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PRIMERA ASSEMBLEA DE CARITAS 
 

AMOR FRATERN - Dijous Sant (2018)  
 

La Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, es va crear l’any 2013, i per celebrar els 5 
primers anys de vida, el 17 de Març, va celebrar la 1ª Assemblea, amb quasi 200 persones. 
El propòsit era reflexionar, per establir les línies estratègiques de la Càritas per als propers 
anys. 
 

L’assemblea es va preparar a finals de 2017 amb l’ajut d’uns qüestionaris, treballats per 52 
grups, incloent el voluntariat i persones beneficiaries (total 1.100 persones) amb la 
metodologia de la revisió de vida: VEURE, JUTJAR i ACTUAR, tenint com a fonament el 
Model d’Acció Social de Càritas: la Persona (al centre de la nostra acció) l´Amor (com a 
motor de la nostra acció), l’Església (com a signe de comunitat creient) i la Realitat (com a 
marc on desenvolupem l’acció). A Sant Just, a més de les persones voluntàries, van 
participar-hi 33 persones de les acollides per Càritas.  
 

El director de la Càritas de Mérida, Jesús Pérez Mayo (economista i professor) va fer una 
ponència que ens va ajudar a reflexionar sobre, “quina Càritas volem per al futur”, vinculant-
ho als resultats del procés participatiu. 

 

Aturar-se col·lectivament, per pensar sobre el treball de Càritas en diferents àmbits, ha 
permès prioritzar unes línies de treball, que s’hauran de concretar a dos nivells: en un pla 
estratègic 

diocesà, i en un pla específic de cada Càritas parroquial, en base a quatre eixos, 
 

a) Acollir les persones en situació de pobresa com a protagonistes del seu propi procés.  
b) L’amor a l’altre”, com a signe d’identitat de Càritas.  
c) Estar i fer amb la comunitat cristiana.  
d) Conèixer i fer visibles els problemes de l’entorn i buscar mitjans per eradicar-los. 
 

En les conclusions es veu la preocupació perquè les persones acollides participin i siguin les 
veritables protagonistes de les seves accions, es vetlli pels seus drets i per la seva dignitat. 
Un altre aspecte important és que Càritas estigui arrelada a les parròquies i que la comunitat 
cristiana s’impliqui a favor de les persones que més ho necessiten. És bo que la comunitat 
conegui la realitat que viuen les persones que s’apropen a Càritas i també denuncií les 
injustícies.  
 

En temps de les primeres comunitats cristianes, la paraula "Càritas" estava reservada a un 
tipus d’amor que es compartia en la comunitat l’amor gratuït, que tenia com a prioritat els 
pobres. Fem que el seu sentit original ressoni en la nostra comunitat i ho expressem a través 
de la nostra donació fraternal.                                              La coordinadora de Càritas de Sant Just. 
 

 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY Mc 14, 1-15, 47 
 

 

Ni el poder de Roma ni las autoridades del Templo pudieron soportar la 
novedad de Jesús. Su manera de entender y de vivir a Dios era peligrosa. 
No defendía el imperio de Tiberio, llamaba a todos a buscar el reino de Dios 
y su justicia. No le importaba romper la ley del sábado ni las tradiciones 
religiosas, solo le preocupaba aliviar el sufrimiento de las gentes enfermas y 
desnutridas de Galilea. 
  
No se lo perdonaron. Se identificaba demasiado con las víctimas inocentes 
del Imperio y con los olvidados por la religión del Templo. Ejecutado sin 
piedad en una cruz, en él se nos revela ahora Dios,identificado para siempre 
con todas las víctimas inocentes de la historia. Al grito de todos ellos se une 
ahora el grito de dolor del mismo Dios.  

 

En ese rostro desfigurado del Crucificado se nos revela un Dios sorprendente, que rompe 
nuestras imágenes convencionales de Dios y pone en cuestión toda práctica religiosa que 
pretenda darle culto olvidando el drama de un mundo donde se sigue crucificando a los más 
débiles e indefensos. 
  

Si Dios ha muerto identificado con las víctimas, su crucifixión se convierte en un desafío 
inquietante para los seguidores de Jesús. No podemos separar a Dios del sufrimiento de los 
inocentes. No podemos adorar al Crucificado y vivir de espaldas al sufrimiento de tantos seres 
humanos destruidos por el hambre, las guerras o la miseria. 

  

Dios nos sigue interpelando desde los crucificados de nuestros días. No nos está permitido seguir 
viviendo como espectadores de ese sufrimiento inmenso alimentando una ingenua ilusión de 
inocencia. Nos hemos de rebelar contra esa cultura del olvido, que nos permite aislarnos de los 
crucificados desplazando el sufrimiento injusto que hay en el mundo hacia una "lejanía" donde 
desaparece todo clamor, gemido o llanto. 

  

No podemos encerrarnos en nuestra "sociedad del bienestar", ignorando a esa otra "sociedad del 
malestar" en la que millones de seres humanos nacen solo para extinguirse a los pocos años de 
una vida que solo ha sido sufrimiento. No es humano ni cristiano instalarnos en la seguridad 
olvidando a quienes solo conocen una vida insegura y amenazada. 
  

Cuando los cristianos levantamos nuestros ojos hasta el rostro del Crucificado, contemplamos el 
amor insondable de Dios, entregado hasta la muerte por nuestra salvación. Si lo miramos más 
detenidamente, pronto descubrimos en ese rostro el de tantos otros crucificados que, lejos o cerca 
de nosotros, están reclamando nuestro amor solidario y compasivo. 

                                                                                                             José Antonio Pagola 

 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 24 20h. Ferran Tost Mariné. 

DIUMENGE:25 11h. 
13h. 

DIUMENGE DE RAMS 
DOMINGO DE RAMOS 

DILLUNS: 26 20h. No  Missa Cel·lebraciò comunitària 
de la penitència 

DIMARTS:27 20h. difunts família Bosch-Piquet 

DIMECRES: 28 20h.  
DIJOUS: 29 20h. DIJOUS  SANT 

DIVENDRES: 30 17h. DIVENDRES  SANT 

DISSABTE: 31 2030h
. 

VETLLA PASCUAL 

DIUMENGE: 1               11h. 
13h. 

DIUMENGE DE PASQUA 
DOMINGO DE PASCUA 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CELEBRACIÓ  COMUNITÀRIA  DE  LA  PENITÈNCIA 
DILLUNS  dia 26, a les 20h. Aquest dia no hi haurà celebració  
de l’eucaristia. El sagrament de la confessió és l’òptima preparació per 
la celebració de la Mort i Resurrecció de Jesús.    

 

AVUI DIUMENGE ,a les 18h,Via Crucis a la Residència Ntra. Sra. de Lourdes,  
 

MISSA CRISMAL A LA CATEDRAL DE SANT FELIU 
 

El dimecres vinent, dia 28 d’Abril a les 11h. el nostre bisbe Agustí, 
en comunió amb tots els preveres de la diòcesi, faran la renovació de 
les promeses que feren el dia de la seva ordenació presbiteral i es 
beneiran dos dels Sants Olis i es consagrarà el Sant Crisma, que es 

fan servir en diferents sagraments. 
 

 

SORTIDA  A LA REPRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ A OLESA DE MONTSERRAT. El dia 8 
d’Abril, un màxim de 40 persones. El preu inclou, viatge,entrada i dinar, és de 33, 50 € 

 

CONDOLENÇA: La donem als familiars de Na Beatriz Requena García. I desitgem que la 
difunta gaudeixi de la Vida per sempre, a la casa del Pare 

 
 

COL·LECTA EXTRA PER AL SEMINARI. ES VAREN RECOLLIR 564.94 €.     L’ANY  
PASSAT 605.43 € 

 
 


