Posar Evangeli en tot el que fem
Comiat del consiliari general, Josep Jiménez Montejo
Fa quatre anys us expressava el desig de treballar amb vosaltres
perquè tots plegats ens ajudéssim a viure l’ACO com el que és: un
moviment de cristians adults que té com a objectiu l’evangelització del
món obrer. Una de les coses que us demanava era que m’ajudéssiu a
viure l’ACO i jo em comprometia a fer tot el possible perquè vosaltres
poguéssiu viure el moviment en totes les seves dimensions.

i doneu fruit

Us manifestava que volia insistir en tot allò que es desprèn de la
identitat de l’ACO, però especialment en l’evangelització. Crec que
no m’he cansat de repetir que no som una entitat que només mira
de continuar existint, sinó que si vol créixer és perquè els nostres
companys i companyes del món obrer tenen dret a conèixer Jesucrist
i a experimentar el goig de sentir-se estimats per Déu.
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Posar Evangeli en tot el que fem

També insistia en que no hem de deixar de banda aquella dimensió
de l’evangelització que consisteix en posar Evangeli en tot el que
fem. No som militants d’ACO només quan fem la Revisió de Vida,
o quan participem en un acte o en una celebració. Som militants
d’ACO especialment quan fem present Jesucrist en el cor de la vida
obrera, en el cor de la vida que afecta totes les dimensions de la
nostra persona i de la nostra societat. Posar Evangeli és reproduir
Jesucrist en nosaltres com a presència alliberadora malgrat les
nostres resistències a afaiçonar-nos amb ell. Ell es refia de nosaltres
precisament perquè ens sentim pobres però el volem seguir, ni que
sigui a empentes i rodolons.
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Tot això és el que he intentat transmetre i viure amb vosaltres durant
aquests anys. Uns anys que han estat rics d’experiència de treball en
equip, especialment amb els responsables i amb els consiliaris. Amb
els responsables hem treballat i compartit en el Comitè Permanent
(¡quin goig haver treballat amb vosaltres!), en el Comitè Català, en
el Comitè General, i en les comissions. Ha estat un goig el moment
de pregària amb que hem començat cada reunió. Ha estat una
pregària sentida, que partia de la vida i de l’Evangeli. Una expressió
de fe que m’esperonava a viure més en profunditat. Hem fet tots
plegats experiència de debat sincer i respectuós, hem fet experiència
de disponibilitat i de servei vivint el moviment com una aventura
col·lectiva, especialment en la preparació del passat Consell. Amb
vosaltres he gaudit del moviment.
I què diré dels consiliaris, tant preveres com laics? Amics i amigues,
rebeu una abraçada ben forta i agraïda per la feina que feu, per l’amor
que hi poseu, i per l’acollida que m’heu fet. No cal dir que també pel
temps extra que hi dediqueu, per la pregària que hem compartit quan
he assistit a les vostres reunions, pel neguit pels militants que més
necessitaven de la vostra atenció.
Acabo amb una cita del Pare Chevrier: «Em deleixo per tenir preveres
que s’hagin educat amb els meus nois perquè els comprenguin bé».
Amb vosaltres, homes i dones de l’ACO, m’he continuat educant, amb
vosaltres soc més cristià, amb vosaltres he esdevingut més prevere. No
debades som un moviment educatiu. Moltes gràcies.

