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Cal Hernández Diumenge 30 de desembre 2001

TROBADA D’AMICS: JOVES I “HISTÒRICS”

VOLEM FER ALGUNA COSA PLEGATS?
PER QUÈ I AMB QUIN SENTIT? PROPOSTES CONCRETES?

1. Pregària-text inicial
Entrevista al P. Josep Alegre, abat de Poblet des de 1998 
- El 1970 era ordenat prevere i vint-i-cinc anys després es decidia a ingressar a Poblet.
Què ha trobat en la vida monàstica?
Sobretot he trobat el que no tenia a fora, que era una dimensió contemplativa que em
permet de portar amb un sentit profund tota la meva acció pastoral. De vegades avui,
i això afecta de forma general els capellans, els bisbes..., es porta una acció brutal; tan
brutal, que no deixa temps per a res. Avui hi continua havent “aquestes ocupacions
maleïdes”, tal com s’hi referia sant Bernat, que no ens deixen viure una vida de pregària
i de relació profunda amb Déu, encara que siguin molt bones i molt d’Església. Tota
ocupació ha de partir d’un arrelament en Déu, ens ha de portar a viure aquesta acció
amb la pau de Déu i a intentar transmetre-la. Arriba un moment que, en la vida pastoral,
l’acció domina sobre la dimensió contemplativa i aleshores la persona no se sent a gust
i cada vegada se sent més buida. Aquesta, doncs, va ser una de les raons que em va
encaminar a una vida monàstica contemplativa, on hi hagi sempre aquest punt de
referència que ha de ser Déu, des del qual es viu tota l’acció.
- Recomanaria més hores de pregària?
Hi ha una anècdota que em van explicar del cardenal Pellegrino, de Torí, que tenia una
reunió amb els seus capellans i els exhortava a dedicar almenys una hora de pregària
al dia. Aleshores, un capellà es va aixecar i va exposar-li tota la seva agenda atapeïda
d’activitats diàries. “D’on vol, eminència, que tregui aquesta hora que ens demana per
pregar?”, li va respondre al cardenal, que li va respondre: “Miri, els havia dit que com
a mínim necessitaven una hora de pregària diària, però vostè en necessita dues.” Crec
que en el fons no ens acabem de creure que Déu és qui edifica la casa i ens domina
l’acció per damunt de la dimensió contemplativa.
- És necessari el silenci per sentir la presència veritable de Déu?
Sí, algú ha dit que la paraula de Déu és el silenci. Tot i que soni molt literari, el que està
clar és que és mitjançant el silenci que podem escoltar a Déu i, en definitiva, podem
escoltar-nos a nosaltres mateixos i saber què i qui som. Sant Joan Crisòstom deia en
aquest sentit: “Que el meu silenci doni lloc a la teva paraula.” Saber viure aquesta
combinació de silenci i paraula manifesta una veritable saviesa, fins i tot en les
relacions humanes.
(Extracte de l’entrevista publicada al setmanari “Catalunya Cristiana” l’1 de novembre de 2001)

- Pregària: arrel de la qüestió. Dinamisme del ora et labora; contemplació i acció!
Dinamisme també de l’Església: congrega i dispersa.
- Situar la reunió-trobada: per què ens trobem? Hem viscut al JAS experiències que
volem que tinguin continuïtat i que la nostra amistat no es redueixi a l’“anar fent”. Diàleg
en veu alta de les nostres inquietuds i possibilitats de canalitzar-les.
- Metodologia de la trobada: Veure-jutjar-actuar (típic de l’Acció Catòlica i de la Teologia
de l’Alliberament).
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2. Dinàmica de grups
Primer individualment i després per grups respondre a:
- Nivell individual: De la meva vida i en relació a l’experiència cristiana que he viscut
(vivim) al JAS, a la família, a l’escola/universitat/treball, a altres grups de fe...què trobo
a faltar, què m’agradaria ser/fer? Què no voldria perdre?
- Nivell grupal: És important estar vinculat a un grup/comunitat per viure la fe i el sentit
de la vida? Sí o no i per què? Com hauria de ser, si és el cas, aquesta vida de grup?
- Nivell social: Tenim alguna cosa a oferir/fer/proposar a la societat? És important el
compromís social?

3. Posada en comú-diàleg

4. Propostes concretes
4.1. A nivell local
- Compromís social MASIR (coordinat amb JAS-Cercles). Continuïtat de
JASMÓN? Compte corrent de JASMÓN? (Diego Carrillo)
4.2. A nivell nacional-internacional
- CESAL (Antonio Esparza)
- “Give me hope e.V.” (Maria Hernández)

5. Altres

6. Compromisos concrets? Propera trobada?

7. Sopar conjunt. Nadales i festa

8. Pregària final

Annex: Decàleg del voluntariat i resum Edi llibre “Solidaridad y voluntariado”.


