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Mans Unides
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest diumenge 11 de febrer té lloc, a tots els bisbats,
una jornada important destinada a prendre consciència
de la injustícia que suposa el fet de la fam al món. És la
campanya de Mans Unides. Per això, en totes les misses
d’aquest cap de setmana es fa una col·lecta expressament
destinada a sufragar projectes de desenvolupament que
ajudin a pal·liar el problema de la fam.
Els creients sempre hem reconegut que els béns provenen
de Déu i que són per a tothom, ningú no està autoritzat a
apropiar-se'n, privant la resta del necessari per a una vida
digna. Defensar la dignitat de les persones significa preservar el bé comú. És un principi essencial en la Doctrina
Social de l'Església sobre el qual descansa el respecte a la
persona humana, com a tal, amb els seus drets bàsics i inalienables ordenats al seu desenvolupament integral.
Per tal de protegir aquesta dignitat, volem fer nostra
l'opció pels pobres. És la característica fonamental de
l'amor cristià, en dos sentits: l'obligació de no explotar el
feble, i la de brindar solidaritat als qui estan exclosos de
la taula comuna. En paraules de Joan Pau II: «Aquest amor

preferencial, amb les decisions que ens inspira, no pot
deixar d'abastar les immenses multituds de famolencs,
captaires, sense sostre, sense cures mèdiques i, sobretot, sense esperança d'un futur millor: no es pot oblidar
l'existència d'aquesta realitat» («Eclessia in Àsia», 34).
El lema de Mans Unides d’enguany diu: «Compartir el
que importa.» Això és posar en comú la nostra vida, els
nostres béns i el nostre compromís per un món millor.
Com a cristians podem ajudar-hi contribuint amb la nostra generositat a fer realitat els projectes que el nostre
bisbat de Solsona s’ha compromès a dur a terme aquest
any 2018, que van sortir publicats a les pàgines centrals
del Full de la setmana passada. Recordem-los:
1– Projecte sanitari: Millora de l’atenció sanitària en una
zona pobra de Mangochi, Malawi (Àfrica).
2– Projecte educatiu: Ampliació d’una escola de primària
a Sierra Leone (Àfrica).
També podeu trobar-los a la web del bisbat.
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