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CARITAS  I   LA COMUNITAT  PARROQUIAL                                                                               
 

La paraula CÀRITAS ens ve associada, per costum en el parlar, a l’acció de donar alguna cosa a 
una altra persona que passa necessitat. És com la definició ampla del gest que hom pugui fer 
personalment en favor d’una altra amb una caritat. 
Aquesta concreció de la paraula, té tot un valor immens si de veritat expressa el sentit de caritat. 
La paraula vol dir amor (agape) que equival a desitjar el bé de l’altre. 
Els cristians tenim el punt de referència en Crist. Tota la nostra identitat l’hem de trobar en Ell; el 
conjunt de tots els cristians que formem l’Església, cal que s’identifiqui per la manera d’obrar 
segons l’estil de Jesús, perquè Ell és l’expressió d’amor del Pare envers tota la humanitat. 
No es tracte que Càritas sigui només un muntatge organitzat, sinó quelcom palpable del que 
creiem i que l’apòstol sant Joan ens diu: “Déu és amor”. 
L’organització és necessària per a funcionar com persones que toquen de peus a terra, però el 
que Càritas vetlla és arribar als que passen algun problema per ajudar, amb la seva 
col·laboració, a cercar el camí de solució perquè no decaigui la dignitat de la persona, ni es 
perdin els drets que li pertoquen per a viure amb tota la fermesa de les circumstàncies actuals. 
Càritas és, per tant, la presentació, en moments determinats, en persones concretes i situacions 
personals o familiars socialment  difícils de la identitat essencial de tota l’Església:  
actuar per amor sense diferències i amb esforç conjuntament amb els afectats per trobar camins 
de sortida i poder viure dignament com de “igual a igual”. 
El voluntariat que dedica temps a acollir i escoltar a persones que demanen el servei d’atenció 
en el seu moment difícil, són els que ofereixen, en nom de tota la comunitat parroquial, l’ajuda 
enfront de la marginació, de la pobresa, de la injustícia, de la fam.... perquè tots som germans i 
ens hem d’ajudar entre tots a convèncer-nos que Càritas és necessària com organització, però 
que no ha d’oblidar ningú que tots som portadors del do de l’Esperit de l’amor de Déu. Cal que 
es noti en el servei als necessitats per què no hi hàgim persones abandonades que pateixin 
algun mancament que de justícia els pertoca igual que jo o que tu.   
Càritas, si volem dir que és amor, no és només institucional i ofert per uns quants que hi 
treballen, sinó que és personal i per ser ofert a tothom per part de cadascú. 
Amb tot: Gràcies a tots els voluntaris de Càritas pel vostre testimoniatge d’amor i justícia que 
oferiu.  

                                                                                                                                                                       Mn. Joaquim Rius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY : Mt 25, 14-30 
 

A pesar de su aparente inocencia, la parábola de los talentos encierra una carga explosiva. 
Sorprendentemente, el “tercer siervo” es condenado sin haber cometido ninguna acción mala. 
Su único error consiste en “no hacer nada”: no arriesga su talento, no lo hace fructificar, lo 
conserva intacto en un lugar seguro. 

 

El mensaje de Jesús es claro. No al conservadurismo, sí a la creatividad. No a una vida estéril, 
sí a la respuesta activa a Dios. No a la obsesión por la seguridad, sí al esfuerzo arriesgado por 
transformar el mundo. No a la fe enterrada bajo el conformismo, sí al trabajo comprometido en 
abrir caminos al reino de Dios. 

 
El gran pecado de los seguidores de Jesús puede ser siempre el no arriesgarnos a seguirlo de 

manera creativa. Es significativo  
observar el lenguaje que se ha empleado entre los cristianos a lo  
largo de los años para ver en qué hemos centrado con frecuencia la atención: conservar el 

depósito de la fe; conservar la tradición; conservar las buenas costumbres;  
conservar la gracia; conservar la vocación... 

 

Esta tentación de conservadurismo es más fuerte en tiempos de crisis 
religiosa. Es fácil entonces invocar la necesidad de controlar la ortodoxia, 
reforzar la disciplina y la normativa; asegurar la pertenencia a la Iglesia... 
Todo puede ser explicable, pero ¿no es con frecuencia una manera de 
desvirtuar el evangelio y congelar la creatividad del Espíritu? 

 

Para los dirigentes religiosos y los responsables de las comunidades 
cristianas puede ser más cómodo “repetir” de manera monótona los caminos heredados del 
pasado, ignorando los interrogantes, las contradicciones y los planteamientos del hombre 
moderno, pero ¿de qué sirve todo ello si no somos capaces de transmitir luz y esperanza a los 
problemas y sufrimientos que sacuden a los hombres y mujeres de nuestros días? 

 

Las actitudes que hemos de cuidar hoy en el interior de la Iglesia no se llaman “prudencia”, 
“fidelidad al pasado”, “resignación”... Llevan más bien otro nombre: “búsqueda creativa”, 
“audacia”, “capacidad de riesgo”, “escucha al Espíritu” que todo lo hace nuevo. 

 

Lo más grave puede ser que, lo mismo que le sucedió al tercer siervo de la parábola, también 
nosotros creamos que estamos respondiendo fielmente a Dios con nuestra actitud conservadora, 
cuando estamos defraudando sus expectativas. El principal quehacer de la Iglesia hoy no puede 
ser conservar el pasado, sino aprender a comunicar la Buena Noticia de Jesús en una sociedad 
sacudida por cambios socioculturales sin precedentes." 
                                                                                                                                   José-Antonio Pagola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:18 20h. Meritxell Pagés Secall (3è aniv.) 

DIUMENGE:19 11h. 
13h. 

Jaume Cartró Vives( 4art), Gemma Cartró Campamà. 
Antonio Iranzo Bernal, Felisa Caballero Parra i Manuel 
Torres Canales.  (2º aniv.) 

DILLUNS:20 20h. difunts família  Bosch-Salinas. 

DIMARTS:21 20h.  

DIMECRES:22 20h.  
DIJOUS:23 20h. difunts família  Munné-Bosch. 

DIVENDRES:24 20h. Mundeta Presas. 

DISSABTE:25 20h.  
DIUMENGE: 26                 11h. 

13h. 
Jaume Cartró Vives i Gemma Cartró Campamà . 
difunts família Junquera-Ezquerra. 

 
REUNIONS 
 
DILLUNS dia 20, A les 10’30h. sala rectoria: Càritas. 
                          A les 20’30, Consell Pastoral. 
DIMARTS dia 21, preveres bisbat, formació a Casa de l’Església, St.Feliu.   
                                    
CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 
 
Avui, dia 19, es el segon dia de pregària perquè hi hagin força vocaci- 
ons a la vida ordenada i a la vida religiosa i monacal. Ho farem a la celebració de l’eucaristia i 
també cal fer-ho en l’àmbit personal. 
 

LOTERIA DE NADAL  
 

Ja podeu disposar dels talonaris o participacions del sorteig de Nadal, amb el  
 Nº 37735.  Adquiriu-los al despatx parroquial.  
 

 

AVUI  DIUMENGE  COL·LECTA  PER  A  “GERMANOR” 
 

 

 


