RECULL TROBADA DE COMUNICACIÓ DE L’ACO
7 maig 2022
Hospital de campanya. Parròquia Santa Anna. Barcelona
Van assistir unes 26 persones:
ü 15 dones: 1 de menys de 50 anys, 8 de 51 a 65 anys i 6 de més de 65
anys.
ü 11 homes: 1 de menys de 50 anys, 6 de 51 a 65 anys i 4 de més de 65
anys.

Recull
1. FONS
Ø La gran aportació de l’Evangeli és la Sororitat-Fraternitat, és a dir
l’àgape (=amor de comunió amb els germans/es i amb la RealitatMisteri-Vida-banquet del Regne) simbolitzat per l’àgape-banquet
de l’eucaristia del pa i el vi.
Ø La misericòrdia i l’amor es troben com un casament d’amor, unint
la tradició de l’amor-compassió de les grans savieses de la
humanitat (religions i espiritualitats i ètiques) amb la tradició de la
justícia social dels moviments d’emancipació social (obrer,
pacifisme, ecologisme, feminisme, etc.) i d’emancipació nacional.
Ø És la sobreabundància gratuïta d’amor i de vida: la gràciamisericòrdia divina-Esperit d’amor present en les persones i els
esdeveniments i en la natura i que reneix sempre i té força
transformadora i mou els nostres esperits a fer el bé.

2. DIFICULTATS
Ø De la societat
• Una societat líquida-gasosa.
•

La fragmentació.

•

Els ritmes accelerats i la pressa i la immediatesa que no
permeten el pensament crític.

•

El soroll mediàtic que no permet els silencis i la reflexió.

•

El control autoritari dels Estats.
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•

L’individualisme sobrevalorat que frena les dimensions
comunitàries i solidàries.

•

La por sobre la que es fonamenten els poders d’aquest món.

Ø De la persona
• La sensació de viure compartimentats.
•

Els prejudicis mutus.

•

Les dificultats per arribar a consensos.

•

Els impediments per veure la realitat tal com és.

•

Les ferides de cadascú.

Ø De les comunitats
• Ens és més fàcil compartir la fraternitat-sororitat amb altres
tradicions religioses (diàleg interreligiós) que amb tendències
de la mateixa tradició religiosa (diàleg intra-religiós).

3. ACTITUDS
Ø Actituds personals que construeixen i afavoreixen la comunitat
•

Actituds centrals
o Estimar i donar el que un té, el que un sap i és, al servei
dels altres perquè comparteixin joia i vida.
o Esperar estimació amb confiança, i tenir i crear
confiança.
o Saber acollir l’amor de l’altre

•

Actituds de relació amb els altres:
o Acollir la diferència i les ferides de l’altre.
o Saber escoltar.
o Posar-se a la pell de l’altre (empatia).
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o Comprendre el que l’altre pensa i creu i que no és el
que pensa i creu un mateix i així conèixer bé el que
l’altre necessita.
o No jutjar als altres.
o Respectar les decisions de l’altre.
o Saber estar i acompanyar (“quan no es pot fer res” és el
que es pot fer).
o Trencar protocols i normes i fer quelcom més “boig” en
favor dels més necessitats.
o Perdonar.

Ø Actituds directament comunitàries
•

Sobre la marxa de la comunitat
o Discerniment comunitari: decisions construïdes
conjuntament en comunitat.
o Saber fer el dol de deixar espais, relacions, objectes,
paisatges quan una comunitat (parròquia, comunitat de
religiosos/es, moviments...) es tanca o es fusiona amb
una altra o canvia.
o Diàleg intrareligiós i interreligiós.
o Importància de les persones pont (carisma de ser
“entregents”)

•

Sobre les relacions entre les persones d’una mateixa
comunitat
o Escoltar les altres perspectives i maneres de veure i
viure.
o Ajudar-se mútuament, fer-se costat, estar amb les altres
persones.
o Agrair el que s’ha rebut de la comunitat: ser agraïdes
les unes amb els altres.
o Perdonar-se.
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•

Sobre la fe
o Sentir-se creients en comunitat (“vasos comunicants”
entre els que en uns moments dubten i altres que viuen
de manera més sòlida la fe en aquell moment). Dubtes i
fe van juntes.
o Construir comunitat de senzills per transmetre la fe, des
del dolor fecund de vida.
o Valorar els moments de vulnerabilitat com fecunds de fe
i de sentit de la vida, i no tant les recerques de
seguretat que fan perdre la fe.
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