Secretariat pels marginats, març 2021

Pregària a Sant Josep
Ensenya'ns, Josep
com s'és "no protagonista";
com s'avança, sense trepitjar;
com es col·labora, sense imposar-se;
com s'estima, sense reclamar;
com es lluita davant de tanta desesperança.
Digues-nos, Josep,
com es viu sent el "número dos";
com es fan les coses fenomenals,
des d'un segon lloc;
com es serveix, sense mirar a qui.
Explica'ns Josep,
com s'és gran, sense exhibir-se;
com es lluita, sense aplaudiments;
com s'avança, sense publicitat;
com es persevera i es mor,
sense esperar un homenatge;
com s'assoleix la glòria,
des del silenci.
Digues-nos-ho, en aquest el teu dia,
bon pare Josep.
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La providència encara actua, és ben bé un
miracle

Quan parlem de la providència ens quedem amb la idea
de la confiança en Déu, en les persones i sobretot de
fiar-me que m’acompanyaran en el meu camí. Aquesta
confiança que haurien de tenir els cristians la vaig veure
fa uns dies però no em vaig donar compte fins que van
passar alguns dies. Aquesta confiança en Déu que mai
ens deixarà sol i que ens cuidarà. Aquesta confiança en
el futur, confiança en les persones, confiança en veure
les coses bones de les persones i de la nostra societat.

Aquesta confiança va aparèixer davant meu quan vaig conèixer a les germanetes i els germanets
de l’anyell. Elles i ells em van parlar de la confiança, de la seguretat que tenen que Déu mai no
els deixarà. Jo li vaig preguntar en que treballaven i em van mirar una mica estranyats: no hi
treballen, la nostra missió és caminar amb aquelles persones que pateixen. I ho fem compartim
la taula, compartir les seves penes, compartir el que tenen.

Em va impressionar el seu menjador, acostumat als nostres plens d’objectes i mobles. Em vaig
seure en una taula de fusta amb una cadira molt senzilla i al veure les parets estaven buides
d’objectes. Jo mirava de trobar la televisió, l’equip de música, els llibres, però no trobava res
més que uns icones no hi havia res mé, una taula compartida i una cadira acollidora esperant
que em segués. Vam estar parlant de com viuen ells el dia a dia i com s’ho fan per sobreviure
en una societat com la nostra. Em van explicar moltes anecdotes sobre la seva primera vegada
que van anar a les cases a demanar, com les persones que pateixen s’apropen i es trenquen les
barreres.

Vam estar parlant que la comunitat de l’anyell va nèixer del Concili Vaticà II, aquest bufada
d’esperit que volia tornar als orígens d’una església que a vegades sembla perduda. Aquesta és
una de les característiques de la nostra església, aquesta capacitat de tornar als orígens quan
s’està apartant de la missió original, en informàtica dirien fer un reset.. D’aquell concili, a
França, van haver algunes persones que van decidir viure en comunitat i recuperar la idea en
certa manera de Sant Francesc i Sant Domènec, com a comunitats de missió. Missió paraula
que va sortir moltes vegades, em van explicar quina era la seva missió, la qual cosa em vaig
acabar preguntant quina és la meva missió?. Encara no tinc una resposta clara.

Angel Zambrana
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Visita del Bisbe Auxiliar Javier Vilanova a un recurs de l’Obra Social
Sant Joan de Déu.
El dia 5 de març de 2021 el Bisbe Auxiliar Javier Vilanova va fer una visita organitzada
per la Delegació de Pastoral Social de Barcelona al projecte “La llavor”. Aquest
projecte està dirigit per l’Obra Social Sant Joan de Déu i la Fundació Ared. Aquesta
és la primera d’una sèrie de visites que el Bisbe farà a diferents entitats que hi
treballen en el món de la marginació.
En aquesta visita, el director de l’obra Social Sant Joan de Deu, va explicar que aquest
projecte és el resultat de l’acord de tres institucions (Obra Social Sant Joan de Déu,
Fundació Ared i l’Ajuntament de Barcelona) per tal de donar una sortida a les dones
que pateixen exclusió social i que algunes d’elles hi viuen en el carrer. També va
explicar que en aquest temps de pandèmia ha fet que algunes dones hagin perdut els
seus treballs i que hagi augmentat la seva precarietat i és una de les causes de la
creació d’aquest recurs.
El provincial de l’ordre de Sant Joan Déu va explicar que aquesta és una de les moltes
accions que realitza l’ordre per les persones que pateixen situacions de marginació.
També va explicar que l’ordre s’està adaptant als nous temps i que dintre d’uns dies
culminarà el procés de creació província única a nivel espanyol.
A la visita una dona de la casa li va explicar al Bisbe Javier Vilanova les diferents
estances que la casa hi té, com funciona l’organització de la casa, com aquest recurs
està afavorint la seva recuperació com a persona … El Bisbe Javier Vilanova va estar
molt atent a les diferents explicacions així com les explicacions complementàries que
la directora de la casa anava detallant. A la visita ens va acompanyar també el Sr.
Manel Lecha com a un dels inspiradors de l’acord per portar a terme aquest projecte,
“La llavor”.
Després de la vista al recurs van tenir una xerrada on al Bisbe va poder escoltar els
diferents recursos que gestiona l’Obra Social Sant Joan de Déu a la província de
Barcelona. Hi va haver un moment emotiu quan una de les dones de la casa li va
demanar la benedicció al Bisbe, el qual va dir que Déu li acompanya sempre en el
seu camí i li va beneir.

Secretariat de Pastoral pels Marginats
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El bisbe Javier Vilanova visita un projecte integral al Lloc de la Dona
La congregació de les
Germanes Oblates de
Barcelona
atén
a
dones víctimes del
tràfic d’éssers humans
i
de
xarxes
de
prostitució

«La covid-19 ha estat un
punt d’inflexió perquè
gran part de les dones
que atenem es van
adonar de la gran
precarietat en què vivien
i la pau que van sentir per no prostituir-se i es van triplicar les demandes a l’entitat per
intentar deixar aquest tipus de vida, encara que per motius econòmics és difícil sortirne». Amb aquestes paraules, Mar Galceran, coordinadora de projectes de l’entitat
Lloc de la Dona de la congregació de les Germanes Oblates de Barcelona, explicava
al bisbe Javier Vilanova, com ha afectat la pandèmia aquest últim any a la vida de les
dones que atenen, la majoria víctimes del tràfic d’éssers humans i de xarxes de
prostitució.
La segona visita pastoral del bisbe Vilanova
L’11 de març va tenir lloc la segona trobada del bisbe Javier Vilanova, a una entitat
de la diòcesi, en la voluntat d’apropar-se a les diverses realitats del món de la
marginació. És una iniciativa promoguda per la Delegació de Pastoral Social de
Barcelona, en què també van participar, les germanes oblates Puri Alzola i Mari Cruz,
que van relatar al bisbe el carisma del Lloc de la Dona, que està present al barri del
Raval des de fa més de 30 anys. «Hem sortit a l’encontre de la dona que es prostitueix
per oferir-li un acompanyament integral, sanitari i de formació perquè puguin integrarse al món laboral i emprendre una nova vida.»
En aquest sentit, Núria Casanovas, directora del centre va seguir explicant els cursos
que ofereixen a les 400 dones que passen per les seves instal·lacions cada any:
alfabetització, tenir cura de gent gran i neteja; estètica, auxiliar de magatzem,
confecció industrial i fins i tot tenen un cor de gòspel. «Posem en valor el gran
potencial d’aquestes dones, un 70% són nigerianes i també de Llatinoamèrica».
També va destacar que són dones «d’una gran dimensió espiritual, sense fe no
podrien tirar endavant».
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Projecte Dona Kolors
Després, el bisbe Vilanova va fer una visita pels amplis locals de 700 metres quadrats,
al carrer Om, on es van traslladar fa tres anys per poder atendre més dones. El
projecte estrella que tenen és Dona Kolors, dues col·leccions a l’any de peces de roba
exclusives, que cusen en els seus tallers, i permet fer alguns contractes per
regularitzar la seva situació.
El bisbe auxiliar de Barcelona es va mostrar molt interessat per la gran tasca que tot
l’equip del Lloc de la Dona realitza. A més, durant la pandèmia es va comptar amb un
enorme suport telefònic per acompanyar aquestes dones que es trobaven sense
recursos econòmics i se sentien molt soles i angoixades per la situació. Mons.
Vilanova va destacar la riquesa del suport del laïcat en aquesta iniciativa i la
importància de treballar en xarxa amb les diverses entitats diocesanes bolcades en el
camp de la marginació.
Glòria Carrizosa Servitje
Secretariat diocesà de Marginació
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Eix 2 del Pla Pastoral
ELS POBRES, DESTINATARIS PRIVILEGIATS DE L’EVANGELI
Vídeo general
https://www.youtube.com/watch?v=l3g1uBtvvns&t=1s
1r Vídeo de l'Eix dels pobres
L’Església en Sortida som tots i totes les persones de la diòcesi de Barcelona. Mireu aquests
vídeos i ajudeu-nos a compartir-los. Entre tots, aconseguirem renovar la nostra adhesió
personal a Crist i anunciar-lo de manera nova. És una reflexió de Miriam Feu de Càritas
Diocesana de Barcelona.
https://www.youtube.com/watch?v=A9YX6K0Yvpk&t=12s
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