
Eucaristia fi de curs CVX – Fòrum Joves 

 

El passat divendres, 13 de juny, els membres de la comunitat CVX – Fòrum vam celebrar 

l'eucaristia de final del curs 2013 – 14. En aquesta ocasió, a més a més de la presència del 

nostre  consiliari Jaume Avellí sj, també va compartir la trobada amb nosaltres en Silvestre 

Silvestre Falguera sj, assistent per a les CVX de Catalunya. 

 

Presidia l'altar la roca conglomerada que ha estat el nostre símbol durant tot aquest curs: units 

en Jesucrist des dels més variats dons que cadascú de nosaltres hem rebut. 

 

Junt amb la Roca, la lectura de la Paraula de Déu: 

Primera Lectura – Rm 12, 1-12: “No us emmotlleu al món present”. Sou cridats i convocats per 

a una missió. 

Salm 62 – “En Déu tinc la salvació, és la meva Roca”” 

Evangeli – Jn 17, 1-12: “Pare sant, guarda'ls en el teu nom, el nom que m'has donat, perquè 

siguin u com ho som nosaltres” 

 

A l' homilia, en Jaume ens va indicar les persones que no haurien de faltar en una comunitat. 

Bé, més que persones, els papers que cadascú de nosaltres podem arribar a representar per a 

que creixi una comunitat fonamentada en la Roca i exhortada per l'Amor. 

 

En primer lloc, la comunitat necessita Profetes. Les paraules dels profetes sabem que sempre 

són dures, difícils de recolzar pel que d'autenticitat aporten a la vida. Així doncs, la comunitat 

també necessita un Poeta, un Cantor. I no és que es tracti de suavitzar les paraules del profeta, 

sinó de proclamar la Paraula des de la Bellesa que neix de la Bondat i de la Veritat. També 



necessita un Metge: les ferides i nafres del camí han de ser guarides per a no defallir. I, com no, 

es necessita algú que presideixi la Comunitat, que ens guiï i ens uneixi en l'Amor. 

 

Potser es tracti d'una utopia, però són aquestes utopies les que ens ajuden a créixer i ens fan, 

cada vegada més, creadors de comunitat. 

 

“Son tiempos recios”, com deia Santa Teresa; així que, hem de seguir en el camí, no sense 

abans “donar gràcies per tant de bé rebut”.   

 

S'acosta l'Assemblea CVX – España, així que vam aprofitar l'ocasió per a realitzar, abans de la 

Comunió, l'enviament de les nostres delegades, la María Labernia i la Míriam Maymó i, també, 

de Nacho Queralt, com a candidat al Comitè Executiu de CVX España. Va ser un moment 

emotiu, en el qual els nostres germans van sentir realment la companyia i la força de la 

comunitat per a la representació a Salamanca. Pregarem, ja a partir d'avui, perquè Salamanca 

vivifiqui profetes, poetes, metges i líders en aquests caminar de la comunitat CVX – España.  

 

I, com deia el cant d'entrada: “Junts escriurem la història de la nostra llibertat”. Que ens sentim 

units i recolzats en aquesta història de Salvació. 

 

Fins ben aviat! Una fraterna abraçada, 

Comunitat CVX – Fòrum Barcelona 


