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L’ESPERIT I LA PRÀCTICA DE LA VERITABLE CÀRITAS    
 

A partir de la situació social actual en la que l’economia deficitària trenca la vida de 
les persones i familiars, han aparegut grups, associacions, actes espontanis de 
solidaritat que mostren la part més positiva de la convivència. 
De fet sempre hi ha hagut en la nostra Església els serveis de Càritas com a 
oferiment del sentit de caritat envers aquells que més pateixen o estan en un 
moment critic en els recursos per a viure i que a través de Càritas es feia arribar 
l’ajuda per treure d’un mal tràngol una persona o una família. 
Amb tot, és cert, que l’Església també ha anat fent la seva reflexió i s’ha adonat que 
la caritat no vol dir atendre els “pobres” amb els condicionants d’infeliços o bé de 
desgraciats amb qui una actitud de compassió i de bona acció(beneficència) 
s’ajudava als qui ho necessitaven. 
Amb el temps s’ha anat treballant i aprofundint que totes les persones tenim la 
mateixa dignitat i que la justícia és per a gaudir-la tots i, com a cristians, la caritat 
ben viscuda i posada a la pràctica voldrà dir canviar de manera de practicar l’atenció 
als qui passen per moments difícils en llur vida. 
Estudis socials i l’elaboració de la doctrina social de l’Església ha portat a 
comprendre que si partim de la dignitat de la persona i de la justa manera com se 
l’ha de tractar, no es tracte d’oferir productes, almoines, roba...a qui ho necessita, 
sinó d’ajudar a trobar sol·lució a la situació que provoca la dificultat perquè a quella 
persona pugui viure amb la dignitat que es mereix sense haver de passar per la 
humiliació de ser atesa amb inferioritat de condicions. 
Aquesta manera d’atendre a les persones és com Càritas entén el seu servei com a 
plasmació de la veritable caritat comunitària eclesial. 
L’ajuda ha de ser oferta des de la igualtat i no des de la superioritat. M’ajuda ha de 
ser de igual a igual i fent, entre la institució de Càritas i la persona interessada, tot 
l’esforç perquè hom pugui sortir de la situació que provoca el problema, no 
sol·lucionar-lo sense comptar amb l’interessa’t i vetllar perquè no torni a recaure en 
l’aflicció.  
Un dels lemes de Càritas ha estat: ”Ajuda’ns a ajudar” i, afegeixo: “perquè el germà 
(sigui qui sigui)  pugui sortir del clot per viure dignament”. 
Amb mirada ampla caritat voldrà dir actuar per una justícia en la vida de tothom 
perquè sigui present en totes les estructures i medis de que ens servim tots en la 
societat que vivim. 
                                                                    Mn.Joaquim Rius 



 
 

 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY : Mt 11, 2-11 

 La actuación de Jesús dejó desconcertado al Bautista. Él esperaba un Mesías que 
extirparía del mundo el pecado imponiendo el juicio riguroso de Dios, no un Mesías 
dedicado a curar heridas y aliviar sufrimientos. Desde la prisión de Maqueronte 
envía un mensaje a Jesús: “¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a 
otro?”.  

Jesús le responde con su vida de profeta curador: “Decidle a Juan lo que estáis 
viendo y oyendo: los ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y 
los sordos oyen; los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la  
Buena Noticia ” . Este es el verdadero Mesías: el que viene a aliviar el sufrimiento, 
curar la vida y abrir un horizonte de esperanza a los pobres.  
Jesús se siente enviado por un Padre misericordioso que quiere para todos un 
mundo más digno y dichoso. Por eso, se entrega a curar heridas, sanar dolencias y 
liberar la vida. Y por eso pide a todos: “Sed compasivos como vuestro Padre es 
compasivo”.  
Jesús no se siente enviado por un Juez riguroso para juzgar a los pecadores y 
condenar al mundo. Por eso, no atemoriza a nadie con gestos justicieros, sino que 
ofrece a pecadores y prostitutas su amistad y su perdón. Y por eso pide a todos: 
“No juzguéis y no seréis juzgados”.  
Jesús no cura nunca de manera arbitraria o por puro sensacionalismo. Cura movido 
por la compasión, buscando restaurar la vida de esas gentes enfermas, abatidas y 
rotas. Son las primeras que han de experimentar que Dios es amigo de una vida 
digna y sana.  
Jesús no insistió nunca en el carácter prodigioso de sus curaciones ni pensó en 
ellas como receta fácil para suprimir el sufrimiento en el mundo. Presentó su 
actividad curadora como signo para mostrar a sus seguidores en qué dirección 
hemos de actuar para abrir caminos a ese proyecto humanizador del Padre que él 
llamaba “reino de Dios”.  
El Papa Francisco afirma que “curar heridas” es una tarea urgente: “Veo con 
claridad que lo que la Iglesia necesita hoy es una capacidad de curar heridas y dar 
calor, cercanía y proximidad a los corazones... Esto es lo primero: curar heridas, 
curar heridas”. Habla luego de “hacernos cargo de las personas, acompañándolas 
como el buen samaritano que lava, limpia y consuela”. Habla también de “caminar 
con las personas en la noche, saber dialogar e incluso descender a su noche y 
oscuridad sin perderse”.  
Al confiar su misión a los discípulos, Jesús no los imagina como doctores, jerarcas, 
liturgistas o teólogos, sino como curadores. Su tarea será doble: anunciar que el 
reino Dios está cerca y curar enfermos.                José- Antonio Pagola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:14 20h. Emília Munnè 

DIUMENGE:15 11h. 
13h. 

Jaume Cartró 
Salvador Juan; Joaquim, Maria, Nicolás  
i Felisa. 

DILLUNS:16 20h. Emilia Munnè 

DIMARTS17 20h. Núria i Cristina Riera. 

DIMECRES:18 20h. Artur Bosch 

DIJOUS:19 20h. esposos  Joan i Àngela 

DIVENDRES:20 20h. Montserrat Valero Ribas (funeral) 

DISSABTE:21 20h. Jaume Amor Ruiz 

DIUMENGE:22                 11h. 
13h. 

Jaume Cartró 
Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa. 



 REUNIONS : 
DILLUNS dia 16, a les 20’30h. els grups de la ràdio. 
DIMARTS dia 17, a les 10’30h. grup de “Nostra Dona”. 
                             a les 17h. el grup de “Vida Creixent”. 
DIVENDRES dia 20 a les 17h. el grup de “Catequistes”. 
 

 BAPTISMES: 
Aquest dissabte han estat batejats: Àxel González Bonet; Chilce Couso Bravo i 
Angy Villarroel Torrico.Donem gràcies a Déu i esperem que els pares i padrins els 
ajudin a iniciar-se en el camí cristià de la vida. 
 
 

CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA O CONFESSIÓ 
El divendres, dia 20 a les 20’30h. celebració comunitària de la penitència amb la 
presència de dos confessors.  
És el sagrament pel que tornem al Senyor i, reconciliats amb ell i els germans, 
emprenem la vida amb l’esperit convertit amb més fidelitat a l’evangeli. La millor 
preparació del Nadal. 
 

 CONCERT DE GOSPEL 
El dissabte vinent a les 21h. concert coral de música Gospel a la nostra església 
parroquial. 
 
 
 

PEL PESSEBRE VIVENT DE REIS, es necessiten voluntaris per a 
representar els personatges de Sta. Maria i de St. Josep. 
Presentar-se els dies de despatx,dimarts o dijous,de 18 a 20h. 
 


