Primer Capítol Provincial de Sanctus Paulus. Paraules introductòries

Molt estimat P. Manolo Tamargo. Molt estimats germans capitulars
Us dono la benvinguda a aquest Primer Capítol Provincial dels
Missioners Claretians de Sanctus Paulus. La nostra Província de
pertinença, o en la que duem a terme el nostre servei missioner, i en la
que junts fem camí. Un caminar, iniciat ja, i que la realització del Primer
Capítol ha de impulsar amb calidesa i fermesa, a fi d’afrontar en els
pròxims anys i amb la col·laboració de tots i en bé de tots, el seguir
recorrent i solidificar el procés de configuració en un Nosaltres
Provincial que ens vinculi, uneixi y estimuli en un caminar y projecte en
Vida i Missió claretiana provincial.
Ens farà molt de bé, precisament aquí a Vic recordar els orígens de la
Congregació i la seva primera expansió, amb províncies molt grans
geogràficament i per tant amb poques possibilitats de fer coses en
comú i de tenir a prop el govern provincial, però amb la gran sentit de
pertinença congregacional y disponibilitat a ser enviat junt amb d’altres
a un nou territori o país on viure el ser missioner. Obrint-nos i valentnos, missionerament i amb l’estímul de Claret, als mitjans i tecnologies
que avui es disposa i no hi havia als orígens de la Congregació fa 173
anys. I sabent-nos, també provincialment, amb les característiques de
la Europa mateixa de la que formen part en la que vivim i a la que som
enviats: plurinacional, multicultural y multilingüística.
Hauríem de començar aquest Capítol prenent consciència de la gràcia i
privilegi que tenim de celebrar-lo a Vic, on tenim les nostres fonts
carismàtiques: el P. Claret i la Casa Mare. I de fer-ho en el marc de L’ANY
CLOTET Congregacional, en ocasió del bicentenari del naixement
d’aquest cofundador, i de qui el Papa Joan Pau II el declarar-lo
venerable i tal com apareix en l’encertada síntesis que fa de la seva vida,
rubrica “Entre els seus germans de Congregació ha estat sempre
considerat com un perfecte reflex de l’ideal Missioner fixat per sant
Antoni Maria Claret”. Deixem-nos amarar per la frescor i la passió

missionera del P. Claret i dels primers Claretians, i que aquesta
experiència inspiri els nostres diàlegs, decisions i projectes.
També m’agradaria que imperés en el nostre Capítol l’actitud d’escolta
i d’acollida a inspiració de l’Esperit i a la inspiració dels germans, que
ens disposa a la novetat de l’Esperit, a la riquesa dels altres, i ens
allibera de tancar-nos en els nostres esquemes, els nostres problemes
i les nostres solucions o manca de solucions. L’actitud d’escolta i
acollida desmunta les nostres falses seguretats i fa confiar més el Déu
que guia la nostra història.
Us dono, doncs, la benvinguda a tots i de forma especial al P. Manolo
que ens presidirà. Ell es qui delegat també pel P. General va
acompanyar-nos en el procés de reorganització promogut per la
congregació en el camí que vàrem fer els organismes de Catalunya,
Euskal Herria, França e Italiana i que va esdevenir en l’erecció i
naixement de la nostra Província de Sanctus Paulus. Li hem d’agrair
aquest servei de govern i de discerniment, sempre exercit amb gran
esperit congregacional i fratern i, també, amb molta disponibilitat.
Gràcies, P. Manolo. A través teu ens sentim en comunió amb el P.
General i tota la Congregació dins de la qual ens sentim membres vius i
actius, aportant els nostres dons específics.
Tots participem per primera vegada en un capítol com a membres de la
nostra Província de Sant Pau. A tots benvinguts. Y una benvinguda
especial als qui participeu per primera vegada en un capítol provincial.
Us desitjo una bona experiència i us agraïm ja des d’ara la renovació de
sensibilitat i perspectives que hi podeu aportar.
Que tots junts i
en el guiatge de l’Esperit Sant, com a Província claretiana de Sanctus
Paulus a l’impuls del nostre XXVI Capítol General “Arrelats en Crist,
Audaços en la Missió”, renovem el nostre zel apostòlic i missioner de
sentin-nos enviats en missió a Europa i en acció evangelitzadora en els
diversos territoris de la nostra Província –hereus dels Organismes que
l’hem formada, les seves histories, identitats i característiques- amb la
seva gent i realitat plurinacional, multicultural y multilingüística,

cerquem l’esdevenir un Nosaltres Provincial en i des del que viure el
nostre ser Missioners Claretians. En l’estil de vida i de comunitat que
ens es propi, i vivint des de la riquesa de la nostra pluralitat i diversitat,
un projecte comú -en que la vocació ens ha agermanat- de Vida y
Missió. Un projecte, en les seves opcions, atent e inculturat al servei de
les persones de la pròpia comunitat, així com, també, del lloc y realitat
en que vivim i servim. En entesa amb els Pastors “de qui volem ser
auxiliars eficaços en el servei de la Paraula” (CC6), i amb plena sintonia
amb l’Església i comunió en el guiatge del Papa Francesc.
I res més: que visquem un Capítol ben fecund i fratern., com a
comunitat Capitular en servei de y a, la Província.
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