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LA MEMÒ RIA SOCIAL DE CÀRITAS  
ENMIG DEL DESORDRE SOCIAL 

 
S’accentua molt, a través dels mitjans de comunicació, de la situació difícil que estem passant en molts 
àmbits de la nostra societat. No es para de constatar les moltes famílies que ho passen malament, 
persones soles que viuen al carrer, aquelles a qui se les treu de casa, totes les que estan envoltades de 
precarietat, les que pateixen dins de casa per tirar endavant....Aquests aspectes que podem trobar en 
tota comunitat de veïns, als nostres barris, poblacions...i sense arribar al gran drama de molts dels 
immigrants i dels refugiats.  
El drama vivent i encarnat en tantes persones és tan gran que costa molt arribar a donar-li una ajuda per 
arribar a assolir una solució que perduri i que arribi a eliminar el sofriment personal, familiar o col·lectiu. 
La responsabilitat davant d’aquest drama social és de tota la societat i adonar-se que cal trobar sortides 
per a totes les persones, doncs, no n’hi ha cap que no tingui el dret de viure amb un mínim de dignitat. 
Davant d’aquest panorama real que costarà moltíssim eliminar, voldria ressaltar tot allò que des de la 
Càritas de la nostra Església, es va fent per tot el món, però centrant l’atenció en la nostra Església de 
Sant Feliu de Llobregat.  
Som conscients que els recursos son fruit de donacions, no és que Càritas disposi de molt diner autònom, 
però sí que disposa en la seva missió assumida que l’acció que fa consisteix a donar resposta a les 
realitats de pobresa i exclusió social.  
Els qui treballen des dels diferents àmbits se senten animats per una missió permanent i errenunciable: 
compartir des de l’austeritat, des de la proximitat a l’altre. Escolten, acullen, acompanyen i allaugereixen 
les situacions de les persones i famílies més vulnerables. Càritas ha estat, està i estarà acompanyant les 
persones més empobrides, protegint la seva dignitat i lluitant per garantir el seu ple accés als drets 
humans. I tot això acompanyat de la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions 
d’injustícia, amb fets i paraules, per aconseguir un món més just i solidari. 
“No obstant això, en aprofundir en els treballs de Càritas, hom sent que realitzar una memòria exhaustiva 
és tasca impossible.... Hi ha tota una realitat  que roman amagada i que, per això, no es pot posar en 
xifres ni en estadístiques. I és precisament aquesta realitat oculta la més important...El valor del que fa 
l’Església, inclòs el que fa en el camp de l’acció social o de la cultura, no consisteix solament en els 
resultats visibles que es poden mesurar i quantificar, que també, sinó que allò que veritablement compta, 
és l’esperit que mou a treballar en favor dels més pobres en l’àmbit que sigui de Càritas” (diu el nostre 
bisbe Agustí). 
Malgrat tot el sofriment que hi ha en el nostre món, també val la pena fer donar compte que es fa molt de 
bé des del silenci solidari i humil, però profundament humà i eficaç. 

                                                                                                                  Mn. Joaquim Rius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 6,30-34 

 

Marcos describe con todo detalle la situación. Jesús se dirige en barca con sus discípulos hacia 
un lugar tranquilo y retirado. Quiere escucharles con calma, pues han vuelto cansados de su 
primera correría evangelizadora y desean compartir su experiencia con el Profeta que los ha 
enviado. 
  

El propósito de Jesús queda frustrado. La gente descubre su intención y se les adelanta corriendo 
por la orilla. Cuando llegan al lugar, se encuentran con una multitud venida de todas las aldeas del 
entorno. ¿ Cómo reaccionará Jesús? 
 

Marcos describe gráficamente su actuación: los discípulos han de aprender cómo han de tratar a 
la gente; en las comunidades  
cristianas se ha de recordar cómo era Jesús con esas personas perdidas en el anonimato, de las 
que nadie se preocupa. «Al desembarcar, Jesús vio un gran gentío, sintió compasión de ellos, 
pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas». 

  

Lo primero que destaca el evangelista es la mirada de Jesús. No se irrita porque hayan 
interrumpido sus planes. Los mira detenidamente y se conmueve. Nunca le molesta la gente. Su 
corazón intuye la desorientación y el abandono en que se encuentran los campesinos de aquellas 
aldeas. 
  

En la Iglesia hemos de aprender a mirar a la gente como la miraba Jesús: captando el sufrimiento, 
la soledad, el desconcierto o el abandono que sufren muchos. La compasión 
no brota de la atención a las normas o el recuerdo de nuestras obligaciones. 
Se despierta en nosotros cuando miramos atentamente a los que sufren. 
  

Desde esa mirada Jesús descubre la necesidad más profunda de aquellas 
gentes: «andan como ovejas sin pastor». La enseñanza que reciben de los 
letrados de la Ley no les ofrece el alimento que necesitan. Viven sin que 
nadie cuide realmente de ellas. No tienen un pastor que las guíe y las 
defienda. 
  

Movido por su compasión, Jesús «se pone a enseñarles muchas cosas». Con calma, sin prisas, 
se dedica pacientemente a enseñarles la Buena Noticia de Dios. No lo hace por obligación. No 
piensa en sí mismo. Les comunica la Palabra de Dios, conmovido por la necesidad que tienen 
de un pastor. 

  

No podemos permanecer indiferentes ante tanta gente que, dentro de nuestras comunidades 
cristianas, anda buscando un alimento más sólido que el que recibe. No hemos de aceptar como 
normal la desorientación religiosa dentro de la Iglesia. Hemos de reaccionar de manera lúcida y 
responsable. No pocos cristianos buscan ser mejor alimentados. Necesitan pastores que les 
transmitan la enseñanza de Jesús. 

José Antonio Pagola 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 

DISSABTE: 21 20h. Jaume Vilaplana Rovira. 
Felisa, Antonio, Manolo. 

DIUMENGE: 22 11’30 h.  

DILLUNS:  23 20h.  

DIMARTS: 24 20h. esposos  Joan  Gallart  i  Francisca Malaret 

DIMECRES:: 25 20h.  

DIJOUS: 26 20h.  

DIVENDRES: 27 20h.  

DISSABTE: 28 20h.  

DIUMENGE: 29              11’30 h.  
 

 



 
 
FESTA DE SANTA MARTA 
El proper diumenge, dia 29, la missa a la residència Ntra. Sra. de Lourdes, es celebrarà a 
les 10’30h.   
La presidirà Sa Eminència Reverendíssima Joan-Josep Omella, cardenal-arquebisbe de 
Barcelona,  
Ès festa celebrada per ser santa protectora de la congregació de les religioses responsables del 
centre.  

----------------------------------------------------------------------------- 
FLORA I FAUNA MASSIS DE MONTSERRAT 

 
 
 
 
 
 
 
Violeta de pastor (Lineria supina) D’internes color groc, es mostren vertical i elegantment en verd 
parella, sobre una tija gricenc. Cada espècie té el seu  color, desenvolupant tots els colors de la 
paleta.  Art i fantasia de la Natura 
 


