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Medicina en la malaltia
Que pugui ser medicina i metge per al malalt,
suport per a ell fins que la malaltia desaparegui.

Que sigui reserva inesgotable per al desgraciat,
el primer en socorre'l en les seves necessitats.

Que sacrifiqui sense dubtar la meva pròpia persona i els meus plaers,
la meva rectitud passada, present i futura,
per aconseguir el benestar dels altres .
Del Budisme mahayana,
Santideva OBLIT DE SÍ

.
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Fratelli Tutti, la paràbola del bon samarità
El nou bisbe Xavier Vilanova, junt amb el bisbe Antoni Vadell reflexionen sobre
l’encíclica en una trobada virtual amb entitats socials
La nova encíclica del papa Francesc, “Fratelli Tutti”, “no vol ser un gran discurs si no
una forma de viure l’Evangeli, és la catequesi del bon samarità, que ens apropa als més
desvalguts, ens sentim units a tota la humanitat, tots som un. El Papa somia en una
humanitat unida en la fraternitat, somia en una sola terra que ens aixoplugui a tots”,
aquesta va ser una de les reflexions del bisbe Antoni Vadell a la trobada virtual entre
entitats promoguda pel Secretariat Diocesà de Pastoral dels Marginats, el passat 12 de
desembre. Unes trobades que es volen anar celebrant periòdicament per crear ponts entre
les diverses entitats d’Església, que tenen més feina que mai per la forta crisi econòmica
i sanitària que està provocant la Covid.
Les entitats van reflexionar amb els bisbes sobre la Fratelli Tutti, que el Sant Pare va
signar en la tomba de sant Francesc d’Assís, el 3 d’octubre. Hi van participar l’Apostolat
del Mar, el Centre Assís, OBA, el projecte SICAR, Santa Lluïsa de Marillach, Càritas, el
Secretariat de Pastoral Penitenciària, els Serveis Socials de Sant Joan de Déu, el
Secretariat Diocesà de Pastoral dels Migrants, l’entitat Braval i CECAS. Així com Mn.
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Joan Costa, delegat diocesà de tota la pastoral social i Angel Zambrana, delegat del
Secretariat Diocesà de pastoral dels Marginats.
Només ens salvarem si estem junts i passem dels altres al nosaltres
Aquest va ser el primer acte en què va participar Xavier Vilanova, el nou bisbe auxiliar
de la diòcesi de Barcelona que havia estat ordenat tot just el dia abans en la basílica de la
Sagrada Família. Mons. Vilanova va dir que se sentia molt identificat per la tasca social
que aquí es fa, molt semblant a la que ell coneixia de la seva petita parròquia a la Terra
Alta. Referint-se a Fratelli Tutti, el bisbe Vilanova, va dir que ningú se salva de forma
individual, el papa Francesc ens parla de l’espiritualitat de la fraternitat entre els homes,
que ara encara ha de ser més intensa per la situació de pandemia en què ens trobem i que
ens fa sentir més fràgils. El Papa insisteix en l’opció preferencial pels pobres en tota la
seva dignitat. “Només ens salvarem si estem junts i passem dels altres al nosaltres”.
Laura, voluntària del centre Assís, que cada any aten 2.000 persones en situació de
precarietat, se sent interpelada per Fratelli Tutti, que ens diu que “tots som una gran
família humana. La pandemia ens fa molt vulnerables, i especialment les dones perquè
pateixen més violència de gènere”. Mn. Joan Cabot, del Secretariat diocesà de pastoral
dels migrants, va alertar que hi ha lleis espanyoles que vulneren els drets humans, i “la
nostra responsabilitat és alçar la veu i denunciar-ho”. Salvador Busquets de Càritas,
entitat que en el 2020 va atendre 40.000 persones, va alertar de la situació que ha provocat
la Covid, “estem desbordats, en pocs mesos s’han duplicat les persones ateses”. Josep M.
Carod, del Secretariat de Pastoral Penitenciària, es va lamentar que les visites i les
activitats que tenien amb els presos s’han aturat per por dels contagis, ara només hi poden
celebrar alguna Eucaristia. Mn. Ricard, de l’apostolat del mar, va recordar el seu lema,
“la teva llar lluny de la llar”. “El mariner és un transeünt que no forma part de cap entitat
social, i ara amb la pandèmia encara estan més desprotegits. Des de la delegació ens
inspirem en la paràbola del bon samarità i procurem atendre humana i espiritualment la
gent del mar”. Aquests són alguns dels testimonis dels responsables d’aquestes entitats
socials, que treballen infatigablement per atendre els més necessitats.
Mons.Vilanova també va alertar de l’ús de les noves tecnologies, que arran de la
pandèmia es fan servir més que mai, “són molt positives però hi ha el perill que ens aïllin
i mai poden substituir el contacte físic, i l’estar a prop de qui ens necessita”.
A “Fratelli Tutti”, el Papa Francesc ens encoratja a instaurar un món on tothom tingui,
terra, teulada i feina. Un difícil repte en una societat on cada vegada hi ha més desigualtats
per la forta crisi econòmica aguditzada per la covid. El bisbe Vadell va animar les
parròquies a establir sinergies entre elles per recuperar la dignitat dels germans que
pateixen. “Som germans de forma polièdrica i no homogènia, tots som únics davant Déu”,
va afirmar.
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Mons. Vilanova va agrair molt aquesta oportunitat de conèixer de primera mà l’acció
social de l’arxidiòcesi de Barcelona, que “Fratelli tutti ens inspiri a tots i ens doni
l’esperança i pau que desitgem”.
Glòria Carrizosa Servitje
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Primera proposta de l'Eix 2 del Pla Pastoral
ELS
POBRES,
DESTINATARIS
PRIVILEGIATS DE L’EVANGELI
Qui és el meu proïsme? El bon samarità
(cf. Lluc 10,30-37)
Una de les propostes més repetides pels diferents
grups i algunes persones individuals en la consulta
per preparar aquestes orientacions i propostes
d’acció ha sigut la necessitat de fer una opció pels
pobres, de ser l’Església dels pobres, de ser
parròquies, comunitats i grups al costat dels més
necessitats, de treballar per la justícia, de
denunciar, quan calgui, les injus-tícies, d’acollir
els immigrants i els refugiats... L’opció pels
pobres és un tema constant en les respostes a la
consulta realitzada, cosa que mostra una gran
sintonia amb les línies pastorals del papa Francesc (cf. EG 48,195,197-201).
Aquí cal recordar aquest advertiment: «No estimeu només de paraula o amb la llengua,
sinó amb obres i de veritat» (1 Joan 3,18). L’Església serà aquell «hospital de campanya»
que ens proposa el Papa si desenvolupa la solidaritat amb les diferents formes de pobresa
i de sofriment existents, i si és acollidora de tothom, sense mirar les condicions de raça,
sexe o religió. Si actua així, serà més fidel a la seva missió d’anar cap a les perifèries
geogràfiques i existencials de la nostra societat.

Cinquena Proposta:
2.5. Experiències de fragilitat:en aquest capítol hem d’encabir-hi des de la
indigència humana i psicològica (malaltia física i psíquica, soledat, marginació,
discapacitats físiques i sensorials...) fins a la necessitat espiritual i religiosa que
senten molts pobres. Convé que tothom estigui amatent a les moltes persones que
necessiten ser escoltades. Se’ns retreu sovint el rostre trist i gris de moltes
institucions eclesials. Hem de maldar per tal que canviï aquesta percepció i per
això volem que les parròquies, comunitats i entitats eclesials esdevinguin encara
més un espai d’acolliment i d’esperança. Pel que fa a les persones malaltes, cal
potenciar l’atenció pastoral i sacramental que es realitza als hospitals de la nostra
arxidiòcesi comptant amb el suport de la delegació diocesana de Pastoral de la
Salut.
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CELEBRACIO DE LA JORNADA MUNDIAL D’ORACIÓ I REFLEXIÓ
CONTRA EL TRÀFIC DE PERSONES
Enguany degut a les condicions sanitàries en adherim a la pregària on line que organitzen
el Secretariado episcopal de migraciones y movilidad humana, CONFER, Càritas i
Justicia y Paz, a nivel de tota Espanya.
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