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LA IDEA DEL MES, basant-se en 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 tretze idiomes i es distribueix a més de 25 països. 

Servir a tots 

 

La nostra societat sembla ser cada vegada més narcisista. Estem obsessionats amb la 
recompensa externa, ens aterren les crítiques, ens creiem amb dret a tot i busquem 
constantment la confirmació de la nostra fràgil autoestima. A través de les xarxes socials, 
rebem missatges que ens empenyen a tenir èxit i triomfar, i ens comparem amb altres que 
tenen èxit social. 

 Dalai Lama: "Avui dia, en general, es fa poc èmfasi en els valors interns. En lloc de 
desenvolupar-los, ens centrem en nosaltres mateixos. Sempre pensem: jo, jo, jo. ... Amb 
una mentalitat egocèntrica creem distància entre nosaltres i els altres ... " 

 L'elecció de l'amor incondicional té a veure amb la humilitat. La humilitat sincera és 
poderosa. És una qualitat positiva no estar ple d’un mateix, sinó tenir la llibertat de posar-
se a disposició dels altres en lloc de exigir-los que compleixin els nostres requisits. Tot té a 
veure amb el respecte, amb una mirada "atenta i considerada", que no vol governar, sinó 
que observa amb afecte i "es preocupa", sempre disposat a servir a tots, no ja com un 
esclau que és obligat al seu treball, sinó com una persona lliure que ofereix voluntària i 
generosament les seves capacitats i les seves forces, que treballa no només a favor d’un 

grup, d’una part, sinó a favor de tots aquells que tenen necessitat d’ajuda, sense excepció i 
sense prejudicis. 

      És una proposta a tenir la ment i el cor oberts per reconèixer i ocupar-nos de les 
necessitats dels altres, per a ser actius a l'hora de construir relacions autènticament 
humanes, a fer fructificar els nostres talents per al bé comú, tornant a començar cada dia 
malgrat els nostres fracassos. És la invitació a posar-nos en l'últim lloc per empènyer tots 
cap a l'únic futur possible: la fraternitat universal. 

      Chiara Lubich va suggerir com servir en la vida concreta: triar l'últim lloc en les 
innombrables ocasions que ens ofereix la vida de cada dia. ¿Se'ns ha confiat una 
responsabilitat de cert relleu? No pensem que som "algú", no deixem espai a la supèrbia i a 

l’orgull. Recordem que el més important és estimar els altres. Aprofitem aquesta nova 
situació per servir millor a l'altre, fins i tot en les coses més petites, les relacions personals, 
les humils tasques quotidianes, l'ajuda als pares, la pau i l'harmonia en la família, l'educació 
dels nens ... vagin com vagin les coses, no oblidem que el secret de la nostra existència és 
estimar, i estimar preferentment als últims. Si vivim així la nostra vida serà una permanent 
construcció de la fraternitat universal. 

   Una cosa tan actual com protegir la casa de tots - la nostra terra- és un servei al bé comú 
que podem compartir amb moltes persones al món i és des de fa anys un tema de pes. En 
aquest temps, augmentem la nostra preocupació pels altres i per la protecció de la Natura, 
tractem de descobrir el valor de tot fent-nos portadors de pau en la família humana.  


