Un mail a en Paco
Paco, amic, és el primer cop que t'escric després de molts mesos, la diferència és que ara
no sé de quina manera em llegiràs. Aquest mes haguessis fet 98 anys. Només falten dos,
eh? No sé on seré el setembre del 2019, ni si serem a la nostra-teva parròquia... però allà
on sigui, prometo recordar-te i fer-te un pastís ben bo (venint de mi, saps que té mèrit!)
A la parròquia seguim més o menys igual. Crec que els més grans ja no s'amoïnen tant
perquè "cada cop som menys" i s'ha entrat en una dinàmica d'acceptació de les coses tal
com són. Fins i tot es parla de concentrar les dues Eucaristies de diumenge en una, per
fer més caliu i més pinya. I els que som més "joves" (que cada cop som més grans),
seguim els mateixos i fem el que podem. Segurament podríem fer més, clar (ho reconec
abans que ho diguis, Paco!) Sigui com sigui, el petit miracle de la parròquia es manté.
Costa trobar voluntaris, però acaben sorgint. Costa mantenir el menjador... però
resisteix. Continua havent gent extraordinària i generosa. El grup de reflexió cristiana
s'ha ampliat, això sí, la renovació ha estat positiva. Continuen venint algunes famílies
amb infants a la "cate", i la pregària del divendres i el grup de celebracions continuen.
Potser tot penja d'un fil. Però és com la vida, no en som conscients i hauríem de donar
gràcies cada dia.
De la Mare Església, millor no te'n parlo, ompliríem tot el Full. I a nivell meu, només
dir-te dues coses. La primera és que l'Eli està molt bé, i recordo molts cops el teu suport,
el teu fer-te sentir a prop amb la paraula o el gest oportú quan em sentia esgotada i sola.
I la segona és que totes les vivències que he tingut m'han portat a trobar-me amb mi i
amb la vida, a aturar-me. I vindran camins que tu ja em deies. Te'm vas acomiadar
dient-me "gràcies per la teva amistat", i sóc jo qui et dóna les gràcies. Perdona per no
ser amb tu, donant-te la mà, aquell diumenge a la tarda que vas marxar. Ara et bressola
l'amor infinit-Déu. I aquí a Poblenou, som molts que et recordem.
M.J.H
-Maria-Josep

