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II Jornada mundial dels pobres
Aquest diumenge, i per indicació del papa
Francesc, se celebra arreu del món la II jornada mundial dels pobres. El lema d’enguany pren les paraules del salm 34: «quan
els pobres invoquen el Senyor, Ell els escolta». I ens torna a posar en el centre de la
nostra reﬂexió, pregària i acció aquelles persones que no tenen els recursos necessaris
per a poder viure amb dignitat.
En la inauguració de Curs de Càritas diocesana de Barcelona, el Jesuïta Adolfo Chércoles ens donava d’una manera testimonial algunes «claus» per a celebrar aquesta jornada. Ell parlava d’encontre, reciprocitat i
aprenentatge. Us en transcric algunes pinzellades:
Deia en primer lloc que l’Església ha de recordar-se de fer una opció pels pobres perquè no ho és, de pobra. Jesús no va optar
pels pobres... ho va ser. Nosaltres no ho som,
i per això cal que ens hi facin parar atenció.
L’encontre amb la realitat de la pobresa ens
permet prendre consciència que per damunt
de tot són persones. Som davant de persones, autònomes, intel·ligents i lliures i per
tant necessitades d’un respecte i reconeixement, que ens ha de conduir a una veritable
amistat.

assumim un treball per aquests drets, si
tothom es limita a exigir-los ¿qui se’n responsabilitzarà que es compleixin?
Cal, doncs, en aquesta reciprocitat, educar
en els drets i deures: que se’m faciliti l’accés al que necessito per viure amb dignitat, que jo ofereixi en reciprocitat allò que
puc aportar en bé dels altres.
Podem estar creant persones exigents i
cregudes fent-los pujar l’autoestima enlloc d’acompanyar-los en la vida. La persona que es creu víctima acaba «vivint del
cuento». Per viure com a persones no cal
que tinguem tots els drets garantits. No
podem anar creant «víctimes» i «quejiques» no els ajudem gens.
La dignitat no l’adquirim ni la perdem.... la
tenim. I l’únic que pot destruir-la és un
mateix. Se’m pot tractar indignament
però la dignitat és la les mans de cada persona. Ningú em dona la dignitat, ens trobem amb ella. Des de fora no se’ns pot
prendre la dignitat.

Des de la gratuïtat ens podem obrir al repte
de l’amistat i la reciprocitat («avui per tu,
demà per mi») i fem desaparèixer el risc de
la superioritat en la relació. De tu a tu.
Aquest encontre ens ha de portar a vetllar —
en la mesura de les pròpies capacitats— perquè es respectin els drets de l’altre, però
conscients que només els infants petits són
només subjectes de drets perquè no els podem deixar sols per tirar endavant; en canvi
els adults són alhora subjectes de drets i de
deures. Si deixem que s’instal·lin només en
l’exigència dels seus drets els tornem «adolescents perpetus».
Els drets humans no s’esgoten en un mateix. Ningú pot assegurar que els drets que
tinc es compleixin, i tothom ha de fer el que
està a la seva mà perquè es compleixin els
dels altres: si només exigim drets però no

La gran tasca és preparar i disposar l’altre
perquè pugui afrontar la vida. Des de la
igualtat i la reciprocitat podem ser el que
hem de ser, i per això ens cal aquest aprenentatge mutu.
Càritas —com a institució— ha estat i és
una bona mestra en aquest treball al costat dels pobres, perquè no s’ha limitat a
donar menjar i roba —tot i que ho ha fet
quan ha estat necessari— sinó que ens ha
ensenyat a acollir l’altre com un germà,
molt abans de parlar de necessitats i possibilitats. Aquest és el seu model d’acció
social.
Josep Torrente Bruna

CAMPANYA DE GERMANOR. Aquest diumenge encara recollirem
aportacions a la campanya.

GRUP LLAVORS. Reunió diumenge 25 a les 11.00h a la sala sant
Pau.

MISSES FAMILIARS. Aquest dissabte i diumenge. A la parròquia
de la MD de la Mercè (19.00h) i de Sant Pere i sant Pau (20.00h) i
diumenge a Sant Jordi (12.15h).

ACOLLIDA DE GRUPS. A la sala de Caliu, un grup de l’Esplai L’Espurna de Vilanova i la Geltrú.

ORDENACIÓ DIACONAL JORDI MONDRAGON. A la parròquia de
Sant Joan baptista de Viladecans aquest diumenge 18 a les 18.00h
serà ordenat diaca de l’Església de sant Feliu de Llobregat.
FORMACIÓ DEL CLERGAT. Dimarts vinent a la Casa de l’Església
per a tota la vicaria del Llobregat.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió el dimecres 21 a les 18.00h
a la sala de sant Pere.
ELS PROFETES. QÜESTIONS ACTUALS. Dijous 22 a les 19.00h a
l’escola de la MD del Carme.
GRUP SALMÓ. Reunió dissabte 24 s les 17.00h a la sala sant Pere.

TROBADA DIOCESANA DEL PLA PASTORAL. Amb el lema “Continuïtat i novetat” celebrarem una trobada diocesana diumenge
vinent, dia 25 i festa de Crist Rei, a les 18.00h a la catedral de Sant
Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. Se’ns convida a participar-hi
una representació significativa dels grups de les parròquies de la
nostra diòcesi. Feu-nos saber els qui hi voleu participar per coordinar el desplaçament amb cotxe. La col·lecta anirà destinada a
projectes d’habitatge de Càritas, ja que aquest diumenge és la
Jornada de les persones sense llar.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia del temple. L’import de les obres és de
12.329€ Hem recollit fins al moment 4.740,66€ (38%).

Andrés GARCÍA NIEVA (86), Carmen CASTILLO RUIZ (85), Dolores SÁNCHEZ MÁRQUEZ (87), Antonio FERNÁNDEZ LÓPEZ (88), Angelina VENTURA SERRA (96), Maria ROSELL CASAS (88), Gabino PUNZANO LARA (64).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DISSABTE 17. 20.00h. Sebastián ALONSO.

DISSABTE 17. 19.00h. Joaquín URRETAVIZCAYA.

DIUMENGE 18. 9.00h. Ana DEL MORAL, Carlos CASAS ANGUERA, Elia PRIETO.

DIVENDRES 23. 20.00h. Dimas LUCHA OLIVARES, Anastasia
LARA CASTILLO.

DIMARTS 20. 9.00h. Octavio DALMAU.

DISSABTE 24. 19.00h. Joaquín URRETAVIZCAYA

DISSABTE 24. 9.00h. esposos Ferran CASANOVAS CIVIT i María PLAYÀ PIÉ. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 25. 9.00h. Ana DEL MORAL, Josep PORTILLO.
12.15h. Teresa ARQUÉS CASANOVA. 12.30h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS, Vicente José CAPILLA MÁRQUEZ.
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