PARAULES EN LA INAUGURACIÓ DE LA NAU DE MESTRAL
Maó 7 de desembre de 2018

Cap al final de la carta als cristians de Coloses, Sant Pau dóna uns consells a la
comunitat perquè visquin com a homes nous. Ens va bé escoltar aquests consells, quan
ens disposam a beneir aquesta nova nau de Mestral Menorca. Sant Pau presentava
dues actituds bàsiques, que són signe distintiu del deixeble de Jesús.
La primera és l'amor. El cor del deixeble ha d'estar ple de "Sentiments de compassió
entranyable, de bondat, d'humilitat, de dolcesa, de paciència". Aquest és l'ambient que
s'ha de respirar en aquesta nau i en totes les obres de Càritas: un ambient de
misericòrdia, que brolla del cor, tant respecte dels que requereixen els nostres serveis
com en la relació d'uns amb altres. Sant Pau posava l'accent en això últim quan deia:
"si algun tingues alguna cosa contra un altre, perdoneu-vos-ho". L'última paraula entre
nosaltres l'ha de tenir sempre el perdó i mai la rancúnia, les enveges o la gelosia. I en el
vestit que Sant Pau descriu per al cristià acaba dient: "Però, per damunt de tot,
revestiu-vos de l'amor, que tot ho lliga i perfecciona". L'amor és l'actitud fonamental de
tots, però molt especialment dels que formeu part de Càritas.
La segona actitud bàsica és la gratitud. "Sigueu agraïts", deia Sant Pau. Agraïts, per
descomptat, a aquells que fa vint anys van posar en marxa aquest projecte i als que
avui han fet possible que inaugurem aquesta nau. Però agraïts, sobretot a Déu.
"Moguts per la gràcia de Déu, canteu-li en els vostres cors". Precisament aquest acte
de benedicció que estem celebrant és una manera de donar gràcies a Déu. Beneir algú
és bene-dicere, dir bé, parlar bé d'aquesta persona. Avui beneïm Déu i li donem gràcies
per aquesta nova obra de Càritas Diocesana. I demanem, al mateix temps, que Déu ens
beneeixi, que ens concedeixi la seva gràcia per poder dur a terme aquesta obra amb la
qual Càritas pretén gestionar i reciclar els residus i treballar per la inserció social.
Sant Pau acabava dient: "Tot allò que feis, sigui de paraula, sigui d'obra, feis-ho en nom
de Jesús, el Senyor". "Omnia in nomine Domini Iesu". El nostre desig és prolongar amb
totes les nostres paraules i accions el que hem après del Senyor: el seu amor als més
vulnerables, als petits, als que viuen al marge de la societat. Que el Senyor ens ajudi a
fer-ho així.

PALABRAS EN LA INAUGURACIÓN DE LA NAVE DE MESTRAL
Maó, 7 de diciembre de 2018

Hacia el final de la carta a los Colosenses, San Pablo da unos consejos a la comunidad
para que vivan como hombres nuevos. Nos viene bien escuchar estos consejos, cuando
nos disponemos a bendecir esta nueva nave de Mestral Menorca. San Pablo
presentaba de dos actitudes básicas, que son signo distintivo del discípulo de Jesús.
La primera es el amor. El corazón del discípulo ha de estar lleno de “sentiments de
compassió entranyable, de bondat, d’humilitat, de dolcesa, de paciència”. Este es el
ambiente que se debe respirar en esta nave y en todas las obras de Cáritas: un
ambiente de misericordia, que brota del corazón, tanto respecto de los que requieren
nuestros servicios como en la relación de unos con otros. San Pablo ponía el acento en
esto último cuando decía: “si algú tingués res contra un altre, perdoneu-vos-ho”. La
última palabra entre nosotros la debe tener siempre el perdón y nunca el rencor, las
envidias o los celos. Y en el traje que San Pablo describe para el cristiano acaba
diciendo: “Però, per damunt de tot, revestiu-vos de l’amor, que tot ho lliga i
perfecciona”. El amor es la actitud fundamental de todos, pero muy especialmente de
quienes formáis parte de Cáritas.
La segunda actitud básica es la gratitud. “Sigueu agraïts”, decía San Pablo. Agradecidos,
por supuesto, a los que hace veinticinco años pusieron en marcha este proyecto y a
quienes hoy han hecho posible que inauguremos esta nave. Pero agradecidos, sobre
todo a Dios. “Moguts per la gràcia de Déu, canteu-li en els vostres cors”. Precisamente
este acto de bendición que estamos celebrando es una manera de dar gracias a Dios.
Bendecir a alguien es bene-dicere, decir bien, hablar bien de esa persona. Hoy
bendecimos a Dios y le damos gracias por esta nueva obra de Cáritas Diocesana. Y
pedimos, al mismo tiempo, que Dios nos bendiga, que nos conceda su gracia para
poder llevar a cabo esta obra con la que Cáritas pretende gestionar y reciclar los
residuos y trabajar por la inserción social.
San Pablo acababa diciendo: “Tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d’obra, feu-ho en
nom de Jesús, el Senyor”. “Omnia in nomine Domini Iesu”. Nuestro deseo es prolongar
con todas nuestras palabras y acciones lo que hemos aprendido del Señor: su amor a
los más vulnerables, a los pequeños, a los que viven al margen de la sociedad. Que el
Señor nos ayude a hacerlo así.

