Diumenge V (C) de Quaresma
Text de l'Evangeli ( Jn 8,1-11): En aquell temps, Jesús se n'anà a la
muntanya de les Oliveres. Però de bon matí es va presentar de nou
al temple (...). Llavors els mestres de la Llei i els fariseus li van
portar una dona que havia estat sorpresa en el moment de cometre
adulteri. La posaren allà al mig, i li digueren: «Mestre, aquesta
dona ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisès en
la Llei ens ordenà d'apedregar aquestes dones. I tu, què hi dius?»
(...). Jesús es va ajupir i començà a escriure a terra amb el dit. Ells
continuaven insistint en la pregunta. Llavors Jesús es va posar dret
i els digué: «Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la
primera pedra» (...).

La medicina de la misericòrdia
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Avui tornen a la ment les paraules carregades de significat que sant Joan XXIII va
pronunciar a l'obertura del Concili per indicar el camí a seguir: “En el nostre
temps, l’Esposa de Crist prefereix usar la medicina de la misericòrdia i no
empunyar les armes de la severitat. L'Església vol mostrar-se mare amable de tots,
benigna, pacient, plena de misericòrdia i de bondat amb els fills separats d'ella”.
En el mateix horitzó es col·locava també el beat Pau VI: “Volem més aviat notar
com la religió del nostre Concili ha estat principalment la caritat. Un corrent
d'afecte i admiració s'ha bolcat del Concili cap al món humà modern. Ha reprovat
els errors, sí, perquè ho exigeix la caritat no menys que la veritat, però, per a les
persones, només demano respecte i amor”.
—Tota aquesta riquesa doctrinal es bolca en una única direcció: servir l'home.
L'home en totes les seves condicions, en totes les seves debilitats, en totes les seves
necessitats.

