Glossa

Nou curs, nova Càritas
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Diumenge passat fou la Jornada Mundial dels Pobres.
Aquesta jornada, que el Papa vol que sigui una preparació
per a la solemnitat d’avui, ens és ocasió per parlar del treball que l’equip de visió diocesà i els responsables de Càritas diocesana volen promoure al llarg d’aquest curs.
El Pla pastoral diu que les Càritas parroquials han de canviar
de cultura: “parlem d’atendre els pobres com ho feia Jesús: primer els ajudava en les seves necessitats i després els anunciava el Regne de Déu i el camí de conversió per entrar-hi. Parlem
de desitjar que els pobres [...] coneguin Jesús, creguin en Ell, es
converteixin i entrin a formar part de la nostra comunitat”.
La Diòcesi i Càritas diocesana han fet algunes coses,
aquests darrers 7 anys, a favor d’aquest canvi de cultura:
promoure la modificació dels Estatuts per a vincular més
estretament les Càritas parroquials a llurs parròquies;
oferir als més pobres iniciatives de creixement en la fe
—pelegrinatges, trobades, grups de fe—, batejades amb el
nom de Fratello; promoure uns recessos i formacions que
expliquin i impulsin aquesta nova cultura. Hem de reconèixer, però, que encara tenim molt camí per recórrer.

La majoria continuen pensant que Càritas només ha
d’ajudar els pobres en les seves necessitats materials i
en les seves habilitats laborals. Costa reconèixer que els
més necessitats difícilment sortiran de la seva situació
si no troben un sentit a la vida, si no descobreixen a la
parròquia una família on sentir-se estimats, on experimentar l’amor de Déu que dóna forces per a viure d’una
altra manera.
La visió diocesana —una nova organització diocesana al
servei d’unes comunitats parroquials evangelitzadores—
reclama que res miri cap altres objectius que no siguin
l’evangelització a través de les parròquies. Treballar la
visió diocesana a Càritas vol dir dur a terme aquells canvis que permetin que tot sumi en aquesta direcció. Així,
doncs, el treball que hem començat cerca establir un pla
de treball que faci possible que aquesta cultura sigui una
realitat en un termini de temps raonable.
Després d’uns anys de sensibilització, ara cal definir, amb
els rectors, els seus equips de visió i les seves juntes de Càritas, un model que faci possible una nova Càritas.
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