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SECRETARIAT PELS MARGINATS/ N. 112 FEBRER 2019

El crit dels marginats
Creiem en el crit dels marginats
que des de la seva situació d'injustícia,
de pobresa, de fam i violència
tenen el coratge intacte
per cridar i fer sentir la seva veu.
Creiem que Déu,
ple d'Amor i de Misericòrdia
viu als barris de la gent exclosa,
en "els barris perifèrics" de les nostres ciutats inhumanes.
Creiem en un Déu
que somia per a les prostitutes,
per als drogoaddictes,
borratxos, captaires i delinqüents
una situació millor.
Creiem en Jesús
que es fica de ple en la vida de les persones.
Que cura, toca, acaricia, aixeca,
denuncia.
Creiem en Jesús Ressuscitat
que omple de pau i d'esperança
la vida dels homes i dones empobrits.
Creiem en l'Esperit Sant
capaç d'arrencar i destruir
el pecat d'una societat, la nostra,
que construeix i planifica els barris marginats,
que gasta els seus diners en armaments
i diu sense rubor que "no hi ha per a tots".
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Creiem en l'Esperit
que escandalitza el cor de l'home incrèdul d'avui
quan assumeix la realitat dels exclosos
i crida amb ells pel seu alliberament
i els crida a viure en pau i dignitat.
Creiem en una Església
entestada a complir la Paraula de Jesús:
"Veniu a la meva els cansats i afeixugats
que Jo us a alleujar ".
Una Església que acull,
s'enfanga i compromet.
On la gent trencada i amb parracs
té un lloc i una paraula.
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Amor és la porta entrebadada, amb les finestres de bat a bat,
és el vent que s'atorbona
és el CRIT de la immensitat, i el murmuri de Déu,
que inviten a deixar la teva casa closa
per anar vers un altre que has volgut curullar amb la vida,
perquè l'estimes i el vols estimar.
Estimar és voler l'altre lliure, i no pas seduir-lo,
i afranquir-lo de lligams, si resta presoner,
perquè també ell pugui dir “t'estimo”.
Estimar és voler amb totes les forces el bé de l'altre abans i tot del teu,
i fer-ho tot perquè l'estimat creixi i s'esbadelli,
esdevenint cada dia l'home o la dona que has d'ésser
i no pas el que tu vols modelar a la imatge dels teus somnis.
Estimar és creure en l'altre i fer-li confiança,
creure en les seves forces ocultes, en la vida que l'habita,
i, tant se val les pedres que calgui sollevar per aplanar la senda,
és decidir de seguir coratjosament els viaranys del temps,
no pas per cent dies, ni mil, ni deu mil,
sinó per un pelegrinatge que no s'acaba mai, car dura per sempre.
Estimar és acceptar de patir, de morir a si mateix, per viure i fer viure,
puix qui pot per un altre oblidar-se sens patir.
I qui pot renunciar a viure per a si mateix,
Sense que mori en ell quelcom de seu?
Estimar és tot això i més encara,
que estimar és obrir-te a l'Amor Infinit, és deixar-te estimar,
i, transparent a a aquest amor que et ve, sense faltar-te mai,
és permetre a Déu d'estimar aquell qui tu,
lliurement, decideixes d'amar.
perquè Nadal, germans, és l’Amor.
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Agustí, fill de llàgrimes
“Aquesta pel.lícula sobre la vida de sant Agustí es va estrenar a l’Ateneu de Barcelona, el 16 de gener, en
una iniciativa conjunta del Secretariat Diocesà d’Ecumenisme de l’Arquebisbat de Barcelona juntament amb
l’entitat cultural Àgape. El film sobre el gran filòsof cristià, s’havia pogut veure per primera vegada al Vaticà,
el gener del 2018.
“Augustine, son of her tears”, ha estat un projecte de sis anys, dirigit per Samir Seif i realitzat íntegrament
per nord-africans, que ha tingut suport econòmic dels governs algerià i tunisià. Sant Agustí d’Hipona és considerat un heroi nacional a Algèria i Tunísia, on va néixer i va passar la seva joventut.
La pel.lícula comença quan Hedi, un jove cineasta algerià, que viu a París, rep l’encàrrec de filmar un documental sobre sant Agustí. Aquest treball l’obliga a endinsar-se en les seves pròpies arrels algerianes. Llegint
la biografia del sant, “Confessions” i entrevistant especialistes en la vida d’aquest gran filòsof cristià, se n’adona que la vida d’aquell home del segle IV, no és tan diferent de la seva.
Però si hem de destacar un personatge, que va marcar la vida de sant Agustí, és sens dubte, la seva mare,
Mònica, que va conèixer el cristianisme gràcies a una criada perquè la seva família era pagana. Interpretada
amb gran convicció per Aicha Ben Ahmed, Mònica sen’s presenta com una dona d’una fe profunda, que
prega i prega sense defallir perquè el seu fill Agustí es converteix a la fe cristiana. Però Agustí, durant uns
anys, prefereix divertir-se i busca la veritat per altres camins.
D’aquí el títol del film, les llàgrimes que Mònica va vessar -que ens recorden tantes mares que pateixen i
resen al Senyor pels seus fills- no van estar en va. Sant Agustí va abraçar el cristianisme i es va batejar a
l’edat de 28 anys.
Glòria Carrizosa Servitje
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