Glossa

Fratello
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El papa Francesc prepara un signe extraordinari a les acaballes de l’Any Sant de la Misericòrdia: un trobament amb
milers d’indigents i persones excloses socialment els dies
11, 12 i 13 de novembre vinents. Quan vaig rebre aquesta
proposta vaig somniar un autocar amb tots els més pobres
de la diòcesi. Hi ha molts necessitats la relació pastoral
amb els quals és tan feble que és impossible invitar-los.
Però n’hi ha que fan camí amb els rectors i els treballadors
i voluntaris de Càritas i que reben amb molta sorpresa, alegria i il·lusió aquesta invitació. Us ho dic per experiència!
Aquesta proposta, amb el suport incondicional de Càritas, ja s’està divulgant a través de cartells i tríptics a les
parròquies. Tothom que tingui un contacte pastoral amb
persones sense sostre o en altres situacions greus d’exclusió social pot fer invitacions, parlant amb el rector o
els responsables de Càritas, a aquest pelegrinatge d’alegria i misericòrdia.
És fàcil pensar si no és més necessari destinar més diners a
ajudar-los a pagar el lloguer del pis o bé a donar-los menjar
més fresc i variat del que podem oferir-los habitualment.
Recordeu, si us ve aquest pensament, el número 200 de
l’Evangelii gaudium: «Vull expressar amb dolor —diu el
Papa— que la pitjor discriminació que pateixen els pobres
és la falta d’atenció espiritual. La immensa majoria dels
pobres té una especial obertura a la fe; necessiten Déu i
no podem deixar d’oferir-los la seva amistat, la seva benedicció, la seva Paraula, la celebració dels Sagraments i la
proposta d’un camí de creixement i de maduració en la fe.
L’opció preferencial pels pobres ha de traduir-se principalment en una atenció religiosa privilegiada i prioritària.»
Aquest pelegrinatge, no pot ser l’inici d’un treball espiritual amb ells? Aquests tres dies de catequesi, pregària, tro-

bament i convivència amb el Papa, no pot ser un moment
de gràcia especial per a les seves vides? El lloguer, el menjar i tantes altres necessitats no se solucionaran perquè
un mes estiguin més tranquils. Només se solucionarà si
amb l’ajuda de Déu reconstrueixen la seva vida tan ferida
i reben forces per a lluitar per un treball que els permeti
de viure dignament. Tres dies per a descobrir, aprofundir i
viure com Déu consola, com perdona i com Déu dóna esperança, pot ser el primer pas d’un canvi veritable i durador.
El viatge serà molt senzill. La diòcesi, Càritas diocesana i
cada parròquia o cada Càritas que faci invitacions posaran diners per a fer-ho possible. Tothom, però, hi pot collaborar amb un donatiu específic i amb una intenció de
pregària per al bon fruit del pelegrinatge. Trobareu com
fer-ho en els cartells i fullets divulgatius.
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