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L’Església del Crist que peregrina a 
l’arxidiòcesi de Barcelona tenim el goig 
de poder compartir una gran riquesa, 
i aquesta és el treball que podem fer 
a favor de les persones que viuen en 
situacions difícils o de vulnerabilitat. Sentim 
i volem ser servidors de la nostra societat 
perquè som servidors del Crist present en 
cadascun dels nostres germans.

En tota època, i també en la nostra, ens 
veiem en la necessitat d’atendre el clam 
dolorós del nostre món i volem ser una 
veu que respon en la paraula, en les obres 
i en l’estima. Volem estar al costat de cada 
persona i ajudar-la per tal que es vegi 
atesa de forma íntegra.

El treball que estan fent una bona colla 
d’entitats, i que veureu en aquest dossier, 
té com a finalitat donar a conèixer el 
servei que es dona i al mateix temps 
fer-ne possible la difusió. I també volem, 
des de l’arxidiòcesi, afavorir el treball 
en conjunt, perquè aquesta manera de 
treballar pot donar molts fruits que són en 
profit de molts. Vetllar per la coordinació 
és un signe evident de ser Església i del 
seu esperit propi: ser sinodals.

Donem les gràcies als qui van iniciar 
cadascuna d’aquestes entitats. No hi ha 
dubte que l’Esperit va alenar en els seus 
cors i ells van rebre l’impuls per dur-ho 
a terme. Però voldria posar també en 
valor la continuïtat en el treball en el pas 
del temps de tots els qui han cuidat i 
han vist créixer la llavor sembrada. La 
perseverança en l’obra iniciada és també 
un motiu d’orgull per a tots nosaltres.

Us animo a tots, els qui en formeu part o 
us unireu en alguna d’aquestes entitats, 
que continueu amb molt d’entusiasme 
i fermesa el vostre treball en favor dels 
germans que més ens necessiten. Que 
l’amor i l’alegria continuïn brillant en les 
vostres obres i que siguin llum per al 
nostre món que està sedejant de l’Aigua 
Viva. Felicitats a tots els samaritans i 
samaritanes que esteu donant de veure 
d’aquesta Aigua. 
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