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Sobre la pobresa
Sóc conscient
de ser veritablement rica
quan posseeixo el Regne,
i estic, per tant, veritablement contenta
de ser pobra?
Sóc pobra de ser i de tenir
quan cerco d’aconseguir alguna cosa?
Estic contenta quan em manquen
les comoditats materials,
i n’estic despresa?
M’hi miro de debò
amb les coses que el Pare m’ha confiat,
però que pertanyen a ell?
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Estic disponible precisament
gràcies al fet de ser pobra
i estic oberta al Crist?
Amén
Mare Teresa de Calcuta

Fragments del Missatge del Papa Francesc en motiu de la V
Jornada mundial dels pobres
Us oferim uns fragments destacats d'aquest missatge. El dia de la celebració
diocesana divulgarem el missatge sencer:
...El rostre de Déu que ell revela, de fet, és el d’un Pare per als pobres i proper als
pobres. Tota l’obra de Jesús afirma que la pobresa no és fruit de la fatalitat, sinó un
signe concret de la seva presència entre nosaltres. No el trobem quan i on voldríem,
sinó que el reconeixem en la vida dels pobres, en el seu sofriment i indigència, en
les condicions a vegades inhumanes en què es veuen obligats a viure. No em canso
de repetir que els pobres són veritables evangelitzadors perquè van ser els primers
a ser evangelitzats i cridats a compartir la benaurança del Senyor i el seu Regne (cf.
Mt 5,3).
Jesús no sols està de part dels pobres, sinó que comparteix amb ells la mateixa sort.
Aquesta és una lliçó important també per als seus deixebles de tots els temps. Les
seves paraules «de pobres, en teniu sempre amb vosaltres» també indiquen que la
seva presència enmig nostre és constant, però que no ha de conduir-nos a una
habitud que es converteixi en indiferència, sinó a involucrar-nos en una compartició
de vida que no admet delegacions. Els pobres no són persones «externes» a la
comunitat, sinó germans i germanes amb els quals compartir el sofriment per alleujar
el seu malestar i marginació, per a retornar-los la dignitat perduda i assegurar-los la
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necessària inclusió social. Per altra banda, és conegut que una obra de beneficència
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pressuposa un benefactor i un beneficiat, mentre que la compartició genera
fraternitat. L’almoina és ocasional, mentre que la compartició és duradora. La
primera corre el risc de gratificar qui la realitza i humiliar qui la rep; la segona reforça
la solidaritat i fixa les bases necessàries per tal d’assolir la justícia. En definitiva, els
creients, quan volen veure i palpar Jesús en persona, saben on dirigir-se, els pobres
són sagrament de Crist, representen la seva persona i remeten a ell.
...Sovint els pobres són considerats com persones separades, com una categoria
que requereix un particular servei caritatiu. Seguir Jesús implica, en aquest sentit, un
canvi de mentalitat, és a dir, acollir el repte de compartir i participar. Convertir-nos en
els seus deixebles implica l’opció de no acumular tresors a la terra, que donen la
il·lusió d’una seguretat en realitat fràgil i efímera. Per contra, requereix la
disponibilitat per alliberar-se de qualsevol vincle que impedeixi assolir la veritable
felicitat i benaurança, per a reconèixer el que és durador i que no pot ser destruït per
res ni per ningú (cf. Mt 6,19-20).
...Per això es requereix un enfocament diferent de la pobresa. És un repte que els
governs i les institucions mundials han d’afrontar amb un model social previsor,
capaç de respondre a les noves formes de pobresa que afecten el món i que
marcaran les properes dècades de manera decisiva. Si es margina els pobres com
si fossin els culpables de la seva condició, aleshores el concepte mateix de
democràcia es posa en crisi i tota política social es converteix en fracàs. Amb gran
humilitat hauríem de confessar que pel que fa als pobres som sovint incompetents.
Es parla d’ells en abstracte, ens aturem en les estadístiques i es pensa a provocar
commoció amb algun documental. La pobresa, per contra, hauria de suscitar una
planificació creativa, que permeti augmentar la llibertat efectiva per a poder realitzar
l’existència amb les capacitats pròpies de cada persona.
...Els pobres són enmig nostre. Com en seria, d’evangèlic, que poguéssim dir amb
tota certesa: també nosaltres som pobres, perquè només així aconseguirem
reconèixer-los realment i fer-los part de la nostra vida i instruments de salvació.

Francesc
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El bisbe Vilanova visita Braval i els encoratja a
«seguir treballant a prop de la gent»
El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Javier Vilanova, va fer una visita pastoral
a Braval, un projecte de solidaritat que comença el 1998 i es consolida el 2002, lligat
el conjunt d’iniciatives de solidaritat que es promouen en el barri del Raval de
Barcelona al voltant de l’església de Montalegre, que promou «el voluntariat social;
busca l’èxit escolar, incrementant en els joves la motivació per fer els estudis
obligatoris i d’interès per accedir als superiors, ja siguin de batxillerat i universitaris,
com de formació professional. Després, impulsem actuacions que duen a la inserció
laboral» asseguren des de l’entitat.

Seguir llegint

Agenda
Us presentem els actes que estan previstos properament
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Com cada any, el Papa Francesc ens convida a celebrar la IV Jornada Mundial
dels el diumenge 14 de novembre.
Càritas i el Secretariat Diocesà de Pastoral pels marginats de Barcelona han
recollit el missatge del Papa Francesc per aquesta Jornada "De pobres en teniu
sempre amb vosaltres" i han organitzat una Trobada diocesana el proper
dissabte 13 de novembre a la Parròquia de Sant Agustí de Barcelona. La
celebració comptarà amb una pregària on es destaquen els valors per l'acollida del
pobre i una xocolatada gratuïta posterior .
Trobareu més informació aquí
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RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓ DEL NEWSLETTER
EINES: Arquebisbat de Barcelona, amb domicili a Barcelona c/ del Bisbe n. 5 i
correu electrònic protecciodades@arqbcn.cat
FINALITAT DEL NEWSLETTER EINES: l’enviament d’informacions i
comunicacions del Secretariat diocesà de Pastoral pels marginats de
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l’Arquebisbat de Barcelona.
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DRETS: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació
del tractament, portabilitat de les dades i a no ser sotmès a decisions
individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del
tractament.
MÉS INFORMACIÓ https://esglesia.barcelona/proteccio-de-dades/
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