25 anys de fets!

Manifest 25 anys del MPCB

Ser cristià al segle XXI
El segle XXI ens situa en un context diferent, respecte al passat, pel que fa a
la presència de l’Església catòlica en l’espai públic de pensament. En aquest
context d’afebliment de la cultura religiosa en la nostra societat creiem
fermament que la proposta cristiana és plenament vigent. I en el 25è aniversari
de la fundació del Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona, presentem
aquest manifest:
SOM
Una associació de laics i laiques cristians que viu la fe des del compromís
amb les realitats professionals, culturals, socials i polítiques del nostre entorn.
Com a cristians l’opció pels més pobres ens porta a estar preocupats
políticament, compromesos socialment, arrelats culturalment, sensibilitzats
espiritualment i connectats globalment.
VIVIM
Aquest compromís amb humilitat, caminant plegats amb els nostres germans,
creients o no, de qui aprenem constantment.
APORTEM
La voluntat d’exercir de forma ètica i responsable les nostres professions. Des
del món de la sanitat, l’educació, la ciència, la tècnica, el dret, la cultura,
intentem, malgrat les nostres limitacions, exercir la nostra professió de
manera honesta i compromesa.
PARTICIPEM
En entitats i organismes que treballen per la cohesió, l’educació, la solidaritat,
la cultura, com ara organitzacions per al desenvolupament, per la pau, per al
quart món, associacions de mares i pares, consells escolars, cooperatives, etc.

DENUNCIEM
Que hi ha moltes persones que pateixen condicions de vida precàries, en un
context de retrocés d’un benestar que tant va costar d’aconseguir. Denunciem
una cultura que crea exclosos, sense veu ni drets; exclosos de les nostres
mateixes societats o d’altres continents que veuen com Europa construeix murs
i el Mediterrani esdevé la tomba de tots els seus somnis. Denunciem un model
econòmic que genera pobresa, desigualtats i destrucció mediambiental.
RECONEIXEM
La tasca ingent que fan moltes organitzacions d’Església per fer front a la crisi,
la pobresa i l’exclusió. On seríem sense l’esforç i el treball diari d’entitats com
Càritas, Arrels, Mans Unides, MigraStudium, Justícia i Pau, i tants d’altres?
Reivindiquem el valor de tasca política, en el sentit més ampli del terme, que
fan moltes d’aquestes entitats juntament amb d’altres no eclesials, com a mitja
per combatre les injustícies i defensar els drets i la dignitat de les persones.
COMPARTIM
Les nostres il·lusions, les esperances, els patiments, en petits grups que ens
ajuden a valorar la pròpia vida; grups oberts on compartir la fe per créixer
humanament i espiritual, grups on sentir-se escoltat, acollit, consolat davant
les pèrdues i valorat més enllà dels criteris d’èxit professional, econòmic o
social. Grups que formen un moviment que ofereix espais de formació, de
pregària i de reflexió conjuntament amb els moviments germans de la pastoral
obrera, de pobles i comarques, de joves i adults i de professionals cristians
d’altres diòcesis i d’altres països.
VOLEM
Viure la nostra fe en Església, entesa com a comunió i poble de Déu, enviada
com a llevat en el món en cada moment històric, capaç de dialogar amb la
societat que viu un procés de canvi constant.
APOSTEM
Per la família, perquè no és fàcil viure plegats, perquè els rols tradicionals de
pares i fills, d’homes i dones, han canviat i a vegades ens costa trobar la
manera de ser feliços; i malgrat això, creiem en aquest espai de conflicte i
amor, d’ajuda i de suport, que permet a cadascú créixer i esdevenir qui vulgui
ser, en llibertat, amb respecte i amb estimació.
CERQUEM
Espais de pregària i de silenci, on el soroll, el brogit del ritme de vida frenètic a
què estem avesats, deixi pas a la calma, a la meditació, a la contemplació, a la
vivència de la dimensió transcendent de l’ésser humà.

INTUÏM
Enmig de les nostres comunitats, darrere el rostre del company de feina, de
l’amic, de l’enemic, del qui pateix, de la visió de la natura inabastable, de la
bellesa de l’art, de la mort dura i ineludible; intuïm una Presència d’infinitud, el
misteri d’un Déu compassiu que és amor i que ens esperona a avançar, que
ens dóna coratge i esperança en què allò que encara no és, pugui arribar a
esdevenir.
CREIEM
En el fet, inaudit i inesperat, que aquest Déu s’ha fet persona, en Jesús de
Natzaret. Amb Ell, que ens ha donat una llum i una orientació decisives per a la
nostres vides, podem mantenir una relació personal que ens omple d’alegria, i
que volem comunicar a altres, perquè també la puguin compartir.
CELEBREM
Que fa 25 anys un grup de joves professionals va impulsar la creació d’aquest
moviment i vivim amb agraïment que aquella experiència continuï viva. Som
joves com a moviment, però venim d’una tradició de més de 2.000 anys de
l’Església amb les seves riqueses i les seves misèries. Tenim un passat però
sobretot volem tenir futur.
IMAGINEM
Aquest futur amb esperança, amb voluntat de caminar junts amb cristians, no
creients i persones d’altres religions per fer de les nostres ciutats i pobles un
lloc més digne per viure-hi.
Per tot això,
CONVIDEM
Tothom que vulgui descobrir aquesta proposta a acostar-se amb curiositat al
nostre o qualsevol altre moviment, associació, parròquia o monestir obert i
acollidor.
I DESITGEM
Deixar les pròpies comoditats, ser una Església amb les portes obertes i viure
creativament i amb alegria allò a què l’Evangeli ens convida: “Reconèixer Déu
en els altres i sortir de nosaltres mateixos per buscar el bé de tots”.

Aquest és el nostre desig en aquest vint-i-cinquè aniversari.
Barcelona, 7 de novembre de 2015

25 anys de fets!

Manifest del MPCB (Síntesi)
SOM laics i laiques cristians que vivim la fe des del compromís
VIVIM aquest compromís amb humilitat des de l’exercici ètic de les nostres
professions
PARTICIPEM en entitats i organismes que treballen per la cohesió
DENUNCIEM una cultura que crea exclosos
RECONEIXEM el valor de la política en el sentit més ampli per combatre les
injustícies
COMPARTIM la fe en grups per créixer humanament i espiritual
VOLEM viure la nostra fe en Església
APOSTEM per la família
CERQUEM pregària i silenci
INTUÏM un Déu compassiu que és amor
CREIEM en Jesús de Natzaret
CELEBREM els 25 anys
IMAGINEM el futur amb esperança
CONVIDEM tothom
I DESITGEM Reconèixer Déu en els altres i sortir de nosaltres mateixos per
buscar el bé de tots (EG)

Barcelona, 7 de novembre de 2015

