist, el Senyor, que ens envia
el do de l’Esperit, a fi que siguin els seus testimonis.
Aquest any el lloc de trobada serà la ciutat de Tortosa, que
acollirà per primera vegada aquest aplec. El lema, fent ressonar la lluita per la defensa del riu Ebre, serà: «Crist és la
vida». El format serà de dos dies: el dissabte, 19 de maig, es
faran els actes centrals (catequètics, celebratius i festius, a
la vora del riu Ebre); i el dia següent, diumenge de Pentecosta, dinàmica i renovació de les promeses del baptisme i àpat
festiu, a les envistes del mar i del delta de l’Ebre.
Expresso el meu interès, com a bisbe de la diòcesi, perquè siguin molts els nostres joves que puguin participar
i gaudir d’aquest esdeveniment de l’Església a Catalunya.
A més —i no ho amago— , donada la meva condició de fill

de les Terres de l’Ebre i del bisbat de Tortosa, el meu desig
i alegria perquè joves del nostre bisbat puguin conèixer
la meva terra i la meva Església d’origen, en la qual vaig
ser batejat i cridat al sacerdoci ministerial.
Faig una crida, doncs, a tots els qui treballeu amb joves, Delegació de Joventut, moviments i parròquies, així com als
pares de família, per tal que us feu ressò d’aquest Aplec de
l’Esperit. No hem de tenir cap recança a convidar els nostres joves a activitats que poden compartir amb altres joves cristians. Les ofertes que té el nostre jovent són moltes;
però no sempre n’hi ha que ajudin a eixamplar l’horitzó de
la seva vida, des de la proposta de la fe i en l’endinsament
del camí propi del seguiment de Crist. No hem de pensar
que ho han de fer els altres; tots som responsables que els
nostres joves puguin descobrir la bellesa de la fe cristiana.
El Sant Pare ha convocat el pròxim sínode de bisbes sobre el tema de la joventut i el discerniment vocacional.
Ell convida l’Església a caminar amb els joves, en l’escolta i en l’aventura missionera. L’Aplec de l’Esperit pot ser
una oportunitat molt bona per a obrir camins nous de
treball evangelitzador amb els nostres joves.
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