Les obres de misericòrdia corporals i espirituals
Enterrar els difunts
Des de la prehistòria, s’acompanya
el cos de la persona que ha mort per
donar-li sepultura dignament amb les
diferències corresponents a la cultura,
la religió, la tradició... És un acte que
s’inclou en les Obres de Misericòrdia
Corporals perquè realment ho és.
Per vergonya nostra, cada dia escoltem, llegim o veiem que milers de
persones moren a les guerres, al mar
Mediterrani, on hi ha una fossa comuna cada vegada més gran, o en d’altres situacions que provoquen que els
seus cossos no mereixin cap respecte
ni dignificació. Ben lluny del que ens
diu aquest text: «Fill meu, si algú es
mor, no t’estiguis de plorar, comença
el dol i desfoga el teu dolor. Dónali sepultura segons la seva voluntat i
ocupa’t de la seva tomba» (Siràcida
38,16).
Els cristians ho celebrem tot, àdhuc
el comiat d’un difunt, em deia un bon
amic capellà. I cal fer-ho, perquè no
acompanyem només el cos de la per-

sona difunta sinó que,
encomanant-la a Déu,
fem la darrera crida a
la seva Misericòrdia
perquè la inclogui en
la resurrecció final a
la vida eterna: «Manteniu-vos en l’amor
de Déu, mentre espereu que la misericòrdia
de nostre Senyor Jesucrist
us doni la vida eterna» (Judes
1,21).
Completem aquesta obra de misericòrdia quan actuem misericordiosament consolant i aportant fe i esperança als qui ploren la pèrdua d’un
ésser estimat. I com diu Miquel Martí
i Pol al poema “Parlem de tu”: “A poc
a poc esdevindràs tan nostre que no
caldrà ni que parlem de tu per recordar-te; a poc a poc seràs un gest, un
mot, un gust, una mirada que flueix
sense dir-lo ni pensar-lo”.
CARME GOMÀ

Pregària
Pare-Mare de Misericòrdia, ens reconeixem pobres
en l’exercici de les obres de misericòrdia.
Et donem gràcies perquè ens ajudes a exercir-les
fixant-nos en com Tu actues amb infinita misericòrdia.
Fes que et siguem fidels per ser-ho, també, amb els altres;
que acompanyem les persones que han deixat aquest món
i els seus familiars i amics que ploren perquè les troben a faltar,
aportant-los la teva Misericòrdia amb la nostra estimació i pregària.
Senyor, fes que no ens oblidem dels que moren injustament
i que també els fem presents en la nostra pregària confiada.
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