Al final, el què se’ns valorarà.
Corre (corria) el rumor que al Papa Joan Pau I (el que va durar 33 dies) el van assassinar.
També corria que, per això, el papa Francesc va anar a viure a la residència de Santa Marta i no
al palau que li tenien reservat. Ja només de pensar això, que hi ha la possibilitat que algú –de
dins- pugui pensar en assassinar al mateix Papa, jo m’esgarrifo.
Llegeixes que ara hi ha gent poderosa dins el Vaticà que va en contra del Papa, i no
amigablement. I no només per la seva doctrina i litúrgia és pel que estan horroritzats, sinó per
la seva manera de ser Papa: s’acosta als presos, als malalts, marginats, als qui viuen al carrer,
els pobres...als no-creients, als d’altres creences....amb autobús si pot....
Mentre veiem que aquest Papa és admirat per molts – i fins i tot per no-creients- per la seva
manera de ser Papa, a dins l’estament eclesiàstic –aquells que hi tenen poder i també
interessos i ganes de fer carrera- el voldrien apartar. Tal com diu J.M. Castillo : A Jesús el van
rebutjar i perseguir els més qualificats (sacerdots, fariseus, Mestres de la Llei) i el van acollir i
seguir aquells que més necessiten (pobres, malalts, marginats, ...) Al Papa, el rebutgen els de
dins (La Cúria, bisbes i cardenals) i l’acullen i és motiu d’esperança dels més necessitats.
Què és l’Església sinó servidora de la fe? Què són els seus representants sinó servidors de les
comunitats de fe?
El que s’acosta més al seguiment a Jesús no és fidelitzar cap doctrina ni cap litúrgia, sinó visitar
i ajudar malalts, presos, pobres...Al final, haurem de donar compte de com hem actuat amb els
nostres germans i sobretot amb els que més ens necessiten, que no pas si hem estat fidels als
Credos, Dogmes, normes i litúrgies més o menys boniques.
Així ho diu, ben clar, avui la lectura de Mateu al final del seu evangeli: el que val en aquest
món és el que pots ensenyar de les teves mans plenes o no d’estimació i atenció als més
febles. Això és el que val
R.M.

