
SERVIR JUNTS ESTIU 2020 (#SJV2020)
 

"Mai hi ha hagut tant coneixement sobre la nostra ignorància ni ha
hagut tanta pressió per estar forçat a viure i actuar en la

incertesa "(*) (HABERMAS)
 

La crisi del COVID-19 ha donat un gir a les nostres previsiones, càlculs, previsions i
espectatives. Ens ha obligat a canviar rutines,  i sobretot, ens ha dut a  fer un gran esforç  de
romandre connectats amb el nostre món interior, davant els embats de la hiperconnectivitat, a
la qual hem estat sotmesos durant aquest temps.
 
L'impacte social i econòmic en la nostra societat, que sembla que serà enorme, encara
està per veure. A més, moltes de les activitats que teníem previstes s'han vist
modificades d'alguna manera: els temples tancats, l'adaptació a l'educació en línia, la
impossibilitat de passejar ... tot ha tingut un gran impacte en les nostres vides. 
 
Podem tenir la temptació de viure replegats i tancats en la nostra inquietud, però hi ha una
crida de la realitat, especialment d'aquelles persones i col·lectius especialment colpejats per
aquesta crisi. Són aquells llocs que acostumen a rebre el primer cop davant de qualsevol
problema, perquè estan més amenaçats per ella. Per això, sabem que a les nostres ciutats hi
ha una gran necessitat de suport a múltiples situacions que emergeixen ara, després del
confinament, amb tota la seva cruesa. Situacions, no obstant, que han existit sempre però que
ara s'agreugen. 
 
Per això neix aquesta iniciativa de "Servir Junts Estiu 2020" (# SJV2020): una iniciativa de la
família ignasiana que vol posar-se al servei d'aquelles institucions de la nostra Església i
societat que necessiten el nostre suport. Un projecte que suposa la col·laboració de persones
i institucions de molts àmbits diferents. El Papa Francesc parla que "estem tots en la mateixa
barca i estem cridats a remar junts". Aquest compromís com a Església i com a societat ens
impulsa a donar una resposta local a un problema que és global.
 
Et convidem a preguntar-te si t'imagines col·laborant en alguna de les activitats i
iniciatives de SJV2020. Pot ser una bona ocasió per poder viure aquest temps especial
amb la força que dóna el posar-se al servei dels altres.
 
En uns dies posarem a la vostra disposició una adreça web (www.sjv2020.es) on es podrà
trobar la concreció de les propostes d'ajut a la vostra ciutat. Hi haurà un contacte perquè
pugueu col·laborar si ho desitgeu. De la mateixa manera, qualsevol novetat també la trobareu
comunicada a www.infosj.es.
 
Finalment, per a qualsevol dubte o suggeriment que vulgueu fer-nos arribar, disposeu del
següent correu : servirjuntosverano2020@gmail.com. Desitgem que aquest  sigui un
temps de benedicció per tal de poder-nos cuidar els uns als altres.

 
Moltes gràcies

Equip SJV2020
 

https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/juergen-habermas-coronavirus-krise-covid19-interview-13642491.html
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