DES DE L’ETERNITAT
Estimat germà meu Lluís Maria, hem arribat
ja -parlant amb conceptes humans- al cinquè
aniversari de la teva entrada a l’eternitat.
Sembla ahir que ens deixaves un xic més
encara, en aquesta terra. Però per a tu
l’entrada a la VIDA veritable, era per sempre.
Els més íntims i tots els teus seguidors
maldem per a recordar-te viu entre nosaltres,
però sabent que allà on tu ets, des de Déu, tot
és nou, ple de sentit i d’encert.

Els homes ací baix seguim lluitant amb força,
però també amb PAU com tu i pels teus ideals
de sempre, sabent que ara els contemples
amb una nova perspectiva, des de l’eternitat.
Ens ho has de fer descobrir però poc a poc i a
cadascun, si més no, en el fons de l’ànima a
aquells que tant t’estimem i que tu tant
estimes. Oh home d’ulls nous, et necessitem!.

Ara restem en silenci sabent que els dies s’escolen de pressa, però des de l’eternitat,
et plau veure com n’hi ha tants que s’afanyen per a dur a terme allò, tot allò que tu
portaves en la ment i en el cor confiant poder-ho aconseguir. Prou difícil!. Si més no als
darrers temps, esperem que un dia es pugui fer realitat. Aquesta és la teva tasca i la
nostra “que tots siguem u” com Jesús ens ho va manifestar (Jo 17, 21-23), I, ESTIMEUVOS! (Jo 13 34)).
Des del desterro doncs, unim les nostres veus per cantar plegats:
Amb l’esguard bo i transparent
amb la fe d’avui i ara
agraïm intensament saber amb goig que anem al Pare.
Crist se’ns fa company de ruta
si el sabem de cor buscar,
Ell mateix es fa trobar.
Sí, esperem tots plegats aquesta eternitat benaurada on junts fruirem del
Transcendent. Gràcies Lluís Maria de la teva presència i de la teva intercessió.
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