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L

a relació amb els bisbes, als moviments apostòlics, és
una tasca que sempre pot fer-se millor. I també a l’ACO,
és clar. Admetem que ens sentim Església, i de fet molts
de nosaltres participem habitualment a les parròquies
i en altres instàncies cristianes. Però de vegades, quan hem
de mirar cap amunt, a la jerarquia, ens agafa una mica de
mal de cervicals. Malgrat aquest fet, la comunió amb el bisbe
diocesà no només és necessària sinó que la tenim incorporada
al nostre ADN com a moviment d’acció catòlica que som. Per
això, a cada diòcesi on l’ACO és present i reconeguda, intentem
mantenir una entrevista periòdica amb el bisbe per posar-nos
al dia i fer junts el mateix camí.
D’aquest diàleg fratern en surten alguns fruits. Per això, ens
felicitem per la nota que els bisbes de la Conferència Episcopal
Tarraconense van publicar amb motiu del Dia del Treball
Decent celebrat el 7 d’octubre passat. Considerem que aquest
discurs ha de produir-se més sovint ja que situa l’Església
al costat dels preferits de Jesús, els empobrits, aquells que
pateixen les conseqüències més greus de la crisi actual. És una
veu de denúncia i propositiva alhora, que massa sovint hem
trobat a faltar.
Aquest octubre, els moviments d’acció catòlica especialitzats
en el món obrer, i la Pastoral Obrera de Catalunya, hem pogut
explicar de primera mà als bisbes de Catalunya la necessitat
de revitalitzar aquesta pastoral. Calen més recursos humans
i econòmics, consiliaris preveres dedicats, formació..., en
definitiva, una aposta decidida dels bisbes per fer arribar
l’esperit de l’Evangeli al món obrer i les classes populars. No
practiquem un hobby que fem quan ja hem acabat les nostres
obligacions: és una opció per Jesucrist i pels seus preferits, els
allunyats i els pobres.
Creiem que ha arribat l’hora d’anar més enllà de les entrevistes
i de treure la pols al document aprovat per la Conferència
Episcopal Espanyola, en l’elaboració del qual vam participar, La
pastoral obrera de tota l’Església (1994), per començar a posar
fil a l’agulla a alguna de les 32 propostes que es van aprovar.
Pensem, honestament, que això situaria l’Església en les
perifèries tant físiques com existencials, tal com ens demana el
bisbe de Roma, el papa Francesc.
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Voldríem sentir com caminem junts amb els nostres bisbes
i experimentar la seva proximitat, i que sent cristians amb
nosaltres, per a nosaltres siguin el pastor que ens envia i ens
anima a cercar els nostres germans i germanes del món obrer.
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