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LA IDEA DEL MES, basant-se textos de Letizia Magri, va sorgir a Uruguai en el context del diàleg entre persones de diverses conviccions 
religioses i no religioses amb el lema "construint diàleg". La finalitat d'aquesta publicació és contribuir i promoure l'ideal de la fraternitat 
universal. Actualment LA IDEA DEL MES es tradueix a dotze idiomes i es distribueix a més de 25 països. 

 

 Fets i no paraules 

       

    Chiara Lubich ens deia que hi ha un fil d'or o, millor dit, una trama d'amor que 
entrellaça tota la nostra vida. Descobrir aquest fil d'amor ens demana donar una 
resposta amb fets concrets que permeti veure manifestat allò que hauríem de ser 
nosaltres, el nostre veritable ésser, la nostra plena realització. Davant cada 
esdeveniment, alegre, dolorós o indiferent, hem de repetir el nostre "sí". D'aquesta 
manera, descobrirem que aquesta simple expressió serà un impuls potent, un trampolí 
de llançament, per fer amb amor, amb perfecció, amb total dedicació el que hem de 
fer, composant moment rere moment el meravellós, únic i irrepetible mosaic de la 
nostra vida; coses belles, grans, immenses, en les que, fins la part més petita, com un 
acte d'amor potser desapercebut, té sentit i resplendeix, igual que les petites i variades 
flors tenen el seu perquè dins la bellesa sense límits de la natura. 

      Aquesta IDEA ens ajuda a obrir la nostra interioritat a la dimensió fraterna a través 
de gestos concrets. Ens impulsa a "sortir" de nosaltres mateixos per dur reconciliació i 
esperança als altres. 

      Un grup de nois de Heidelberg (Alemanya) ofereix aquest testimoni: «Com 
aconseguir que  els nostres amics experimentin que la clau de la felicitat es troba en 
donar-se als altres? Aquest ha estat el punt de partida per llançar la nostra nova acció 
que hem anomenat: “Una hora de felicitat”. La idea és molt senzilla: es tracta de fer 
feliç a una altra persona, almenys una hora al mes. Hem començat per qui ens 
semblava tenia més necessitat d’amor i, a tot arreu on hem ofert la nostra 
disponibilitat, ens han obert les portes de bat a bat! I així ens hem trobat en un parc 
per portar a passejar un grup d’ancians amb cadira de rodes o a l’hospital, on hem 
jugat amb els nens ingressats o hem fet esport amb qui tenia alguna discapacitat. Ells 
estaven molt contents però nosaltres ho estàvem encara més! I els nostres amics als 
qui havíem convidat a participar a aquesta acció? Primer es mostraven encuriosits  
però ara que han fet la prova de donar felicitat, estan d’acord amb nosaltres: la 
felicitat es dóna i a el mateix temps s'experimenta!». 

       


