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Bona Pasqua, bon Sant Jordi
La Pasqua, com a festa de sentit religiós, ens
aporta la força necessària per seguir-nos renovant interiorment i creure que un món més
just i millor és possible. El sentit d’esperança
i de canvi el trobem reflectit en la persona de
Jesús de Natzaret i en el símbol de la Llum, que
transmetem a través del ciri pasqual, amb l’alfa
i l’omega, i que ens encomana la il·lusió per una
vida renovada. La Pasqua, la festa més important del calendari cristià, és doncs un missatge
de vida i de justícia i ens segueix empenyent
cap a la construcció d’un món millor, com escriu
el profeta Isaïes en un text ben actual:
Amb la força que comporta l’esclat de la primavera, es fa present entre nosaltres una alenada
d’aire fresc amb la coincidència de dues festes
en tres dies, totes dues molt arrelades a la nostra cultura i tradició: la celebració de la Pasqua
i la celebració de Sant Jordi.
Essent ben diferents en el sentit i en l’origen, la
Pasqua i Sant Jordi ens encomanen a tots l’estima per la vida.

L’Esperit del Senyor Déu
reposa sobre meu,
perquè el Senyor m’ha ungit.
M’ha enviat
a portar la bona nova als pobres,
a curar els cors desfets,
a proclamar als captius la llibertat
i als presos el retorn de la llum.
(Isaïes 61,11)

Semblantment, la festa de Sant Jordi, com a festa
cívica ens aporta el sentit humà de la capacitat
de les persones per lluitar i per vèncer el mal.
Les imatges que ens aporten els personatges de
la llegenda de sant Jordi, amb la figura del drac,
l’estima que simbolitzem amb la rosa, la valentia
encarnada en sant Jordi o l’esperit de sacrifici
simbolitzat en la princesa, són una lliçó amb la
qual cada any el nostre país mostra el seu esperit
col·lectiu i el seu desig de pau i estima.
A tots, doncs, des de Vedruna Catalunya Educació, el nostre desig d’una bona Pasqua i un bon
Sant Jordi.

