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La nostra Càritas
Xavier Novell, bisbe de Solsona

L'Església ha situat la jornada d'oració, sensibilització i
ajuda econòmica a favor de Càritas el dia de Corpus per
a mostrar que la caritat dels cristians a favor dels més
pobres brolla de l'eucaristia, per a subratllar que Càritas
es troba en el cor de l'Església.

de promoció puguin arribar a molts i perquè no manquin
recursos als nous projectes de Càritas diocesana.
Tenim a punt una casa d'acollida de dones en risc d'exclusió social i que volen tirar endavant el seu embaràs
si algú els ajuda. Que pugui obrir les portes depèn de la

Jesús en la primera eucaristia va rentar els peus als persona vocacionada que estem cercant i de la vostra col·
deixebles, els manà de fer el mateix i els imperà d'esti- laboració econòmica. Sembla que comença a apropar-se
mar-se els uns als altres tal i com ell els va estimar. Per un altre somni: una llar per a joves sense futur, on des
això, us recordo que no podem combregar cada diumen- de l'amor i la fe siguin guarits i comencin una vida nova.
ge sense tenir molt presents els necessitats. La gent de
missa no podem ignorar els que cada setmana s'apropen Si mireu les xifres de Càritas diocesana, destinatària de
per a rebre aliments o roba, per a demanar ajuda per a la col·lecta d'avui, us adonareu que l’aportació dels fidels
viure a la seva llar, els malalts o presoners que esperen és molt menys que els diners provinents de les subvencila nostra visita, els que sense educació, consell o guiatge ons públiques. Amb aquestes xifres podem parlar de la
difícilment se'n sortiran, els ferits que necessiten consol, “nostra” Càritas?
suport pacient i la nostra pregària confiada.
Tots estem cridats a ser protagonistes de la caritat de la
nostra Església i hem de plantejar-nos quin servei podem
fer i quina col·laboració econòmica ens demana el Senyor.
Ens cal perquè les treballadores socials de Càritas puguin acollir i ajudar, perquè els projectes d'assistència i

Sense una gran multiplicació de les nostres ajudes,
aquests projectes o no naixeran o bé ho hauran de fer
amb uns diners carregats de condicions i de renúncies.
Mentre els diners de Càritas no siguin majoritàriament
els nostres, Càritas no és ben bé nostra. Feu que Càritas
sigui nostra: sigueu generosos avui i sempre!
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