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FORMACIÓ I COMPROMÍS PER CREAR ESPERANÇA EN EL
NOSTRE MÓN.

Les polítiques dels anomenats Estats del Benestar implantades en els
països occidentals després de la segona Guerra Mundial, que pretenien
generar sistemes socials inclusius, han anat desapareixent. En el seu
lloc s’han anat instal·lant la societat de la incertesa, la crisi permanent,
la societat dual.
A països com Espanya marxem cap a un mercat de treball molt precari,
que fa que aquesta precarietat es traslladi al conjunt de la realitat
existencial de la vida de la ciutadania i especialment de la joventut,
de les persones que venen de fora buscant un futur després de jugarse la vida a la Mediterrània i de les dones que, a més, suporten el pes
principal de la feina in-visibilitzada de les cures.
Tot això en un context d’emergència climàtica que, de no afrontar amb
decisió, deteriorarà encara més les condicions de vida de milions de
>
persones, sobretot les persones en major situació de precarietat.
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La nova situació que ens ha tocat viure és que els rics creixen i les
bosses de pobresa es fan mes extenses. Els nostres barris s’omplen
cada vegada de més pobres. La pobresa i la desigualtat avancen, es
van fent estructurals.

de vida eterna

No podem oblidar-nos de la crisi perquè no ha passat i perquè una
part molt considerable de la societat viu en crisi permanent. A qui no li
afecta directament, ho viu amb fills, família o amics.

No és aquest el món en el que nosaltres volem viure. No és aquest el
Regne de Déu amb el que somiem. Nosaltres volem ser portadores de
Bona Nova. L’Evangeli, Jesús, ens interpel·la a no deixar-nos portar pel
desànim ni la desesperança.
Totes i tots som fills de Déu Pare/Mare i ens mereixem un futur amb
dignitat, decent, amb l’alegria dels fills de Déu. No volem romandre en
la lamentació, el desànim, el pessimisme; la desil·lusió que paralitza.
Estem disposats a col·laborar amb les nostres possibilitats, amb el
nostre moviment, amb les organitzacions on participem (d’Església o
de Moviment Obrer) per transformar aquesta societat.
El compromís, la fe i la nostra solidaritat han de posar-se en un lloc
visible al món. «Ningú no encén una llàntia per posar-la sota una
mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la
casa» Mt 5,15.
Jesús té un somni per a aquest món i per a nosaltres.
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- Un món on els homes s’estimen de veritat, fins a donar la vida un per
l’altre si cal. (Jn 17,21)
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- Un món on els més importants són els petits, inútils, els malalts, els
marginats, els pobres. (Mt 23,88)
- Un món on qui més té comparteix amb qui té menys, i els que
posseeixen millors qualitats les posen a disposició dels altres. (Mt
19,21; Lc 12,32-34)
Aquest any volem donar un impuls a la nostra formació.
Volem comprendre més i millor aquesta societat per col·laborar en el
seu procés de canvi a millor.
Volem comprendre els canvis socials i els seus protagonistes, el
Moviment social i polític ampli, per a col·laborar amb ells.
Volem comprendre millor les persones per estar presents en el seu
procés d’alliberament.

I sense oblidar-nos de nosaltres mateixos. Que som els primers
necessitats d’avenços, d’aclarir limitacions, d’acréixer la nostra fe.
Volem aprofundir en la trobada amb Déu en les nostres vides i en la
història a través de la Revisió de Vida i amb l’ajuda de les claus i de les
eines que el moviment i l’Església ens proporcionen.
Tenim entre mans una gran tasca, un treball de donació per complir la
tasca que Déu ens encomana cada dia.
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«Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi i
per l›evangeli, la salvarà» (Mc 8,35)
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