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ada dia que passa tinc menys temps per a mi
mateixa. Tanmateix, i encara que a priori sembli
impossible, cada dia que passa soc més feliç». La
frase està treta del testimoni que la M. José Lafuente
va presentar a la Jornada General del 12 d’octubre passat.
On és la fórmula, M. José?; te la comprem! «Ser autònoma
i responsable; planificar bé; prioritzar en l’ordre adequat;
gaudir de les coses que faig», eren les claus que aquesta
companya militant apuntava.
En el curs que iniciem, sota el lema «Perquè on tens el tresor,
hi tindràs el cor» (Mt 6,21), ens proposem aturar-nos a revisar
com és el nostre dia a dia, en què se’ns en va el temps, a què
renunciem i on són les nostres opcions. Finalment, és una
invitació a posar-nos davant el mirall i veure quines són les
prioritats de cadascú, perquè és aquí on ens fem responsables
i hi dediquem el temps. Aquests són els nostres tresors.
Però la invitació a la recerca del tresor va més enllà si hi
introduïm una qüestió. Els nostres tresors s’assemblen als
que Jesucrist ens proposa? En els nostres tresors s’endevina
la construcció del Regne, ara i aquí? L’estació final d’aquest
recorregut ens hauria de portar a descobrir com estem
realitzant la nostra vocació i si hi estem dedicant el temps que
cal. Sense oblidar que, com a seguidors del Crist i militants
d’ACO, ens correspon tenir present la realitat obrera i la dels
més empobrits per revertir la situació actual.
Tenim eines com la Revisió de Vida, que, ben feta, és un
«element de transformació personal i social» —tal com es
va sostenir al darrer Consell. I, sobretot, tenim les persones
i els equips. En els grups d’ACO, estem en un entorn segur,
amistós, de cura, on ens acompanyem en tot un itinerari
vital. Desitgem que aquest curs ens pugui servir per, com
afirmàvem al Consell, «estimar més el moviment valorant la
riquesa que aporta personalment i socialment» i aprofundir
«el sentit i la vivència comunitària de l’ACO». I també per
fer-nos disponibles per servir els companys i companyes del
moviment, oberts a acollir de bon cor —tal com deien alguns
companys que ens han precedit— les responsabilitats que
se’ns proposin com un servei al món obrer i als més pobres.
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