HOMILIA DE LA FESTA DE SANT MAGÍ DE CERVERA
Mn. Miquel Venque
1.- Hem escoltat a l’evangeli com
aquells pescadors i deixebles de Jesús
quedaren estorats en sentir que Jesús
deia que per a un ric és molt difícil entrar
al Regne del cel. – Sens dubte es fan una
pregunta que potser tots ens fem sovint:
Qui es podrà salvar?
Prou veuen que salvar-se és allò que
importa, però que no és fàcil, ells entenen
que a tant no hi poden pas arribar. Amb
tot, tenen clar que val la pena fer cas a
Nostre Senyor, volen ser de Jesús.
2.- Allà al s. IV, el representant
de l’emperador Maximilià preguntà
a aquell home anacoreta per què era
rebel a l’Emperador, el que volia saber
era qui era: seria un mag, un savi, un
curandero? perquè es comporta així? El
nostre anacoreta ho té clar, li respon: sóc
cristià. Aquell eremita sabia qui era i el
perquè i el què calia fer. Avui diríem que
tenia una identitat cristiana ben clara,
era un cristià actiu! En aquests dies ens
assabentem com en certs llocs del món
es maten cristians per ser-ho!
3.- Mirem nostre sant Magí, aquesta
imatge majestuosa i serena, demanemli que nosaltres, devots seus, siguem
cristians d’una peça, cada dia.
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Oi que ben sovint no queda massa
clara la nostra identitat cristiana? Potser
inclús mig amaguem que som catòlics.
Sant Magí, ajudeu-nos a no perdre la
nostra identitat cristiana i catòlica, millor
que la millorem. Protegiu-nos!
4.- Una altra pregària al sant. Ens
hem reunit aquí per sentir-nos devots del
Sant i amics de Cervera i d’aquest barri.
Demanem-li que sapiguem millorar el
barri, ser millors ciutadans, amics de
les virtuts, de les tradicions sanes, que
defugim allò que ens separa, allò que ens
fa insolidaris. Un cristià ha de ser bon
ciutadà.
5.- Les lectures de la Missa d’avui
ens han ajudat a entendre les causes per
les que no pocs no tenen clara la identitat
cristiana.
-Ezequiel ens ha parlat d’un rei, de
Tir, ciutat molt antiga, on hi havia un
rei “cap gros”, orgullós, se sentia com
un déu, era molt ric, tan desgraciat que
es creia inclús el més savi. L’orgull
l’enfonsà, l’orgull, li diu Ezequiel, el
portarà a un final de desastre.
Llegia fa pocs dies que l’ateisme és
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un luxe per a gent rica. La riquesa cega
és l’altra causa de la manca d’identitat de
no pocs batejats.
-L’evangeli que hem proclamat fa
un moment conté aquella decisió dels
deixebles de seguir Jesús. Com seguir
Jesús? Els cors enganxats al diner de la
terra no veuen a Crist, no el valoren, no
poden veure’l! Aquells apòstols es veuen
rics, qui es podrà salvar?
Com puc deixar clar que segueixo
Crist?
Un detall petit però ben significatiu
és mirar el nostre sant, mirar els sants,
fer-ne record i celebrar-ho. Aprendre
dels sants: ells són amics, llums, sants!!!
Mirem sant Magí. Allà en el desert
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de la Brufaganya feia de catequista a qui
hi anava, cuidava la natura, donava aigua
als qui passaven per allí, feia pregària
llarga.
6.- L’oració de la Missa del sant fa
l’elogi de la seva fe que brillà fins al
martiri.
Mirem altra vegada la seva imatge i
diguem-li que volem ser devots d’ell, que
volem imitar la seva fe clara i coherent,
volem ser cristians humils i contents.
Protegiu-nos a nosaltres que celebrem aquesta eucaristia en aquesta
plaça, protegiu Cervera tota i que mai
ens manqui l’aigua pels camps i l’aigua
sobrenatural de la fe que ens portarà a la
casa de Déu.
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