ORIENTACIONS PER A L’HOMILIA
(A partir del Missatge conjunt en la Jornada d'Oració per la Cura de la Creació del Papa Francesc I i del Patriarca
Ecumènic Bertomeu corresponent a l'1 de setembre de 2017)

L’ACTIVIDAD HUMANA
L'activitat humana al llarg dels segles, per aconseguir millors condicions de vida i considerada en si mateixa, respon
a la voluntat de Déu. Transforma les coses i la societat, i es perfecciona a si mateix. Però la Sagrada Escriptura, amb la
qual està d'acord l'experiència dels segles, ens ensenya que el progrés comporta la gran temptació d'invertir valors,
barrejar el mal amb el bé, i mirar més el propi benefici que el bé comú, amenaçant amb destruir el propi gènere humà.
En aquest sentit es fa necessària una conversió profunda (1ª lectura) amb la mirada posada en la misericòrdia de Déu
(salm).
AL PRINCIPI…
L'Escriptura ens revela com Déu va voler que la humanitat cooperara en la preservació d'un univers en harmonia.
La Terra ens va ser llegada com un do del qual tots som responsables. Per això les Témpores són moment d'acció de
gràcies, però també moment per reconéixer la responsabilitat de les nostres activitats (salm).
MENTRESTANT…
Constatem que el nostre comportament cap a la creació enfosquix la nostra vocació com a cooperadors de Déu,
per exemple en:




El nostre desig insaciable de tenir-ho tot.
La nostra propensió a interrompre els delicats equilibris de la naturalesa.
La nostra cobdícia il·limitada de guanys als mercats.

Tot això està allunyat del sentit original de l'activitat humana: en lloc de sentir-nos responsables de la terra i del
germà, sobretot del més vulnerable, ens centrem més en el domini i la propietat.
Estem cridats urgentment a treballar, a orientar les nostres activitats a favor d'un desenvolupament integral i
sostenible.
Contemplar el món des de l'agraïment (2ª lectura i evangeli) ens porta al respecte.
Contemplar el món des del mercat, i l'utilitarisme, ens porta al rebuig de la creació i de l'ésser humà.
CANVIAR LA PERCEPCIÓ DEL MÓN
En l'eucaristia de hui, en celebrar les Témpores, volem donar gràcies a Déu pel do de la creació a més de ser
testimonis d'això davant els altres (evangeli). Alhora, acceptem el compromís que nostres activitats tinguen cura de la
nostra terra pel bé de tots els éssers humans, especialment dels més desfavorits. Els més pobres són els que, de
forma més dràstica, patixen el nostre descuit.
En posar davant Déu nostra activitat hem d'adonar-nos que: es fa necessari canviar la forma de percebre el món
per canviar la manera de relacionar-nos amb ell. L'agraïment ens porta a la solidaritat. Així, l'actitud de l'endimoniat
davant el do de Jesús és doble, gratitud i testimoniatge.
Que les nostres activitats siguen, en nom del Senyor, responsables amb el do de la terra, solidàries i justes amb els
més vulnerables, i que comencen i acaben, amb agraïment, en el nom del Senyor.
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