Glossa

A propòsit del pobre Llàtzer
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Us escric aquesta glossa, tocat per l’evangeli de diumenge
passat. Ho faig per anunciar-vos amb goig que ja hem obert
dues noves cases d’acolliment per als «llàtzers» que tenim a
prop i per demanar la vostra col·laboració econòmica per a
la seva arrencada. També cerco una empenta al finançament
del pelegrinatge a Roma «Fratello» per als més exclosos.
Les dones que viuen miserablement —semiprostituïdes,
patint agressions, temptades d’avortar per manca de suport, aturades i sense possibilitats— ja disposen d’una llar:
la casa d’acolliment per a dones Les Vetlladores ha obert
les portes. Allí, gracies a la família acollidora que ja hi viu,
hi trobaran un ambient familiar per a elles i els seus fills,
oportunitats per a viure ocupades, per a cercar feina amb
serenor i per a analitzar la seva problemàtica i aconseguir
ajuda per a afrontar-la. Hi trobaran també, si ho volen, la
possibilitat de començar un camí de fe. Des d’avui cap pobra «llàtzera» en la misèria i la solitud a la nostra diòcesi!

Ja sabeu que estic convençut que tots aquests «llàtzers»,
també els qui estan acollits a la rectoria del Camí de Granyena, a la comunitat Emmaús al Camp, els que atenem
a través de «l’esglesiaquesurt» i tots els que passen per
les nostres Càritas, difícilment sortiran del pou si no es
troben amb el Senyor i si ell no els canvia el cor. Per això,
amb gran esperança, hem organitzat el pelegrinatge a
Roma «Fratello» amb els més exclosos que tenim més a
prop. Confiem que els testimonis, les xerrades, les trobades amb el Papa, les pregàries, les confessions, les eucaristies siguin un temps de gracia, de conversió, d’alliberament, de guarició i de vida nova per a tots ells.

Fa poc sortia un estudi que deia que tenim un 23% de
joves «ninis»: ni estudien, ni treballen. Això vol dir que
milers de joves viuen en la desesperança i molts llisquen
per un pendent —addiccions, delinqüència, violència—
que destruirà per sempre el seu futur. Aquesta realitat
no es produeix només a les grans ciutats; també a les
nostres viles i pobles es compten per desenes els qui es
troben així. No són un problema insostenible i explosiu Aquestes cases podran començar a rebre «llàtzers», aquest
perquè els seus pares els mantenen amb paciència. No pelegrinatge serà possible, si no manquen els diners nemanquen, però, els que, per diverses causes, es troben al cessaris. Fem-ho possible amb els nostres donatius:
límit i, sense una ajuda extraordinària, acabaran o exclo- —Al c/c ES96-2100-0081-9602-0019-1305
sos socialment o, més aviat que tard, a la presó. Des de per a la casa d’acolliment de dones Les Vetlladores.
fa uns quants dies, aquests «llàtzers/ninis» també tenen —Al c/c ES23-2100-9046-9702-0002-2128
oberta una llar, els espera una família! Ja hem obert la per a la casa d’acolliment de joves Fills de Don Bosco.
casa d’acolliment de joves Fills de Don Bosco a la rectoria —Al c/c ES86-2100-0081-9601-0026-9360
de Vila-sana gràcies al compromís d’un matrimoni jove!
per al pelegrinatge «Fratello».
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