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CARITAS DIOCESANA, UN BON PAS 
 

La Càritas diocesana ha fet un pas endavant i màximament positiu, ha creat un  projecte d’inserció 
social per la necessitat i el desig de donar feina a persones en risc d’exclusió social, però, amb 
ganes de treballar i amb dificultats per incorporar-se al món laboral, tot acompanyant-los en 
aquest camí. 
 

El projecte s’anomena BRINS D’OPORTUNITATS; actualment ofereix dos serveis: la neteja i el 
petit transport, encara que la intenció és continuar creixent i ampliar el ventall de serveis a 
l’atenció domiciliària i a uns altres projectes relacionats amb el medi ambient i l’economia 
circular.  
 

A més es segueix un itinerari laboral que comença amb un exhaustiu procés de selecció amb 
l’objectiu de conèixer la motivació cap el treball, les capacitacions de superació i el desig de 
formar-se. 
 

Es considera que la formació és un punt clau del procés i es tutela l’aprenentatge amb personal 
expert en el lloc de feina, focalitzant-lo cap a l’adquisició d’hàbits laborals i de les competències 
més demandades per les empreses del sector. 
 

Es treballa seguint un mètode de feina que té en compte les potencialitats, les necessitats i les 
limitacions de cada persona. A partir d’aquí, i amb un compromís mutu per part de BRINS i de la 
persona treballadora, comencem l’itinerari laboral personalitzat. 
Durant el procés d’inserció es manté contacte directe amb el client, realitzant una avaluació, 
rigorosa e independent que permeti satisfer el servei amb el grau de qualitat al que s’està 
acostumat. 
 

Amb el personal, es treballen les aptituds com la capacitat de buscar la professionalitat mitjançant 
una feina acurada i la d’adaptar-se a les necessitats del client. Entre les actituds la puntualitat, la 
cura de la imatge i la serietat són les característiques més destacables. En tot moment es porta a 
terme un seguiment i control de les tasques que realitzen el treballador/a per part d’un 
professional de l’empresa de Càritas. 
 

Com opinió personal manifesto que Càritas amb aquest projecte treu a la llum el seu veritable 
rostre que ja té en d’altres projectes que no són tan vistosos i estan fent una bona tasca d’ajuda i 
promoció de les persones per a desenvolupar la seva personalitat i responsabilitat social. 
 
                                                                                                                  Mn. Joaquim Rius 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY Mc. 13,24-32 
 

Poco a poco iban muriendo los discípulos que habían conocido a Jesús. Los que quedaban, 
creían en él sin haberlo visto. Celebraban su presencia invisible en las eucaristías, pero ¿ cuándo 
verían su rostro lleno de vida? ¿ cuándo se cumpliría su deseo de encontrarse con él para 
siempre? 
  

Seguían recordando con amor y con fe las palabras de Jesús. Eran su alimento en aquellos 
tiempos difíciles de persecución. Pero, ¿ cuándo podrían comprobar la verdad 
que encerraban? ¿ No se irían olvidando poco a poco? Pasaban los años y no 
llegaba el Día Final tan esperado, ¿ qué podían pensar? 
  

El discurso apocalíptico que encontramos en Marcos quiere ofrecer algunas 
convicciones que han de alimentar su esperanza. No lo hemos de entender en 
sentido literal, sino tratando de descubrir la fe contenida en esas imágenes y 
símbolos que hoy nos resultan tan extraños. 
 

 Primera convicción. La historia apasionante de la Humanidad llegará un día a su fin. 
  

El «sol» que señala la sucesión de los años se apagará. La «luna» que marca el ritmo de los 
meses ya no brillará. No habrá días y noches, no habrá tiempo. Además, «las estrellas caerán del  
 
cielo», la distancia entre el cielo y la tierra se borrará, ya no habrá espacio. Esta vida no es para 
siempre. Un día llegará la Vida definitiva, sin espacio ni tiempo. Viviremos en el Misterio de Dios. 
  

Segunda convicción. Jesús volverá y sus seguidores podrán ver por fin su rostro deseado: 
«verán venir al Hijo del Hombre». 
  

El sol, la luna y los astros se apagarán, pero el mundo no se quedará sin luz. Será Jesús quien lo 
iluminará para siempre poniendo verdad, justicia y paz en la historia humana tan esclava hoy de 
abusos, injusticias y mentiras. 
  

Tercera convicción. Jesús traerá consigo la salvación de Dios. 
  

Llega con el poder grande y salvador del Padre. No se presenta con aspecto amenazador. El 
evangelista evita hablar aquí de juicios y condenas. Jesús viene a «reunir a sus elegidos», los que 
esperan con fe su salvación. 
  

Cuarta convicción. Las palabras de Jesús «no pasarán». 
  

No perderán su fuerza salvadora. Han de de seguir alimentando la esperanza de sus seguidores y 
el aliento de los pobres. No caminamos hacia la nada y el vacío. Nos espera el abrazo con Dios. 
 

                                                                                                                     José Antonio Pagola 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 17 20h.  
DIUMENGE:18 11h. 

 
13h. 

Meritxell Pagés Secall (4 art. aniv) Josep Pla, Josep Ibáñez Bartolí ; 
Antonio, Manolo i Felisa. 

DISSABTE: 24 20h. Francisco Bonet Roy(1er.Anv.) 
 

DIUMENGE 25 A LES  18h.  MISSA D’ACCIÓ DE GRÀCIES  
A LA CATEDRAL DE SANT FELIU 

 

El nostre Bisbe Agustí ens convoca a donar gràcies pel treball del pla pastoral fet, durant tres anys; i demanar 
al Senyor saber continuar treballant sinodalment. 
 

CADENA DE PREGÀRIA 
Aquest dilluns dia 19,serà el segon dia de la cadena per la pregària en favor de les vocacions sacerdotals i 

religioses. Recordeu que en el nostre Bisbat els dies que es varen senyalar eren el 9, 19 i 29. 
 

ESPAI  DE  PREGÀRIA 
Dilluns dia 19, com cada mes, farem una estona de pregària des de les 19’30h. fins a les 20h. És una 
pregària guiada amb texts, música i silenci per reflexionar. 
 

REUNIONS 
DIMARTS dia 20, des de les 10’30h.tots els preveres a Vilafranca.   
                             a les 20’30h. grup de “Justícia i Pau”.  
DIJOUS dia 22 a les 21h. Consell d’economia.  
 

RESULTAT DE LES COL·LECTES 
DOMUND: Any passat 556.96 €. Aquest any 624.01€.  
 

1er DE MES: El mes passat, Octubre 410.91 €. Aquest mes 427.83€. 
 

GERMANOR: Any passat 671.53€. Aquest any  708.02€. 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’En Antonio Cabrera Caballero. I desitgem que el difunt gaudeixi de la Vida per 
sempre a la casa del Pare. 
 

 

 
 


