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la Caritat 2019 Elteu conpronís
nillora elnón

Ouè celel¡e'"líl
EtDio de Corilat i eI dio deI Corpus Chri.sti, és q dir [o. ce[ebro.ció de ['Euco.r'Lslia.

No és cosuatitol que coincideixin e[ mqlelx dio. Celebror l'Eucoristlo és celebrc.r i. fer pre-
senl [a vido que Jesús enlrego a tolo [o humonilol per omor i que es fo presenl en e[ po I e[

vi codo vegodo que ens reunlm otvotlanl de [o seva [ou[o.

Cetebror eL Dio. de Corltot signifl.co porllr I comporlir eL po en comuni[ol, respondre o Lo

proposlo de vido que ens fo Déu per oprendre o vlure com o germons, omb e[ cor i l'ònimo
posols olenlomenl en ets qtlres, per donor [o. vido i ossolir com o pròpio Lo missió de Jesús:

eslimor etmón i mos[ror-li L'omor que Déu té per o loL i lolhom.

Viure [o corlloL es sober-se estimat per Déu i ser copo.ç de veure'l refleclil en eLs ol[res, en

[o Creoció, en les persones més pobres, vutnerobtes i exctoses dets nostres [[ocs quolidions,
deixar-se tocar per Les seves vides i oprendre o miror'r o escol[or e[ potlmenl i e[ dotor dels

ot[res, sense por. Només oixí ens commourem i no possorem de ltorg.
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Tenim foporlunitol de renovor eI nos[re "sí o Jesús", per reoclivo.r etnos[re seguiment i com-
promís o.mb Lo sevo missió, per donor vldo i mutliplicar-to i, s.ixí, ser vldo per ots ollres.

Com o comunilot crlstiono I com o CòriLos, és etmomenl de renovor [o mo.nero com vivlm
e[ compromfs omb les dlferents reotitols delnoslre món per tal de mitloror-lo.

Eslem cridols a modetor [a noslro vido, [a meno de declsions que prenem en ['Ò.mbit potíti.c,

sociol I econòmic, [o mcnero com consumlm i ges[ionem els diners, [a formc de relocio-
nor-nos omb els atlres, les oc[iluds que lenlm o. [o feino i en tes aclivi[qts que por[em a
lerme, [o mcnero com geslionem eL lemps...

Tol alxò conforma [o noslro mcnero de ser'r eslor en e[ món, i [o manero de ser o leslil cris-
tiù., a ['esti[dels seguldors de Jesús, possa. per:

) viure des de to gro,üuÍtot i lo donocló.

) viure des de lhospitollBot i l'aco[[ido. de loles les persones, vinguin don vinguin,

) viure des de to toterùncio i e[ respecte que conslrueix uno. clutadonia porticipodo i parti-
cipollvo.

Una þroþosta per a la v¡Ja

Ouè poJen fer?
Si encoro no heu urebotlo[ eL ma[eriolpedogògic de [o Compongo, oquí leniu unes pinzello-
des perquè pugueu fer oqueslo oLurodo i deixor un espal ober[ ol silenci. Així podrem senulr

e[ ressò del que posso otnoslre vottanl i sentit tombé, Déu dins nos[re.

Si jo. heu lrebotlol les dinomiques, si vou començar e[ curs omb otgun projecte, olgun com-
promís persona[ o comunllari, és un bon momen[ per revisoti ovoluor i renovor.

Tombé és horo de donor les grù,cies per ['ong que hem viscul i de reconè'Lxer e[ pos de Déu
per les noslres vides, pels projecLes, per les persones. I és horo de veure omb perspecliva e[

camí que encs.ro ens queda per recórrer per posor-to c les ma.ns del Pore. No tol depèn de

nosotEres.
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És horo d'exposor-le o [o reoti.lot del. món més enLlò deIque veus o sents
ots mitjons de comunicocló. Lo reotilol eslo corregodo de missolges que

el volen dir otqunc. coso. Avui Jesús ens torno o dlr: "Soc o [o porlo i [ruco"

Ho diu en ets crils impolenls de les persones migrants que oquesl esliu
orriboron o les noslres cosles, en e[ s'Llenci dets qui viuen ofleqo.ls en [o

so[lud o en les fomíties que hon esla[ desnonodes de les seves [[ors.

Þ 9uè hi respondrÒ.s tu? T'aturarôs, passarÒ s de llarg, mirarÒs cap a una alLra banda?

) Què veus?

Þ Ouè veuen els altres en Lu?

Obre la porta

Dn¡xjt tocar

No t¡n{uis por

täf

Vivlm envotlo[s de murs i fronleres. Creiem que ens pro[egeixen, però en
reolitot ens porolilzen i ens osfl.xien perquè fon créixer [o por dins noslre.

És horo d'oprendre o conflor, de tornor o creure en [a bondo[ i en ['omor,

de concedir-nos [o possibiLitot de retociono.r-tos omb els ohres des de ['ocoLtido per

sor[ir de les zones de confor[ I ser copoços de portar o lerme [robodes i comunió.

I De què tens por?

Þ 8uè et fa por de les persones que venen d'altres països, dels qui pensen diferent que tu?

Per delxor-le [ocor per [o reolilol, hos de conèixer-to i deixor de bonda
prejudicis i estereo[ips, imolges o idees que ens hem fobricot de monero

superfi.ciot.

"Només podem eslimor e[que coneixem, i conèlxer etque estimem".

Þ Què coneixes de la vida de les persones que arriben a la teva parroquio, al teu barri-.?

Þ Què som capaços d'arriscar avui per estimar de debò?

Pora't en na
i caHina en conun¡

'Aneu per lol e[ món i onuncieu [o bono novo o loto [o humonitol".
Això ens lorno o dir lesús perquè ens oixequem de l.o codlro i posem fi.l

o logulto, per ler possibte lomistoL, [o frolernltot i [o sotidorilol que es leixeix
en uno xorxo que ens comprome[ i ens solvo de L'individuotisme i ['egocenlrisme.

Avui ens envlo o nosollres, comunllol de crelen[s i deixebtes, per generar

siqnes copoços d'obrir horltzons d'esperanço. imiltoror e[ món.
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Ens Posen en narxA!
És horo de posor en morxo e[ noslre comprom[s omb les persones més vutnerobtes, sobre-
lol omb les persones migron[s de les noslres comunitots, com o slgne per mittoror e[ món.

Us convidem o porlicipor en [o Â¡\orxo Solidù.rio Mundiol que ho convoco.[ CoriLo.s lnlerno-
tionotls en el. morc de [o iniciotivo Comportint e[ viotge. Cetebror [o corilot, [omol ['encon-
lre, ens porlo o comporlir [o vida I e[ comi, ets somnls i les esperances o.mb eLs qui hon vinqul
de llocs diperents i omb ets d'oquí.

No votem que ningú es quedi. o[ morge. És uno invitoció per o lols't Eotes, i per o.quesl moliu
proposem, com o gesü, sumcr pcssos i com a m.rtim 1.OOO metres caminantjunls en comu-
nitat per fer possible l'acollido i l'encontre. Si hi oconseguim sumor o.Lgun qultÒme[re més,

serà genial.

Aprofltem oqueslo propos[a per enforllr tes noslres comunllals i sorLir de les petltes fronte-
res quolidiones que ens encosetten.

Quon orribi e[ Dio de Corilol, e[ podrem fer visibLe o lrovés de les xorxes sociols, omb mis-
solges i fotogro.[es i amb eI hosh[og #PosoEnMorxaE[TeuCompromís.

Podem fer servir les poroules clou que ens hon
ocompongql lol ['ong: ACOLLIR, PROMOURE,
PROTEqIR, INTEqRAR. Així es converllron en

compromís i cridoron o [o porticlpació.
Només un sf

senyo¡ mhdono

:^u. 
,o:et que em demones

es un simple ,.sí",

un simple octe de conflonço
perquè, oixr,

Per o l.o pregàrio

Lo muttiplicocló dets pons de l'Evongelide Ltuc

9 es presenlo com un signe nou del regne de

Déu. Ets Dotze s'ocoslen o Jesús, preocupols
per [o mutrrtud de gent que [ho rodejat. Eston
consots de recórrer Llorqs comins r expecLo.nls

dovonl [o novelol de les poraules detMeslre.
Tombé [enen gano i sel. E[s deixebles només
[enen cinc ponels i dos peixos i, lo[ i que no
es ptonlegen ossumir [o Eosco de geslionor
les necessilols de ningú, eston preocupols.
Demqnen o Jesús que foci. morxor [o genl
cop o cqsc.

"Doneu-tos menjor vosotlres moleixos". No
només els convldo o implicor-se, slnó que

ets demono un gesl de confi.onço I respon-

sabititot. Sequir Jesús és dir Sl.

lc triq gue tu fos per q rnidonifruits q [o meva v[do.

No.vutt estor lon ocupot
omb lq mevo mor
.r, pron,;..i ;.ili:de 

viure,

ers parenls, qmics .

eue no *oaoni'ni ;;;::1i",
qu¡ Tu ets al meu costol,
més q prop que ningú.

No vutl ser cec ots

:,,_. 
u'n.* d. þ;;yït;:ff'"'

nr sord o les poroutes omorosesgue venen de [a levo bocq.

,uj l"llveure guq.n ccmines amb mit escottor_le guqn em portes.

(Teithard de Chardin sj)
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