Glossa

Jornada Mundial dels Pobres
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El papa Francesc, un any més, invita, aquest diumenge,
totes les parròquies a acollir els més pobres. No es tracta
solament d’una jornada de sensibilització o de reflexió,
sinó sobretot una invitació a adonar-nos que els pobres
en l’Església no han de ser usuaris sinó membres, no han
de ser estranys sinó germans.
La major part de les persones que es troben mancades
de recursos són víctimes d’històries personals en què les
dificultats familiars i afectives han provocat problemes
en tots els àmbits de la vida. Sovint són persones que han
perdut la xarxa familiar que aixopluga, sosté i impulsa.
La comunitat cristiana ha de ser la nova família dels pobres. En cada vila i ciutat, els pobres han de poder dir que
en l’Església hi tenen casa seva i entre els membres de la
comunitat hi tenen els seus familiars.
Tinc una gran alegria perquè, gràcies al Jubileu dels més
pobres de l’Any Sant de la Misericòrdia i a la primera Jornada Mundial dels Pobres, algunes Càritas de la nostra
diòcesi van començar grups de vida cristiana per als més
pobres. També el grup que aleshores vàrem pelegrinar a

Roma, Fratello, ens trobem un o dos cops l’any per compartir la fe, per celebrar-la i per estrènyer els llaços de
fraternitat i de caritat.
De fet, ja estic somniant en un nou pelegrinatge a Lurdes
de França. Estem parlant amb l’Hospitalitat de la Mare
de Déu de Lurdes i amb la Cité Saint Pierre de Càritas
França —establiment per a acollir pelegrins d’aquestes
característiques a Lurdes—.
Desitjo que aquesta jornada d’avui i aquest pelegrinatge
prepari les condicions perquè, si el Papa convoca els pobres, com en el cas dels joves, a una gran trobada mundial,
molts de la nostra diòcesi estiguin a punt per a participar-hi i les nostres comunitats ho facin possible.
Demano a la Mare de Déu que prepari els cors de tots
per a viure com a germans, estimant-nos i compartint
els nostres béns. Tant de bo que els rectors destinin la
col·lecta d’aquest diumenge a fer possible que molts pobres de la seva parròquia puguin participar en aquest
pelegrinatge a Lurdes si Déu fa la gràcia que es pugui
dur a terme.
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