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VIDA DE LA COMUNITAT
TESTIMONIS D’ESTIU

EL CAMÍ DE SANTIAGO (TERCERA PART I CONCLUSIONS)
Jordi Aparicio

En un repte de 720 km, corres perill de caure en la “supèrbia del pelegrí autèntic”, sobre
tot en veure pelegrins enviant motxilles amb un
transport. Crec que un ha de carregar amb el
pes de les coses que tria portar a la seva vida,
si no és “trampa” i no només ho penso, si no
que ho comentes amb els altres pelegrins. Sorpresa la meva amb una de les respostes:
Pelegrí: som pelegrins no pas penitents.
Caram!!, clatellot. D’acord, però qui porta la
motxilla des de 720 km. de Santiago és més
“digne” que el que el fa des de 100 km. “Vamos
digo yo!”.
Pelegrí: Categòricament NO.
Perdona? No, si ara resultarà que no cal ni caminar per aconseguir la “indulgència plenària”
Pelegrí: tu ho has dit, no pas jo, el Senyor ja
ens ha perdonat a tots, ell és l’anyell de Déu
que lleva el pecat del món. Ara tan sols falta
que ens perdonem nosaltres.
Llavors, quin mèrit té esforçar-se? ¿Quin premi
té la penitència?.
Pelegrí: cadascú fa el camí en funció de les seves capacitats, en funció de la seva salut, en
funció dels seus talents. Si tries flagel·lar te,
fes-ho, però fer-ho no et dóna autoritat per dir
qui es més digne i qui n’és menys. Si vols sofrir

per sentir-te digne de l’amor que ell ja ens té,
és la teva decisió. Recorda la paràbola del fill
pròdig: el germà no perdona i no perdonar a un
peregrí que ha enviat la motxilla per agència o
que ha començat a 100 km. de Santiago és no
perdonar quan el Pare ja l’ha perdonat .
El camí em va posar en el meu lloc i em va reve-

REFLEXIONS POST CAMÍ
Fent el camí de Sant Jaume, jo tenia un objectiu
clar; un objectiu compartit amb altres pelegrins.
Ara que hem tornat al treball , al dia a dia, te
n’adones que ens falta aquest objectiu que era
Santiago de Compostel·la , aquest lloc cap on
enfocar-nos, aquest trobar el nostre “leitmotiv”.
Santiago de Compostel·la dóna sentit al caminar dels pelegrins, uns pelegrins amb els que fas
comunitat i amb els que t’hi sents agermanat.
Una intensa experiència de germanor i de comprensió profunda del nostre esforç comú; una
experiència que m’atreviria a dir gairebé mística.
En tornar d’aquesta intensa experiència ets més
conscient del buit que ha deixat Santiago en el
teu cor doncs ja tenim un destí per compartir
Entenc la importància de tenir o d’estar en alguna cosa que sigui autèntica; un objectiu que em
construeixi com a persona, i no estic parlant només de pagar la hipoteca o gaudir de les coses
vida, estic parlant d’un sentit molt més profund
que ens porti al més enllà de les coses.
lar el significat de la paràbola; em va revelar que
era com aquest cristià que compleix amb els
preceptes i se sent net de tota taca, pensant
que els que no compleixen són menys salvats,
més impurs, són com cristians més descafeïnats i que són ells els que necessiten ésser salvats. És tan senzill que fa mal el no haver sentit abans l’amor incondicional de Déu. Senyor,
gràcies per revelar-te a través de l’Esperit Sant
als peregrins.
El camí m’ha mostrat les meves llums i les meves ombres reflectides en els pelegrins que es
dirigien al camp de les estrelles.
El camí m’ha revelat que les estrelles de la Via
Làctia no estan al cel, estan a la terra caminant
al meu voltant com una constel·lació en constant moviment cap a Santiago, cap el Senyor.
Dono gràcies a la llum de les estrelles perquè
m’ha salvat de la meva foscor, dono gràcies per
anar de nit i per trobar la font perquè només la
set ens il·lumina. Dono gràcies per estar tots en
el mateix camí, en el mateix vaixell, per ser tots
del mateix fang. Dono gràcies a Déu pel seu
amor incondicional cap a tots nosaltres!.
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En el meu cas, el fet de ser una persona espiritual, diguem que “m’ha salvat”, que m’ha vertebrat.
Una profunda abraçada des del més profund de
la meva ànima per a tots i cadascun de vosaltres.

DICCIONARI DEL PELEGRÍ Versió J. Aparicio
SAMAGRÍ: pelegrí inspirat per l’ Esperit que
ofereix la seva ajuda i consell a aquells pelegrins
perduts o desemparats. (Samarità-pelegrí)
ORAL B GRÍ: Referent al pelegrí que tot i l’austeritat del camí no renuncia a la seva higiene bucal i transporta el seu equip d’Oral B amb irrigador dental inclòs.
MASTERGRÍ: Personatge peculiar que porta a
les seves esquenes més d’una vintena de rutes
xacobees i tot i la seva edat avançada transmet
pau, serenitat i saviesa.
OCTOGRÍ : És aquell pelegrí que no renuncia al
gaudi gastronòmic durant el camí, que prefereix
especialment el pop (octopus). El caracteritza
una clara predisposició a pecar de gola.
“PERROGRINO”: Pelegrí de quatre potes que
a vegades et porta i a vegades l’has de portar
tu, però sempre va unit al pelegrí de dues potes.
RONCAGRÍ: Personatge camuflat entre els pelegrins per martiri nocturn dels caminants. Estimat per ser germà en Crist, FRATELLI TUTTI.
PUPASGRÍ: Pelegrí que més que pelegrí és

penitent. Ser excepcional amb determinació i
capacitat de sofriment.
MOTIVAGRÍ: Pintoresc i motivat pelegrí que
amb el seu cant alegra tot aquell que passa
prop. Advertència, pot arribar a saturar.
DRECERAGRÍ: Experimentat pelegrí que coneix trucs, i dreceres secrets. Es pot reconèixer
perquè t’avança sense ser vist. Curiosament no
comparteix la seva experiència i saviesa amb altres pelegrins.
NOVAGRÍ : Pelegrí que tot i no tenir predisposició a l’espiritualitat austera del camí es llença
a viure la seva primera profunda experiència del
camí de Sant Jaume.
PISCINERO: Pelegrí que ha renunciat a una setmana de piscina i platja per venir a viure la seva primera experiència fent el camí de Santiago. A més
sol transportar estris importants per cuidar la seva
imatge com assecador professional de 2200w i altres. També coses com targeta de crèdit, etc.
INFLUENCERGRÍ: Pelegrí influencer que grava
vídeos per tal de rebre l’afecte que necessita per
caminar.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXXIII DE DURANT L’ANY. Missa
de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge,
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 8 del vespre.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 15 de
novembre, reunió del grup Sant Pau a 1/4 de 7
de la tarda. El mateix dilluns a 2/4 de 8, reunió
del grup Sant Lluc.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.

FE I CULTURA. La comissió es reunirà dijous
dia 18 de novembre, a 2/4 de 9 del vespre, a la
sala Sant Jordi.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

CURS BÍBLIC. Dijous 18 de novembre a les 9
del vespre a la Sala Montserrat. Tema: L’apocalipsi. A càrrec de Jaume Balateu.
MORT, COVID, DOL I VIDA MÉS ENLLÀ. La
comissió de Fe i Cultura ha convidat a Mn. Xavier Morlans (teologia), Màrius Morlans (bioètica) i
Germà Morlans (cures pal·liatives) per desenvolupar el tema Mort, covid, dol i vida més enllà.
Us esperem divendres 19 de novembre a les 8
del vespre, a l’auditori Mn. Joan Nonell.
PREGÀRIA 0-7. Dissabte dia 20 de novembre,
a 2/4 de 6 de la tarda, se celebrarà la pregària
0-7 amb els més petits de la Parròquia. Explicarem el conte La visita del nen Jesús, que de
ben segur els ajudarà a començar a preparar el
Nadal.
MISSA FAMILIAR. Dissabte dia 20, a 2/4 de 7
de la tarda, missa familiar amb pares i infants de
segon curs.
Mc 13, 24-32

Aquells dies,
després d’aquelles desgràcies,
el sol s’enfosquirà,
la lluna no farà claror,
les estrelles aniran caient del cel.
Llavors veuran venir el Fill de l’home
que enviarà els àngels per reunir
els seus elegits que vindran
de tots quatre vents.
El cel i la terra passaran,
però les meves paraules no passaran.
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