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Temps agraït pel testimoniatge de Carles de Foucauld
Joan Figuerola i Josep Bofarull

Aquest text ofereix en la primera part, l’experiència espiritual
d’un membre de la Comunitat de Jesús durant tota la seva
vida a redós del testimoniatge de Charles de Foucauld. Una
experiència que ha marcat els seus criteris de pensament i
d’actuació de manera que pot afirmar que la seva vida hauria estat tota una altra cosa sense la referència al Germanet
de Jesús. En la segona part es pot trobar un quart «temps»
en aquest cas «agraït» (els altres han estat temps «après»,
«obert» i «daurat»): una confidència personal de com la biografia de Foucauld, els escrits sobre el seu compromís d’encarnació, els contactes amb comunitats i llocs concrets, han
inspirat una espiritualitat que subratlla la infància espiritual,
l’aliment del capteniment de presència i transparència... És
a dir una inspiració evangèlica que ha acompanyat tota una
vida.

Autor
Joan Figuerola (Reus, 1948) és casat amb quatre fills i cinc
nétes, després de més de quaranta anys de vida professional
viu jubilat la família, compartint la vida de la Comunitat de
Jesús i diferents serveis pastorals a la diòcesi de Tarragona.
Amb aquesta publicació expressa el seu agraïment al «germà
Carles» i als seus seguidors, que al llarg dels anys ha conegut
i l’han encoratjat amb el seu testimoni i amistat a viure com a
cristià compromès en el món.
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interès comercial
- Carles de Foucauld (1858-1916), beatificat l’any
2005, és una de les figures espirituals més significatives del nostre temps.
- La seva vida i escrits han estat font d’inspiració a
nombrosos grups de religiosos i laics d’arreu del món
que segueixen el seu carisma.

Josep Bofarull (La Canonja, 1943) és un prevere jubilat, amb
53 anys de vida pastoral, actualment al servei de les parròquies de l’Aleixar, Maspujols i Vilaplana al Baix Camp. En els
darrers anys s’ha sentit estimulat a escriure acompanyat
per persones properes i implicades. En cadascun d’aquests
textos part del títol duu la paraula «temps», cosa que significa
una pervivència d’actituds i fidelitats. Temps agraït pel testimoniatge de Charles de Foucauld té un cert to de testament
espiritual.
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