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Benvolguts amics/amigues, 
 
Sincerament m'és difícil escriure-us i sobretot no poder-vos fer una abraçada, en aquests temps 
d'incerteses sanitàries, econòmiques o socials, on tantes persones ho estan passant amb 
dificultats, així i tot, us demano permís per a acostar-me a vosaltres i sense “mascareta” des 
d'aquestes línies. 
 
Tenim la sort, per la nostra fe, de creure en Jesús de Natzaret com a revelador de Déu, un Déu 
que no se'ns va presentar a través de teories, sinó com alliberador de la humanitat que va ser 
viscut per Jesús en la seva pròpia intimitat i que va fer manifestació de la seva experiència portant 
tendresa, compassió i consol a les persones, sense distinció i sense esperar res a canvi. 
 
Com ho va ser en Jesús, també tota la nostra existència és experiència de Déu, perquè tota la 
nostra realitat està en Ell, encara que hem de saber identificar-la i ordenar-la, aquesta és la nostra 
esperança, reconèixer-nos pròxims a aquest Déu del qual no som exteriors, sinó que romanem 
contínuament en el seu interior. 
 
Déu no ens crea fora d'Ell, sinó que està més enllà i més ençà de tot raonament, consideració i 
imatge que puguem fer-li; no sols som nosaltres els que li experimentem, sinó que Ell 
s'experimenta en nosaltres i la nostra existència és l'oportunitat que té de fer experiència. 
 
Sentir la seva proximitat germinant i completant el nostre ser interior, per a fer-nos viure com la 
seva imatge d'amor i misericòrdia és el que conforta: donar dolçor, sensibilitat i calidesa a la 
relació amb tots els que ens envolten. Com a laics, aquesta és la missió que tenim encomanada. 
 
Per a poder reflexionar una mica sobretot això des de la junta del FÒRUM, us proposem trobar-
nos el dissabte dia 27 d'aquest mes de juny entre les 11 i les 13h en una reunió virtual que servirà 
per a concloure el curs 2019-2020, ja us avanço que ens acompanyarà en aquesta trobada Dolores 
García Pi que és la presidenta del Fòrum d'Entitats Laiques d'Espanya. 
 
Totes les organitzacions que formeu part del FOCA esteu convidades a aquesta trobada, sent 
aconsellable que ens envieu un correu electrònic a dseglar@arqbcn.cat perquè avisant de la 
vostra participació ens faciliteu la previsió a fer sobre la plataforma de connexió telemàtica més 
convenient a utilitzar. 
   
En nom de la junta del FOCA rebeu una cordial i forta abraçada, 
 
Barcelona a 13 de juny de 2020 
 
 
 
 
Domingo Torres 
President de la junta del Fòrum d’Organitzacions Catòliques d’Adults 
 


